
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL TULCEA

' Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inceput miercuri, 5 august, o 
vizită de lucru în unități agri
cole și industriale din județul 
Tulcea.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului se află tovară
șa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Ștefan Andrei.

Acest nou și 
ce a cuprins în 
că o largă arie 
la cele privind 
ținute de oamenii muncii 
ceni in primul semestru al cin
cinalului 1981—1985 în economia 
și agricultura județului, pers
pectivele dezvoltării viitoare în 
multiple domenii ale activității 
productive, precum și aspecte de 
ordin social-cetățenesc, reflectă 
cit se poate de sugestiv preo
cuparea conducerii partidului 
și statului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea multilatera
lă a tuturor localităților și ju
dețelor țării.

Noua întilnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu făuri
torii de bunuri materiale din 
întreprinderi agricole și indus
triale din județul Tulcea are 
loc intr-un moment de semnifi
cație deosebită pentru clima
tul de efervescență creatoare 
ce domnește în tara noastră in 
aceste zile premergătoare ma
rii noastre sărbători naționa
le de la 23 August.

Secretarul general al partidu
lui a analizat la fața locului îm
preună cu factorii de răspundere 
din ministere, cu reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, cu specialiști și cu nu
meroși oameni ai muncii, rea
lizările obținute, dar și lipsu
rile existente, găsind împreună 
cu- muncitorii soluțiile optime 
care vor contribui decisiv Ia 
dezvoltarea economică și mai 
puternică a acestui colț de țară.

Vizita întreprinsă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a re
levat, o dată mai mult, rolul 
determinant al secretarului ge
neral al partidului in perfec
ționarea continuă a activității 
economice, în ridicarea pe un 
plan superior a producției ma
teriale, în adincirea și dez
voltarea neîntreruptă a demo

fructuos dialog, 
sfera sa analiti- 
de probleme, de 
rezultatele ob- 

tul-

crației socialiste, în desfășura
rea cu succes a întregii opere 
de edificare a socialismului și 
comunismului pc pămîntul pa
triei, în dinamizarea forțe
lor creatoare ale națiunii, în 
antrenarea întregului popor la 
înfăptuirea istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XII-lca al 
P.C.R. și 
II-lea al 
muncii.

Prezența 
Ceaușescu 
prestigioase 
din județul 
și de astă 
reafirmare a sentimentelor de 
inaltă prețuire nutrite de oa
menii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, de întregul po
por față de 
și stimat al 
tulul nostru, 
face pentru 
perttatea patriei, pentru 
voltarea ei liberă, independentă 
și suverană, pentru creșterea 
prestigiului internațional al 
României socialiste in lumea de 
azi și de miine.

Un moment deosebit al vizi
tei întreprinse de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pc meleagu
rile tulcene I-a constituit ma
rea adunare populară, desfă
șurată în piața ,,Mircea cel Bă- 
trîn“ din centrul municipiului 
Tulcea, ia care au participat 
peste 60 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, metalurgiști, 
constructori de nave, mineri, 
marinari, pescari, alți oameni 
ai muncii.

Intîmpinat cu ovații ți urale 
prelungite, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Miile de participant la ma
rea adunare populară au primit 
cu deosebit interes cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind in repetate rînduri, 
prin urale și ovații prelungite, 
aprecierile și considerațiile se
cretarului general al partidului 
față de rezultatele activității și 
muncii pline de abnegație a 
oamenilor muncii tulceni, ex- 
primîndu-și, totodată, hotărîrea 
și angajamentul revoluționar de 
a traduce nestrămutat în viață 
îndemnurile și sarcinile trasate 
și cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ale Congresului al 
Consiliilor oamenilor

tovarășului Nicolae 
in mijlocul unor 
colective de muncă 
Tulcea a prilejuit 
dată o elocventă

conducătorul iubit 
partidului și sta- 
pentru ceea ce 

progresul și pros- 
dez-
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ROMÂNI IN FRANȚA
Marele „open" de la Val Tho- 

rens (384 de concurenți din 28 
de țări. 5 mari maeștri și 16 
maeștri internaționali) a prile
juit un frumos succes repre
zentanților noștri, marii maeștri 
Mibai Șubă și Victor Ciocâltea, 
clasați pe primele locuri cu H/, 
p din 9 posibile. Același scor 
l-au reușit marii maeștri Hulak, 
Cebalo (ambii Iugoslavia), Een- 
gyel (Ungaria) și maestrul 
ternațional francez Roos.
-Concursul secundar a 

cîștigat de Dussol (Franța) 
Kayf (Olanda) cu 7 p (din 9), 
urmați de Em. Reicher și V. 
Georgescu cu 6V2 P- Ambii au 
obținut dreptul de a participa 
anul viitor la turneul de nor
mă care se va organiza în lo
calitate.

în continuare, a avut loc o 
competiție inedită, un mare tur
neu internațional pe echipe 
(fulger) la 4 table. Au luat 
parte 40 de formații din 22 de 
țări, jucîndu-se sistem elvețian 
pe distanța a 9 runde.

Victoria a revenit echipei 
ROMÂNIEI (Șubă, Ciocâltea, 
Reicher, Georgescu) care a a- 
cumulat 30 de puncte (din 36 
posibile), devansînd cu 3’/2 p 
formația Franței, clasată pe lo
cul secund.

in-

fost
Și

ȘEDINȚA LĂRGITĂ
A BIROULUI EXECUTIV AL C.N.E.F.S
Ieri a avut loc ședința lăr

gită a Biroului Executiv al 
Consiliului Național pentrv 
Educație Fizică și Sport. Au 
participat membri ai Biroului 
Executiv, președinți, secretari 
și antrenori ai federațiilor spor
tive, prim-vicepreședinți ai 
consiliilor județene pentru edu
cație fizică șl sport, reprezen
tanți ai organizațiilor centrale 
cu atribuții în mișcarea spor
tivă, ai cluburilor și ai presei 
sportive.

A fost prezent tovarășul Ion 
"Coman, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

într-un spirit de responsabi
litate și exigență a fost anali
zată pregătirea sportivilor și a 
bazei materiale, participarea 
și rezultatele obținute la cea 
de-a Xî-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară 
de la București, precum și mă
surile necesare în vederea 
consolidării potențialului spor
tului românesc de performanță 
pentru realizarea unor noi suc
cese de prestigiu la apropiatele 
campionate .europene și mon
diale

A fost evidențiat rolul hotă- 
rîtor. pe care l-a avut, in ob
ținerea succesului deosebit al 
Universiadei ’81 de la Bucu-

supe- 
stat, 

Nicolae

rești înaltul patronaj al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re- 

’ publici! Socialiste România, ex- 
primîndu-se conducerii 
rioare de partid și de 
personal tovarășului
Ceaușescu, cele mai calde sen
timente de mulțumire și recu
noștință pentru 
dat organizării 
la București.

Pe marginea
zentate de Emil Ghibu și Ni- 
coîae Dragason, secretari ai 
C.N.E.F.S.. au luat cuvintul : 
Mihai Grigoraș — prim-vice- 
președinte al Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Bacău, Ion Corneanu — 
antrenor federal la’ lupte. Marin 
Petrescu — secretar al F. R. 
Volei, Remus Cîmpeanu — vi
cepreședinte al clubului sportiv 
Universitatea Cluj-Napoca, Mi
hai Florescu — președintele 
F. R. Atletism, Dumitru Ivan 
— prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Constanța. Marin 
Iliescu — director in Ministerul 
Educației și Invățămîntului, 
Mihaela Peneș — antrenor fe
deral la atletism. Viorel Jianu

sprijinul acor- 
Universiadei de

rapoartelor pre-

(ContihUare in pag 2-3)

UNIVERSIADA ’81 IN COMENTARII, DATE Șl CIFRE

BASCHETUL ROMANESC-UN NOU PAS SPRE
De departe cale mai impor

tante (prin valoarea și numă
rul participantelor) întreceri in
ternaționale de baschet orga
nizate vreodată în țara noas
tră. Jocurile Mondiale Univer
sitare au prilejuit selecționate
lor române realizarea celor 
mai bune performanțe din is-

cucerirea

Roman Opșilaru (2,10 m) a do
vedit că și la noi pot fi pre- 
gătifi jucători inalfi, competitivi 
pe plan international.

Foto : Dragoș NEAGU

AFIRMAREA INTERNAȚIONALA
toria acestui sport : 
medaliei de bronz de către fete
și clasarea pe locul 4 a for
mației de băieți. în compania 
marilor valori ale baschetului 
mondial, reprezentativele țării 
noastre au adus satisfacție ce
lor care ie urmăresc de multi 
ani activitatea.

Desigur, în prirîi-plan se află 
rezultatul fetelor, 
ce s-au clasat de cinci ori pe 
locul 4 (la J.M.U. din 1961 și 
1965, la C.E. dn 1962, 1961 și 
1966), au izbutit, in sfirșit, să 
urce pe podiumul de onoare al 
premiatelor ! Ce a determinat 
acest salt atît de mult rîvnit ? 
Credem că. în primul rind, a- 
daptarea concepției dc joc la 
posibilitățile componențelor lo
tului și, în același timp, ridi
carea potențialului individual și 
colectiv priiitr-o pregătire ju
dicioasă și responsabilă asigu
rată de antrenorii Traian Con- 
stantinescu, Gabriel Năstase și 
coordonată dc antrenorul Iede- - 
ral George Chiraleu, ajutați în 
eforturile lor de dr. Marilena 
Iota și, în ultima perioadă, de 
dr. Edith Baroga.

Echipa a avut capacitatea de a 
alterna jocul agresiv în apărare 
(prin care au fost obținute inter
cepții și contraatacuri) cu acțiu
nile poziționale mai temperate, 
iar cind a fost necesar, a fost fo
losit, cu eficiență, presingul, 
cu diferitele lui variante, in
clusiv pretențioasa „zonă-pre- 
sing“ care, dealtfel, a și de
terminat (în mare măsură) vic
toria asupra formației Iugosla
viei, într-unul din meciurile 
hotărîtoare pentru calificarea în 
sferturile de finală ale Uni
versiadei. în plus, maturitatea 
competițională a unor jucătoare

care, după

Dumitru Spîrlea, ciștlgătorul titlului, 
prins in timpul probei de cros

Foto : I. MIHĂICA

Campionatele naționale de pentatlon modern

DUMITRU SPÎRLEA (Olimpia) 
Șl UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

CÎȘTIGĂTORII TITLURILOR
pen- 

ca- 
na-

Campionatul national de 
tatlon modern, înscris în 
drul finalelor competiției 
ționale „Daciada", s-a încheiat 
ieri, odată cu desfășurarea 
probei de cros pe un traseu 
amenajat în parcul Herăstrău.

A fost, în ansamblu, o dispu
tă echilibrată, la capătul căreia 
Dumitru Spîrlea (Olimpia Bucu
rești) și-a văzut eforturile în
cununate cu un nou titlu de 
campion, al XI-lea din cariera 
sa. în întrecerea pe echipe vic
toria a fost repurtată de for
mația Universitatea Timișoara 
(antrenor Marian Cosmescu), a- 
vînd în componență pe Eugen 
Pop, Iuliu Galcvici. Otto Wer- 
mescher, Cezar Răducanu, care 
se menține, astfel în fruntea 
ierarhiei.

După proba de tir în care 
echilibrul existent in urma pri
melor trei probe s-a rupt, li
derii de pînă atunci consoli- 
dîndu-și 
avantaj 
cipalilor 
rea că 
la cros, 
pla nimic deosebit, 
ceea ce privește 
2 într-adevăr nu 
nici p modificare. ______
Spîrlea și Eugen Pop alergind 
într-un ritm care i-a scutit de 
orice emoții, pentru poziția a

pozițiile și luind un 
hotăritor asupra prin- 
contracandidați, se pă- 

în ultima confruntare, 
nu se va mai intîm- 

Dacă în 
locurile 1 șl 

s-a produs 
Dumitru

treia luptă a fost 
ceva mai aspră. 
Timișoreanul Iuliu 
Galovici. favorit, 
dealtfel. în aceas
tă probă, și-a valo
rificat șansele, 
reușind cel mai 
bun timp (13:45,2). 
ceea ce 
1 090 p.
locul 3 
men tul 
Cezar 
deși a ! 
se mențină al trei- 

a realizat 
insuficient 

pentru a 
distanța.

; i-a adus 
urcind pe 
în clasa- 

genecal. 
Răducanu, 

încercat să
lea. 
14:20,8, 
însă 
păstra 
cele 985 p neajun- 
Eînd spre a se 
menține pe podium.

Avînd un avan
taj de 255 p îna
intea crosului, ti
mișorenii au mărit 
decalajul. încheind 
natul cu 456 p 
bucureștenilor. Acest 
fost posibil ca urmare a omo
genității de care au dat dovadă 
în această ultimă probă. Un 
argument, faptul că cei patru 
sportivi s-au situat intre pri
mii sase : I. Galovici (1) O. 
Wermescher (2). C. Răducanu 
(3), E Pop (5), in t’mp ce din
tre componenții echipei Olim-

și elanul tinereții altora au fă
cut „casă bună", realizîndu-se, 
în felul acșsta, un colectiv cu 
multă coeziune, disciplinat, apt 
să obțină marea performanță. 
Succesul aparține întregii e- 
chipe, dar evidențieri deosebite

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

campio- 
înaintea 
lucru a

pia doar D. Spîrlea (4) și M. 
Sandu (6) au intrat in „sextet".

între fruntașii competiției și 
ceilalți participanți la actuala 
ediție a campionatului a existat 
un evident decalaj valoric, care 
își găsește explicația. în mare 
parte. în faptul că majoritatea

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

ASTĂ-SEARĂ, GALĂ PUGIIISTICĂ IA „ĂRENELf ROMANE-
Astă-seară se reiau galele de 

box săptămînale de la „Arene
le Romane". După cum au do
vedit-o cele anterioare, reuniu
nile pugilistice de lâ mijlocul 
săptămînii trezesc un interes 
deosebit în rîndul spectatorilor 
prezenți în număr tot mai mare 
pentru a urmări partide. de 
regulă, foarte interesante. Din

programul de azi se 
meciurile : cat. pană 
Adam (Metalul) — I.
(Steaua) ; semiușoară : 
diță (Steaua) — I.
(IGMB) ; ușoară : I.
(Steaua) — M. Deleanu (Meta
lul) ; mijlocie mică : N. Cio- 
banu (Steaua) — D. Ene (Ra
pid).

disting
Gh.

Cernat 
G. Di-

Tigău
Mihăilă



UNIVERSIADA '81 ÎN COMENTARII, DATE Șl CIFRE In plină vacanță de vară

AIIRUL OSPITALITĂȚII...
nu fi- 
o ie-

_ .. . , fie-
parte și toți

ar merita o 
strălucitoare, 

ospitalității 
organizatori !** 

~ au exclamat oaspe
ții Universiadei. Iar 
printre acești organiza
tori s-au aflat oameni 
dc toate vîrstele și din 
cele mai diferite do
menii. oameni care au 
uitat aproape ce-i a- 
cela somn, a căror fa
milie n fost, în zilele 
marii întreceri, lumea 
sportului de sub sem
nul lui Gaudeamus. 
Mulți dintre ei au pu
tut fi întîlniți, la oră 
de zi sau de noapte, 
în ..Sat“, acolo, unde, 
pe malul Dîmboviței, a 
bătut inima Universia
dei.

A fost, mai întîi, 
Victor Năstăsescu, pri
marul. Apoi adjuncții 
săi. loan Hideguti si 
Gheorghe Ungurcanu. 
Toți trei, dirijînd totul 
cu competență, dar și 
cu amabilitatea adevă
ratei gazde, 
dru Paraschivescu, 
cretarul Primăriei, 
lerga. neobosit._
tr-un capăt al 
în celălalt. El 
rasjm Tavie, 
Ciolna, Vasile 
mir, Mircea
Viorica Cojocaru, 
fan Mureșan — 
sori din
Turnu Severin, 
Hunedoara, <
Arad.

Extrem de 
a fost. se i 
dispeceratul ---------
Condus de Ioviță Po
pa și Gheorghe ’
Georgescu, el a 
prins numeroși 
viștl ai C.N.E.F.S. 
federațiilor de specia
litate. Cîțiva dintre a- 
ceștia : Mihai Anghel, 
George Volceanov, Au
relia Suciu, Romeo 
Snirescu, Ion Negulcs- 
cu. Mihai Chezan, Ga
briel Iacobini, Victor 
Teodorescu, Constan
tin Pană, Iulian 
lich. Maria Sandu, 
sile Cîrstocea. De 
mare importanță 
fost si munca Servi
ciului de acreditări, n- 
vîndu-i în frunte pe 
Aurel Pred eseu si Ale
xandru Niculescu si 
compus, printre alții, 
din Alexandru Dege- 
ratu si Djana Rotaru. 
De problemele de co
merț. deloc puține, și 
relații publice a răs
puns Gheorghe Nicolae. 
La disneceratul trans
portului — cine nu a 
văzut mașinile cu ecu
sonul Universiadei
străbătînd București ul? 
— au funcționat, per
manent. Zaharia To
ma si Dan Sava. Me
reu plin’ de solicitudi

Numele lor 1 
gurează in nici 
rarnie. Și totuși, 
care în 
laolaltă 
medalie 
„Aurul 
pentru

a

Alexan- 
se- 
a- 

din- 
Satului 

și Ghe- 
Serana 
Drago- 
Sirbu, 
. Ște- 
profe- 

Timișoara.
, Buzău, 
Craiova,

solicitat 
înțelege, 

tehnic.
Paul 

cu- 
acti- 

si

ne î Ion Mihai, șeful 
protocolului. Iar Mihai 
Raiciu a fost o pre
zență binecunoscută în 
timpul festivităților de 
înălțare a drapelelor, 
dar nu numai atunci.

Studenții nu s-au a- 
flat doar în arenă. 
Pentru ca colegii lor 
din toată lumea să se 
simtă ca acasă. Adri
an Budacu, Vladimir 
Mașek, Alexandru Pe
trescu, Elena Popes
cu, Grațiela Voicuie?- 
cu, multi alții ca ei, 
(ca Anca Cojocaru, 
traducătoare) s-au a- 
flat întotdeauna, cu un 
zîmbet pe buze, acolo 
unde era nevoie de ei.

Si ar mai trebui să 
amintim încă mulți 
oameni. Medici (cabi
netele din Sat fiind co
ordonate de 
Moldoveanu si Angela 
Popescu), ___
funcționari — cu 
formînd un _____
nant aparat organiza
toric, de veghe, clipă 
de clipă» la liniștea și 
mulțumirea oaspeților 
Bucureștiului. Să le 
mulțumim și noi TU
TUROR !

Geo RAEȚCHI

Marilena

muncitori 
toții 

impreslo-

UN MARI ORAȘ AL PRIETENIEI
„Baletul aerian** al specialistelor în sărituri de 

la trambulină s- a încheiat. Americanca Magan 
Neyer iși scutură părul blond de ultimele pică
turi de apă. A ciștigat medalia de argint, cedînd 
întîietatea studentei chineze Li Yihua, care „și-a 
luat o strălucită revanșă, după ce nu cu multă 
vreme in urmă am întrecut-o la un concurs în 
California*4..

— Cum vi s-au părut întrecerile Universiadei ?
— Fără exagerare, fantastice. Există momente 

In viața unui sportiv care nu trebuie ratate. Unui 
dintre acestea este Universiada. A nu lua parte 
la un asemenea eveniment — chiar dacă nu urci 
pe podium — înseamnă a-ți lipsi din propria-ți 
istorie sportivă un capitol de seamă. Iată, de ce, 
alături de medalie, voi păstra și cartea de par
ticipant, ca pe o amintire prețioasă, cu atît mai 
mult cu cît ea îmi va evoca numai impresii deo
sebite.

— Oare
— Totul 

versiadei, 
al prieteniei, a avut ceva aparte. Simțeai, plim- 
bîndu-te pe alei, întîlnindu-i pe ceilalți sportivi, 
discutînd cu gazdele, o căldură, un sentiment de 
apropiere, de comuniune de idei, o dorință ca 
șuvoiul acesta de tinerețe, de bucurie să se re
verse pretutindeni în lume. Apoi, 
de concurs... Totul m-a cucerit, 
să spun, acum, repede, tot ceea 
povestesc colegilor de facultate. _ 
delor. Cu timpul, insă, impresiile se vor sedi
menta și vor rămîne pentru totdeauna în inimă !

ce va povesti Magan. Neyer colegilor ? 
a fost foarte, foarte frumos. Satul Unl- 
un oraș în miniatură, dar un mare oraș

TOIUL A FOST EXCELENT!
ROBERTO OUTEIRI- 

NO (Spania), președin
te aî subcomisiei teh
nice de baschet a 
F.I.S.U. : „Este a cin- 
cea „Universiadă" la 
care particip. După 
Torino, Moscova, So
fia, Mexico iată-mă 
acum la ediția Bucu- 
rețit '81. Vorbind des
pre turneele de bas
chet, trebuie să pre
cizez că cel feminin a 
fost cel mai reușit din
tre cele la care am a- 
sistat. Echilibrul

prezente și 
jucătoarelor

mafiilor
valoarea ____
au făcut c„ ierarhiile 
echipelor să fie dificil 
de stabilit, meciurile, 
în marea lor majorita
te, fiind foarte dispu
tate. Baschetbalistele 
cehoslovace, cotate 
printre favorite, au 
fost obligate să lupte 
pentru locurile... 7—8 
cu reprezentativa Iu
goslaviei, ultima fiind 
cunoscută ca printre 
cele mai bune din Eu
ropa. Un salt notabil au 
înregistrat sportivele

orașul, locurile 
Îmi este greu 
ce aș vrea să 
prietenilor, ru-

românce, clasate oe lo
cul 3. după evoluții 
foarte bune în fata 
unor adversare reduta
bile și devansînd în 
clasament multe echi
pe valoroase.

întrecerea băieților a 
fost extrem de intere
santă și s-a soldat cu 
rezultate normale.

Despre organizare, 
totul la superlativ ! 
Nu m-am așteptat la 
o asemenea ospitalita
te și atenție, iar pu
blicul, prezent în nu
măr mare la meciuri, 
m-a impresionat și en
tuziasmat. Felicitări !

Fault ! Da, mă iertați, poftiți mingea... Un dialog fabulat, dar per
fect verosimil (mimica celor doi este expresivă) intre apreciatul și sim

paticul arbitru George Oberle (S.U.A.) și jucătorul nostru Ion Uglai.
Fază din meciul România — Iugoslavia. Foto : Dragoș NEAGU

BASCHETUL ROMÂNESC - UN NOU PAS SPRE AFIRMAREA INTERNAȚIONALA
(Urmare din pag. 1)

se cuvin unor baschetbaliste cu 
aport deosebit : Mariana Bădi- 
nici, Camelia Soloyăștru, Rodi- 
ca Armion, Elena Filip, Diana 
Balaș, Magdalena Pall, Magda
lena Szekely și Verginia Popa.

Și selecționata studențească 
masculină s-a întrecut pe ea 
însăși. După cîteva partide deo
sebit de grele, care au solici
tat intens potențialul ei fizic 
și psihic (să ne amintim de 
meciurile susținute in compa
nia reprezentativelor Olandei, 
Angliei, Cubei și Braziliei), ea 
a izbutit 
niciodată 
lilice în 
U.R.S.S.. 
țări ale 
domină — ________ _
mulți ani, ierarhia mondială a 
acestui joc sportiv.

După multe încercări (unele 
soldate cu eșecuri, așa cum s-a 
petrecut în primăvara acestui 
an, cu prilejul turneului de ca
lificare în grupa A a campio
natului european), antrenorii 
Haigazun Tursugian și Gheor
ghe Marcu, avind sprijinul dr. 
Tudor Minescu, au ajuns la o 
formulă de echipă și la o idee 
de joc în care, ca și la fete, 
Împletirea calităților jucătorilor 
experimentați cu ale celor ti
neri a fost determinantă. Cos
te! Cemat (cu aport decisiv în 
intilnirea „cheie" cu formația 
Braziliei), Ion Uglai, Dan Ni- 
euleseu (acesta din urmă deși 
nu a evoluat la posibilitățile 
maxime, din cauza întreruperii 
•ctivitătii. produsă de o criză 
de sciatică), Cristian Fluturaș, 
Roman Opșilaru dintre jucăto
rii considerați mai „încercați", 
Viorel Iun, Florentin Ermura- 
•he, Virgil Căpușan, dintre cei 
mai „cruzi", au dus greul în
trecerii, ceilalți componenți ai 
lotului fiind utilizați mai pu
țin, fie din cauză că nu au 
dat randament, fie eă nu H 
s-a acordat mai multă Încre
dere.

Vorbind de încredere, am a- 
juns, de fapt, la „nodul gor
dian" al baschetului din țara 
noastră, la elementul care 
contribuit în cea 
măsură la succese 
poate determina pe

a
mai mare 
și care le 
cele viitoa-

ceea ce nu a reușit 
pînă acum : să se ca- 
semifinale, alături de 
Iugoslavia și S.U.A., 
căror reprezentative 
cu autoritate. de

întrecerile Universiadei au 
prilejuit și afirmarea capa
cității de organizare a F. R. 
Baschet, a colegiilor și co
misiilor ajutătoare, dintre 
care cea de specialitate a 
municipiului București a a- 
vut o contribuție deosebită. 
Din primsle ore ale dimi
neții, pînă tîrziu, după mie
zul nopții, la secretariatul 
tehnic al fiecărei săli au lu
crat, neobosiți, numeroși pa
sionați ai baschetului, din
tre care îi vom cita pe an
trenorii Dumitru Evuleț-Co- 
libaba, Gheorghe Lăzăres- 
cu, Dorin Leabu, Niculina 
Grigorescu, Constantin Mol
dovan, Horațiu Giurgiu, pe 
activiștii sportivi (membri 
ai unor colegii și comisii) 
Nicolae Cioranu, Simion Fi- 
loti, Uwe Reisenbfichler, Mi
hai Manoliu, Costică Negrău, 

Constantin 
Breza. Ni-

7

performanțe notabile. Sintem 
convinși, insă, că aceste reali
zări trebuie să constituie și un 
imbold pentru activitatea vi
itoare a selecționatelor tării 
noastre, Contmuind ce s-a în
treprins pină acum, F. R. Bas
chet va trebui 
tru întinerirea 
te a loturilor 
mai valoroase, 
pectivă. Depistarea si pregăti
rea jucătorilor dotați, cu talie 
și gabarit corespunzătoare bas
chetului modern, încurajarea 
baschetbaliștilor cu talie medie 
sau chiar mică, dar avînd ca
lități de excepție (și baschetul 
din țara noastră nu a dus a- 
proape niciodată lipsă de așa 
ceva), întărirea atmosferei de 
disciplină și responsabilitate în 
activitatea de pregătire, înce- 
pînd de la nivelul echipelor de 
juniori și pină la loturile re
prezentative, iată doar cîteva 
din premisele de la care tre
buie pornit pentru ca perfor
manțele din cadrul J.M.U. să 
fie nu numai menținute, ci și 
îmbunătățite în viitoarele com
petiții de anvergură.

să insiste pen- 
pe mai depar- 

cu elemente cit
de mare pers-

Nicolae Popescu, 
Dumitrache, Ion 
colae Stâne seu.

posibilitățile 
selecționatelor

MII DE TINERI SÎNT PREZENȚI LA ÎNTRECERILE 
urma fazei pe județe. Partici
pă reprezentante ale asociați
ilor sportive din mediul rural. 
Gazdă — ca și in cazul „tabe
relor președinților", Liceul in
dustrial din Prundul Birgăului, 
al cărui colectiv a făcut do-

în plină vacanță de vară, e- 
levii, tineretul își dedică multe 
ore activităților sportive, orga
nizate. cel mai adesea, în scoli 
sau în întreprinderi, după ap
titudini, după gusturi 
preferințe, 
ganu, din 
Sport și de 
tului pentru 
C.C. al “ “ 
mă cu 
curs de 
gajează

„La „
pildă, a fost inaugurată prima 
serie a taberei rezervată elevi
lor președinți de asociații spor
tive 
care 
dia 
din 
face 
în cadrul lecțiilor practice — 
vor lua parte la o suită de 
concursuri și competiții sporti
ve Ia atletism, fotbal, handbal, 
volei și oină".

Interlocutorul nostru ne-a 
precizat că alți 200 de elevi 
președinți de asociații sportive 
școlare vor fi prezenți în a- 
ceeași tabără (de la 22 august 
— la 3 septembrie) înjr-o a 
doua serie. Și tot la Prundul 
Bîrgăului a fost programată fi
nala „Cupei U.T.C," la oină.

„Competiția va reuni, intre 
19—21 august — cele 8 echipe 
finaliste pc țară, calificate in

si 
T. Ti- 

Sectiei 
a tinere- 
patriei a 

U.T.C., ne-a pus în te- 
cîteva acțiuni aflate în 
desfășurare și care an- 
mii de tineri și tinere. 
Prundul Birgăului, de

după 
Prof, 
activul 

Pregătire 
apărarea

A\\\\\\\^

9 In organizarea C.C. al U.T.C. 
au avut loc tabere pentru 
președinții de asociații sportive 
din școli, un „Festival al sportu
rilor tehnico-aplicative", precum 
și finalele „Cupei U.T.C.* 
oină, badminton și tenis

la

din școli — peste 200 ■— 
pină la 17 august vor siu- 
documcnle de planificare 
domeniul muncii lor, vor 
schimb de experiență și —

vada — și în alte ocazii simi
lare — că știe 
înălțime !"

Tot in 
alte două 
nizate sub ____ __ __

„La Galați, intre 6 și 10 au
gust, se va desfășura „Festi
valul sporturilor tehnico-apli- 
cative" la carturi, tir, orientare 
turistică, judo și modelism. 
Altfel spus, aproape 1 000 de ti
neri și tinere din intreaga țară 
iși vor da intilnire in marele 
oraș de Ia Dunăre pentru a-și 
dovedi talentul și iscusința in- 
tr-una din disciplinele amin
tite. Festivalul va fi urmat de 
un seminar metodic, orientai

să se afle la

lunii august, 
acțiuni orga-

cursul
mari 

egida C.C. al U.T.C.

pe problen 
voltarea si 
plicative ii 
Iar la Cosi 
rii, o tabJ 
elevi preși 
sportive di 
practica io 
leiul și hai 
menajate c 

Și o du 
planificată 
noului an

„Este vo 
ceri organi; 
U.T.C." Ia 
de cimp. 
probabil, oi 
decadă a li 
petițiile pr< 
tegorii de 
17—19 ani, 
elevi din I 
generale ; i 
nieri".

Prin urm 
marile recr 
vară din a 
data aceast 
îngrijit să 
neretului 
multiple d< 
sport, sub 
dei“ parale 
la o suită 
sub generi 
țional „Cin 
licitări !

ț. i

MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI DE
Sezonul rugbystic care începe 

duminică va avea, firește, nou
tățile sale. Unele chiar in ceea 
ce privește regulile de joc ! 
S-au adus, astfel, o serie de 
modificări regulamentului — 
după indicațiile lui Internatio
nal Board — apreciate de an
trenorul federal Valeriu Iri- 
mescu drept „necesare, menite 
să asigure o mai marc continui
tate fazelor".

Articolul 14. 
care privește 
are acum o ___  ,_______ _
„In afară de cazul cind s-a fă
cut un Înainte sau pasă înainte 
in cimpul de joc sau dacă s-a 
înscris o încercare, atunci cînd 
un atacator șutează, poartă sau 
pasează balonul... se va acorda 
o lovitură de reîncepere".

Și articolul 17 (înainte 
pasa înainte) prezintă. în 
privește nota 3, o nouă 
mulare : „Se va acorda o 
madă pe locul greșelii dacă un 
atacant face în cimpul de joc un 
înainte sau pasă înainte și ba
lonul pătrunde apoi în terenul 
de țintă — fie direct, fie după 
ce a atins un apărător care nu 
încearcă voit să-1 oprească, să-1 
prindă sau să-1 șuteze și acolo 
este atins la pămint de un ju
cător al oricărei echipe sau 
dacă iese din terenul de țintă".

Importantă este modificarea 
adusă articolului 18, în însăși 
definiția elementului avut în

paragraful 3 —
terenul de țintă 
nouă redactare :

sau 
ce 

for- 
gră-

vedere : „Este -ținut» dacă un 
purtător de balon aflat in cim- 
pul de ioc este apucat de unul 
sau mai multi adversari, astfel 
incit, fiind in continuare prins, 
este adus la pămint sau balonul 
intră in contact cu solul. De în
dată ce un Jucător nu mai este 
in picioare, este considerat ca 
fiind aduș la pămint". Esite 
prevăzut, în consecință, impera
tivul că „un jucător ținut 
buie să lase imediat 
Ionul. fără să-1 joace 
vreun mod oarecare. El 
buie să se ridice sau să se în
depărteze de balon. El nu tre
buie să joace in nici un fel 
sau să intervină in jucarea balo
nului, atita timp cit nu s-a ridi
cat în picioare". Tot pe cale de 
consecuție, trebuie subliniată 
apariția unei note : „Un jucător 
care pune pe sol unul sau am
bii genunchi sau șade pe pă- 
mînt este considerat ca aflat 
pe pămint".

tre- 
ba- 

în 
tre-

Firește, a 
dificări și 
fel, „un ju 
ținut dar 1 
mint în pc 
buie imedi 
să-l lase sa 
togolindu-sc 
picioare". I 
terzice juci 
sau dincol< 
cînd acest; 
madă ordoi

Alte îmb> 
meatului p 
lierilor — 
jocului inc 
accidentării 
margine ci 
află la ma 
linia de m. 
jucători în 
țelor", echi

Să spei 
bine înțele; 
cate de rt

CAMPIONATELE NATIONALF III PENI
(Urmare din paq. I)

sportivilor sînt lipsiți de expe
riența eompetițională necesară, 
mulți dintre ei aflindu-se la 
vîrsta junioratului. Dealtfel, o 
parte dintre ei, Dragoș I’ătrui,

ȘEDINȚA LĂRGITĂ A BIROULUI EXECUTIV AL C.N.E.F.S
(Urmare din pag. 1)

— prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Hunedoara, Avram 
Lăptoiu — președinte al F. R. 
Natație, Nicolae Stancu —prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
municipal București pentru e- 
ducație fizică și sport, general- 
locotenent Marin Diragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.FU9., 
Emil Drăgănescu, ministrul tu
rismului și sportului, președin
tele C.N.E.F.S.

Vorbitorii au apreciat rezul
tatele Universiadei 
București ca un 
stimulent pentru toți sportivii 
de performanță în vederea in
tensificării și perfecționării

de la 
puternic

pregătirii lor pentru viitoarele 
campionate europene, mondjalfe 
și Jocurile Olimpice din anul 
1984.

Au fost adoptate măsuri co
respunzătoare privind valorifi
carea învățămintelor prețioase 
desprinse din participarea la 
importanta competiție mondială 
— Universiada ’81, eliminarea 
neajunsurilor constatate la unii 
sportivi și echipe, creșterea ca
lității și eficienței de selecție, 
instruire și educație a sportivi
lor, în vederea reprezentării cu 
cinste a sportului românesc la 
viitoarele competiții internațio
nale.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Coman.

Marian A 
Lucian Țin 
că dovada 
apropiatele 
pei Prieter 
tămîna vii

Rezultat) 
•'widual 
(13:45,2) 1
mescher (1 
Răducanu 
D. Spîrlea 
Pop (14:37 
du (14:39,! 
1. Univers1 
limpia I 2 
tea II 192

CLASAU 
vidual — 
LEA (Olir 
p, 2. Eugc 
Timișoara) 
lovici (Un 
Cezar Râd 
5 063 p, 5. 
niversitate 
Cozma (C 
chipe — 
TIMIȘOAI 
limpia Bui 
limpia II 
C.S.S. 1. i

I
Și în acest sezon Concediul. Vacanța. Timpul liber pot fi p 

dispunem de ARTICOLE DE SPORT-TURISf

se organizează tradiționalele a
Procurați din vreme

re. Convingerea în 
superioare ale 
noastre, masculină și feminină, 
convingerea componenților a- 
cestora eă se pot antrena mai 
mult, mai intens 
încrederea că pot 
neri de întrecere 
riori, ambiția de 
sfirșit, pragul performanțelor 
mediocre, iată ce credem că a 
dus la frumoasele rezultate de 
la Universiadă.

Autorii performanțelor au fost 
felicitați la timpul potrivit și 
avem convingerea că jucătoa
rele, jucătorii și antrenorii au 
simțit bucuria realizării unor

și mai bine, 
depăși parte- 
teoretic supe-
* depăși, in

i
£

excursii în DELTA DUNĂRII
4 zile intr-un decor vegetal deosebit
4 zile de liniște, de odihnă, de satisfacții peisa

gistice
4 zile ca oaspeți ai întinderilor nesfirșite de stuf, 

de ape, in compania celor mai reprezentative 
specii de păsări,

înscrieri și informații la filialele I.T.H.R. din Cal. 
Moșilor bloc 55 bis, Bd. Republicii nr. 68, Bd. 1848 
nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și str. Mendeleev 
nr 14.

I
I
3

ș n' I*. g

• CORTURI CU ACCESORIILE DE CAMI 
ne, paturi pliante, rucsacuri, genți de vo 
de tacimuri și vase etc.) ;
• ARTICOLE PENTRU DRUMEȚIE (imbi 

minte, biciclete, motorete etc.) ;
• ARTICOLE CULTURAL-SPORTIVE (apa 

ducția internă, jocuri distractiv-educative et
• ARTICOLE DIN MASE PLASTICE (casc 

pentru inot etc.) din magazinele intreprir 
ale DIRECȚIEI COMERCIALE A MUNICIPII
• ELECTROTEHNOCHIM, Piața Pantelim
• CABANA, Bd. 1848 nr. 9 ;
9 ALPIN, Bd. N. Bălcescu nr. 24 ;
9 BUCUR-OBOR, Șos. Colentina nr. 2 ; 
Q MATERNA, Bd. 1 Mai, bloc 44.
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de dez- 
hnico-a- 
eretului. 
aiul Mă- 

400 de 
asociații 
ej de a 
tul, vo- 
azele a- 
iine". 
sportivă 
îceperea 
t:
1 intre- 
I „Cupei 
și tenis 
așurare, 
n prima 
ie. Com- 
louă ca- 
5 ani și 
1 numai 
lin școli 

și pio-
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ÎN PDIM-PLANIiL DIVIZIEI „A“
Peste două zile, start în cea 

de a 64-a ediție a campiona
tului național. Pregătirile echi
pelor au fost, practic, încheiate, 
loturile acestora stabilite, con
ducerile tehnice definitivate. 
Noutățile sînt, în general, pu
ține, în ceea ce privește jucă
torii. în schimb, s-au 
mutații însemnate la

produs 
niveluil

antrenorilor. Pe alocuri chiar, 
se înregistrează o serie de pre
zente oarecum inedite_în prim- 
planul 
me de 
mantă, 
de la 
plin proces de redresare, 
teaptă plusul de vigoare, 
elan, dar și de profestonalitate 
de care are nevoie pentru a

Diviziei „A“. Cîteva nu- 
foști jucători de perfor- 
tehnicieni tineri, dotați, 

care fotbalul nostru, în

deveni mai competitiv în are
na internațională.

în rîndurile care urmează, 
prezentăm pe cei patru antre
nori din „generația de schimb" 
încorporați în corpul de elită al 
primului eșalon divizionar : 
Nicolae Vătafu, Nicolae Pesca- 
ru, Alexandru Consiantinescu și 
Petre Gavrilă.

• 43 de titluri de campioană împărțite între 11 echipe
• 24 923 de goluri — în 8303 meciuri • Cine va marca

golul cu nr. 25 000 ?
Sîmbătă, start într-o nouă e- 

diție a Diviziei „A“. Pînă la 
fluierul inaugural al primei e- 
tape să încercăm — cu ajutorul 
datelor statistice — o trecere în 
revistă a edițiilor disputate pînă 
în prezent.
• Cele 43 de titluri de cam

pioană, începînd cu ediția 1932— 
33, prima în sistem divizionar, 
au fost cucerite de 11 echipe, 
lată-le: Dinamo și Steaua — cîte 
9, U.T.A. — 6, Ripensia Timișoa
ra și Venus București — cîte 4, 
Petrolul Ploiești și Universitatea 
Craiova — cîte 3, F.C. Argeș — 
2, Unirea Tricolor București, I.C. 
Oradea și Rapid București — 
cîte 1. Deci 6 echipe din pro
vincie și 5 din București, dar 
scorul acestei pasionante dlspu-; 
te este favorabil cu 24—19 for
mațiilor bucureștene, datorită în 
principal contribuției echipelor 
Dinamo și Steaua, cu cîte 9 ti
tluri.
• Pînă

tat 8 303 
24 923 de 
die de 3 _____ ___ _________ ____
mai mare medie a fost înregis
trată în ediția 1932—33: 4,41, la 
polul opus situîndu-se ediția 
1971—72 : 2,37.
• Iată autorii ultimelor goluri- 

jalon: Nistor — 20 000, Augustin
— 21 000, Roșea — 22 000, Romilă
— 23 000 și Terheș — 24 000. Deci, 
pînă la cifra rotundă de 25 000 
au mai rămas doar 77 de goluri. 
Cine va fi autorul golului cu 
numărul 25 000 ? Răspunsul în 
etapa a doua sau în a treia a 
actualului campionat.
• Clasamentul longevității spor

tive, alcătuit din jucătorii cu 
Cele mai multe prezențe în pri
ma divizie, este următorul: Vigu 
404 meciuri, Dinu 400, Dobrin 391, 
Dembrovschi 386, Antonescu 355, 
Adam 354, Dumitru 344, Domide 
342, Hajnal 338, Lucescu 337, O. 
lonescu 336, Ivan II 335, Simio- 
naș 332, N, Răducanu și Vișan 
329, R. Cîmpeanu 323, Lereter 
327, Deleanu 325, Ispir 320, Birău, 
Anca și Ștefănescu 319, I. Jenei

315, Broșovsehi 314, Pescaru 311,' 
Dumitrache 308, M. Constantines- 
cu 307, L. Sătmăreanu 306, che- 
ran 304, Bădin 301, N. Naghi 300. 
După ediția 1980—81, pe lingă 
„grupul 300“ a apărut și „grupul 
400", forma’ din Vigu și Dinu. 
Teoretic, în acest ultim grup la ------ .------vlitor 

în schimb, 
ultima e- 
au șanse 

mal puțin 
294, Tănă- 
Iordănes-

ALEXANDRU CON
STANTINESCU. Născut la 
24 iunie 1937 în București. 
A început să joace fotbal 
la Rapid, activînd în echi
pele de copii și juniori 
ale clubului giuleștean. In 
1956 a făcut parte din for
mația divizionară „B“ 
Flacăra Moreni, de unde 
trece la C.C.A. — Steaua, 
în 1957, fijnd unul din 
componenții de bază ai 
acestei echipe într-una din 
perioadele sale de glorie, 
la Corvinul Hunedoara, în

încheierea campionatului 
va intra și Dobrin. ? 
în „grupul 300“, după 
tapă a ediției 1981—82 
teoretice să intre nu 
de 11 jucători: lrtiloni 
sescu 293, Ciupitu 288, ________
cu 287. Mulțescu și Catargiu 280, 
Beldeanu 277, Sameș 276, Cazan 
270, D. Georgescu 269 și Anghe- 
lini 268.
• Clasamentul eficacității, care 

cuprinde jucătorii cu cele mai 
multe goluri înscrise în primul 
eșalon, are următoarea configu
rație: D. Georgescu 203, Oblemen- 
co 170, Adam 160, Ozon și Du
mitrache 157, Gh. Constantin 149, 
M. Dridea 142, Iordănescu 136, 
Dobay 130, Radu II 129, Vaczi 
125, N. Naghi 118, Ene II 116, FI. 
Voinea 115, Bodola 116, Dem- 
brovschi 108, I. lonescu 107, Do
brin 106, Ene I 103, M. Sandu 
102, Baratki șl Broșovsehi 100.
• Iată a echipă a ediției de 

campionat 1981—82, alcătuită din 
jucătorii cu cele mal multe pre
zențe în prima divizie: Iordachc 
226 — Vișan 329, Antonescu 355, 
Dinu 400, Vigu 404 — Dumitru 
344, O. lonescu 336, Dobrin 391 
— Lucescu 337, Dumitrache 308, 
Hajnal 333.
• Și o echipă care cuprinde 

jucătorii cei mal „bătrîni" ali- 
niațl Ia sfîrșitul ediției 1981—82: 
S. Moldovan (născut în 1949) — 
Kukla (1948), Antonescu (1945), 
Ciupitu (1948), Vigu (1946) — Di
nu (1948), Șchiopu (1947), Dobrin 
(1947) — Lucescu (1945), Dumi
trache (1948), Fazekaș (1949). La 
acest „11“ există și 7 rezerve: 
Ispir, O. lonescu, Catargiu, Ma
rica și I. Constantinescu (F.C. 
Constanța), Turcu și Mărculescu, 
toți născuți în 1949.

Nclu TRIFU

în 1962 se transferă ... .......   —
1963 devine component, pentru patru ani, al 
formației Dinamo Pitești (F.C. Argeș), după 
care, din 1967 pînă în 1972, cînd abandonează 
activitatea competițională, joacă sub culorile 
Progresului București, Atacant de percuție, 
dotat cu calitățile specifice omului de gol, dar, 
treptat, și un bun coordonator de joc, Ale
xandru Constantinescu și-a înscris numele in 
rîndurile jucătorilor de certă valoare, cu sta
giu de mare durată In prima divizie. In anul 
1972 a devenit antrenor si, după o scurtă „uce- . Ja yentrjjj de fotpaj aț

București, a preluat con- 
divizlonarei „B“ Ceahlăul 

în 1977. De aici a trecut la 
care a antrenat-o pînă în 
cu care a obtinut cîteva

5Y dîndu-i lui Florin
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nicle profesională", 
clubului Progresul 
ducerea tehnică a 
Piatra Neamț, pînă 
Gloria Bistrița, pe 
vara acestui an și_______ __
performanțe notabile t clasarea pe locul secund, 
de două ori, în campionatul Diviziei „B“, pre
cum și formarea unor jucători valoroși care 
au promovat în prima divizie. In prezent se 
află la cîrma tehnică a Iul F.C; Argeș, succe-

• ■ Halagian.

PETRE GAVRILA. Năs
cut la 26 iulie 1941 în corn. 
Teleorman, același județ. 
A început să joace fotbal 
la Metalul București, ac
tivînd din 1951 pînă în 
1959 în echipele de copii, 
juniori si seniori. De aici 
a trecut Ia Chimia Rm. 
Vilcea, apoi la Universita
tea CJuj (1962—63) si Uni
versitatea Craiova (1964— 
67) după care, la vîrsta 
de 26 de ani, se retrage 
din activitatea competițio-
nală de performantă în urma unui accident. 
Ca jucător s-a dovedit un apărător dîrz, cu 
bună tehnică de joc, cu o remarcabilă intuiție 
tactică. A început să lucreze, ca antrenor, la 
o vîrstă foarte tînără. la conducerea tehnică 
a echipei bucurestene Voința, pe care a pre
gătit-o pînă în 1977. Un an, apoi, a activat, ca 
secund, la C.S. Tîrgoviște, aducindu-și o im
portantă contribuție la bunele rezultate obți
nute de această echipă, în primul an al pro
movării sale în Divizia ,.A“. Din 1978 și pînă 
în vara acestui an s-a aflat la cîrma divizio
narei „B“ Rulmentul Alexandria, formație cșre 
s-a afirmat, pe plan comoetitional, printr-o 
frumoasă comportare, numărîndu-se, cu regu
laritate, printre protagonistele celei de a doua 
serii. Are categoria I de calificare profesiona
lă. In prezent este antrenor la Chimia Rm. 
Vîlcea, experiența acumulată si calitățile sale 
pedagogice recomandîndu-1 ca pe unul dintre 
tehnicienii de viitor ai fotbalului nostru.

în prezent s-au dispu- 
meciuri, mareîndu-se 

goluri, rezultînd o me-. 
goluri de partidă. Cea
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NICOLAE
Născut la _
la Breaza — jud. Prahova. 
A început să joace fotbal, 
ca sportiv legitimat, în 
1958, la Progresul Făgăraș. 
In 1959 a trecut la Chimia, 
din aceeași localitate, du
pă care, în 1961, s-a trans
ferat Ia Steagul roșu Bra
șov — actualmente F.C.M. 
Brașov — club în care a 
activat nu mai puțin de 
două decenii ! în primă
vara acestui an. a jucat, 

întreg returul campionatului, ta Șoimii Sibiu, 
după care s-a retras din activitatea competi- 
țională, la vîrsta de 38 de ani 1 A debutat în 
prima divizie, la 19 ani, la 23 septembrie 1962, 
în meciul Steagul roșu — Universitatea Cluj. 
Este maestru al sportului, de tre; ori interna
tional „A" și are un număr de 315 prezente 
în prima divizie. A început să joace, ca ata
cant central, la juniori, dar s-a afirmat ca 
fundaș central-libero, trecînd însă prin toate 
posturile unei echipe. Fotbalist dotat cu exce
lente calități fizice și tehnice, component al 
lotului reprezentativ care a participat la C.M. 
din Mexic. Nicolae Pescaru a dat dovadă de-a 
lungul întregii sale activități sportive de un 
deosebit atașament fată de club, față de ideea 
performantei. In anul 1977. în urma absolvi
rii unei școli post-liceale de specialitate, Ia 
București, a devenit antrenor. In această pro
fesie a lucrat un timp, în primăvara anului 
1979, după plecarea lui C. Teașcă, conducînd 
formația brașoveană pînă în pragul finalei 
Cupei României. Din această vară i s-a în
credințat conducerea tehnică a echipei F.C.M. 
Brașov, ca o recunoaștere a calităților sale 
profesionale, morale și sportive.

27
PESCARU, 

martie 1943
NICOLAE VATAFU.

Născut la 24 iunie 1939, la 
Brașov. A făcut parte, ca 
jucător și mai apoi ea 
antrenor, dintr-un singur 
club, care si-a mutat reșe
dința succesiv. In ' 
rase. Mai Intîi, a 
tainele fotbalului 
namo Brașov, în 
de copii si juniori. Apoi 
a jucat la Dinamo Cluj, 
în 1957. * după țâre s-a 
transferat, cu echipa, Ia 
Bacău, debutant în prima 
divizie, sub culorile formației Dinamo, deve
nită ulterior Sport club, la data de 15 iunie 
1958, deci la vîrsta de 19 ani, în meciul cu Jiul, 
Ia Petroșani. Ca jucător, a fost un mijlocaș 
de mare travaliu, dar șl un excelent construc- 

‘ tor și un fin tehnician. Este maestru al spor
tului din 1970 și are un număr de 256 prezen
țe în prima divizie. Din 1974, primăvara, a 
început să lucreze ca „secund" al antrenorului 
Costică Rădulescu, la Sport club. Și a conti
nuat această școală a „secundariatului" cu 
Dumitru Nicolae-Nicușor (1976—78), cu Traian 
lonescu (1978—80) si cu Angelo Niculescu 
(1980—81). Din vara acestui an a fost promo
vat ca „principal", clubul băcăuan situîndu-se. 
și prin această măsură, pe linia încurajării 
cadrelor proprii. Avînd deosebite calități de 
pedagog, Nicolae Vătafu se remarcă. în același 
timp, prin modestie, putere de muncă și o 
bună pregătire profesională.

Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

trei o- 
deprlns 
la Di- 

echipele

MECIURI AMICALE

După meciurile de ieri, de pe stadionul Ciulești

PROGRESUL VULCAN A CÎȘTIGAT „CUPA ELIBERĂRII
® In „finala mică" Metalul

Stadionul Giuleștj a găzduit, 
ieri după-amiază, partidele fi
nale din cadrul „Cupei Eliberă
rii", competiție organizată de 
Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport, 
înainte de a relata modul cum 
s-au desfășurat cele două parti
de, îndeosebi cea dintre Rapid 
și Progresul Vulcan, trebuie să 
spunem că întrecerea aceasta 
s-a bucurat de un real succes, 
un mare număr de spectatori 
asistind Ia cele două cuplaje. 
Numai ieri, in tribunele 
coavei" giuleștene au
loc în jur de 15 000 de specta
tori. dornici să vadă la lucru 
echipele tor favorite, dar mai 
ales să se convingă de evoluția 
jucătorilor nou încercați de Vio
rel Kraus (Ia Rapid) și Viorel 
Mateianu (la Progresul Vulcan).

Cum a cîștigat divizionara 
„A" Cupa ?

RAPID — PROGRESUL 
VULCAN 1-3 (1—1). Partida, 
de frumoasă și veche rivalitate 
sportivă, a debutat cu divizio
nara 
cinma 
riat. 
avut 
(,,cap'‘-bară), 
revenit repede și la prima sa 
acțiune ofensivă mai consisten
tă a reușit să deschidă scorul : 
pătruns impetuos în careu, 
Manea a fost agățat de M. Va- 
sile și arbitrul Dan Petrescu a 
dictat penalty. A executat Bar-

„A”, Progresul Vulcan, la 
jocului. Ea a atacat va- 

pe un front larg. Țevi a 
o bună ocazie în min. 10 

dar Rapid ?i-a

a învins pe Mecanică fină
tales, portarul a respins pînă la 
același Bartales, care a trimis 
de data aceasta în plasă. Era 
min. 15 și golul a înaripat e- 
chipa cu... roata înaripată • pe 
tricouri ; Rapid a șarjat în con
tinuare spectaculos, mai ales 
pe flancul drept al apărării 
formației din str. Dr. Staicovici, 
prin rapizii Manea și Bartales. 
Dar s-a jucat și cu ocaziile, una 
mai clară ca alta. In min. 35, 
Bartales a ratat-o pe cea mai 
mare dintre ele, șutind pe lingă 
poarta părăsită de M. Vasile ! ? 
N-a fost deci 2—0, a fost în 
schimb 1—1, Progresul Vulcan 
egalind în ultimul minut al 
primei reprize prin cel mai tî- 
năr jucător al său, juniorul 
Stoica III.

în repriza secundă, în cele 
două formații au survenit mai 
multe modificări. Rezervele 
trebuiau, deci, să decidă dis
puta. Și rezervele divizionarei 
„A" (Isaia, C. Zamfir, Stoichi- 
ță. Cristea. M. lonescu) s-au 
dovedit a fi mai bune, eleavînd 
o experiență cu mult mai mare 
decît cele ale Rapidului (Tănă- 

sie, Chiriță, Petruț, Ispas, A. 
Dumitru). In această parte a 
jocului, echipa antrenată de 
Viorel Mateianu a atacat mai 
mult, mai bine, mai gîndit și în 
mod firesc balanța s-a înclinat 
in favoarea ei. în min. 65 a în
scris M. lonescu, el șutind pla
sat, din afara careului de 16 m. 
Șapte minute mai tîrziu, în 
urma unei acțiuni colective,

Intr-un meci internațional ami-. 
cal disputat la Pitești, echipa Io-’1 
cală F.C. Argeș a învins cu 
2—1 (1—0) formația Panathinal-
kos Atena. Ambele goluri ale; 
echipei române au fost înscrise 
de Turcu.

La Bacău s-a disputat meciul 
internațional amical dintre echi
pa S.C. Bacău și formația F.C. 
Karl Marx Stadt (R.D. Ger
mană) . Fotbaliștii români au 
obținut victoria cu 3—2 (3—0),
prin golurile marcate de Botez, 
Șoiman șl Birner (în propria 
poartă), respectiv Meter și Ri
chter.

VIITORUL MECANICA VASLUI 
— PANSERAIKOS (Grecia) 1—1 
(0—1) Oaspeții au deschis scorul 
prin Papadimitriu, în min. 16. 
iar gazdele au egalat, în min. 36. 
prin D. lonescu. In min. 60, Dă- 
nilă a ratat un penalty. Mîine,

Mezinul echipei din str. dr. Staicovici, Stoica III, șutează fără 
speranțe pentru portarul C. Ștefan, egalind

Foto : Ion MIHĂICĂ

oaspeții vor juca la Suceava, iar 
duminică la Iași, cu Politehnica. 
(M. Florea — coresp.).

I.C.I.M. BRAȘOV — O.F.I. CRE
TA (Grecia) 1—2 (1—0). Jucătorii 
greci, mai insistent! în a doua 
parte a meciului, au cîștigat prin 
golurile marcate de Karaeskos 
(min. 64) si Kritovis (min. 81). 
Pentru gazde a înscris Moldovan, 
în min. 20. (C. Gruia-coresp.).

AVÎNTUL REGHIN — EDELE- 
NY (Ungaria) 5-0 (3—0).

U.T.A. — OLIMPIA SĂTU MA
RE 3—1 (1—1). Pentru diviziona
ra ,,A“ au marcat Vuia (min. 8), 
Șchiopu (min. 58) si Cura (min. 
68). Golul sătmărenilor a fost în
scris pe Pinter (min. 31). (N.
Străjan-coresp.).

F.C. ȘOIMII SIBIU — CHIMIA 
RM. VILCEA 1—0 (1—0). Singurul 
gol al partidei s-a înscris, în 
min. 3. autorul lui fiind Tranda
fir. (I. Botocan — coresp.).

UNIREA ALBA IULIA 
BIHOR 1—2 (0—1). Georgescu
(min. 36) si Vergu (min. 75) au 
marcat pentru bihorenl, Gh. va
sile (min. 60). pentru localnici. 
(I. Filipescu-coresp.).

C.S. TÎRGOVIȘTE — C.S. BO
TOȘANI 3—2 (2—0). Golurile di
vizionarei „A" au fost realizate dc 
Greaca (min. 30). Sava (min. 37) 
Si Dobrin (min. 80). Pentru bo- 
toseneni a înscris Cojocaru, min 
46 și 70. (M. Avanu-coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — PA- 
NATHINA1KOS ATENA, MlINE 
IN GIULEȘTI de la ora 18.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C;F.R. TIMIȘOARA 0—1 (0—0).
A marcat, în min. 65, Petrescu. 
(St. Marton — coresp.).

GLORIA BUZĂU ______
BRĂILA 7—0 (4—0). Victorie leje
ră a gazdelor. Iată și autorii go
lurilor : Zahiu (min. 23 — din 
penalty), Balaur (min. 27). Ghiz- 
deanu (min. 43 și 45), Tugulan 
(min. 73), N. Dumitrache (min. 
85) și Toma (min. 87). (N. Stă-
nescu-coresp.).

F. C.

F.C.M.

„albaștrii" au marcat din nou 
prin Isaia ridicînd scorul la 
3—1 ; scor cu care se va înche
ia meciul, Progresul Vulcan in- 
trînd. astfel, în posesia trofeu
lui pus în

Arbitrul
du« foarte

RAPID :
ru, Pîrvu.

joc.
Dan Petrescu a con- 
bine formațiile : 
C. Stefan — Cojoca- 
Tiță. Băjan - * 

Ion, St. Popa. Paraschiv, 
cu. Bartales, Manea.

PROGRESUL VULCAN 
Vasile — I. Alexandru, P. Gri- 
gore, Nignea, Gh. Ștefan — 
Niculcea, Stoica III — Marica, 
Țevi. Dragu. Apostol.

METALUL - MECANICA 
FINA 2—0 (1—0). Partida din 
deschiderea cuplajului a fost 
dominată de echipa din Pante- 
limon. Formația antrenată 
Ștefan Coidum 
merit 
te de 
talul 
locul

Ion 
Ian-

M.

de 
a cîștigat pe 

datorită golurilor marca- 
Niță in min. 30 și 65. Me- 
s-a clasat în acest fel pe 
3
Laurențiu DUMITRESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT
ASTĂZI - ULTIMA ZI 
PENTRU DEPUNEREA 

BULETINELOR I

IOIO PRONOSPORT INTORMEAIÂ

După cum s-a mal anunțat, 
astăzi este ultima zi de partici
pare la atractivul concurs Prono
sport de sîmbătă, 8 august 1981, 
axat pe meciurile din prima eta
pă a campionatului divizionar A 
de fotbal ediția 1981/1982. Nu 
pierdeți prilejul de a vă număra 
printre primii mari cîstigătorl 
noului sezon fotbalistic 1

SUCCESE PERMANENTE 
LA LOZ IN PLIC

ai

La seriile de Loz în plic afla
te în vînzare continuă să se 
atribuie zilnic cîștlguri în AUTO
TURISME si BANI. Dacă în ul
tima vreme am prezentat cu 
precădere. în această rubrică, 
unii dintre cîstigătorii de auto
turisme ..Dacia 1300". ..Skoda 
120 L“, „Trabant 601“ si sume de

bani de 50.000 sau 20.000 lei, as
tăzi nominalizăm cîțlva dintre 
participanții care au obtinut re
cent sume deloc neglijabile, res
pectiv CITE 10.000 LEI : Drăghici 
Dumitru (com. Bogați. iud. Ar
geș), Breda Ioan (com. Sîntana, 
jud. Arad), Stanescu I. Gheor- 
ghe (Pașcani), loncscu Ilie 
(București), Cranciuc Corneliu 
(Vatra Doinei). Tomeșani Ecate- 
rina (Sibiu). Negru loan (Me
diaș). Mocanu Petrișor (Galați). 
Naghi luliana (Oradea). Airinei 
Georgeta (Timișoara), Tîrle La- 
disiau (Brasov), Ojag Costică 
(Bacău), Cicio Augustin (Sighe- 
tu Marmatiei), Selincan Mihai 
(Bălan, iud. Harghita) ș a.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 5 AUGUST 1981

Extragerea 
Extragerea 

20 35.
«•OND DE 

lei.

I: 32 7 2 3 24 19. 
a 11-a: 31 33 42 1

CfȘTIGURI: 809.091



„MĂNUȘA LITORALULUI" IA BOX SELECȚIONATA DE VOLEI A ROMÂNIEI
Cea dc a X-a ediție a pres

tigiosului turneu internațional 
de box „Mănușa Litoralului", 
care a început marți seara. la 
Constanța, cu participarea unor 
pugiliști din Cehoslovacia. Iugo
slavia, Uniunea Sovietică și 
România, a avut un debut fa
vorabil. ' Iată amănunte
despre ultimele meciuri de 
marți care din cauza orei tîrzii 
de desfășurare nu au apărut în 
ziarul de' miercuri. în cea mai 
disputată partidă a galei. în 
cadrul categoriei ușoară, gălă- 
țeanul M. Glogojanu l-a între
cut la puncte (cu o decizie de 
3—2) pe hunedoreanu.1 Gh. Ba
lances. La semimiilocie. *t 
Spînu (Farul) a obținut decizia 
în fața Iui V. Simion (Litoral 
Mangalia), dar juriul a greșit 
flagrant verdictul, deoarece a- 
devăratul învingător a fost 
sportivul din Mangalia. La mij
locie mică. cehoslovacul Fr. 
Galgoți l-a întrecut la puncte 
pe V. Popa (Voința Constanța).

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate aseară : Cat. 48 kg. : 
Bălan Ion (Prahova PI.) b.p. 
Ion Barbu (Cimentul Medgi
dia). . Nicolae Crăciun (Metalul 
Buc.) b.p. Săli Adem (Farul 
Constanța). Cat. 57 kg. : Petre 
Istoiu (C.F.R. Craiova) b. k.o. 
2 Nicolae David (C.S.M. Sibiu), 
Vasiîe Bărbat b. ab. 2 Ion 
Lungu (B.C. Galați). Cat. 67 
kg. : Ion Căitănaru (Metalul 
Rm. Vilcea) b.p. Nicu Aliman 
(Cimentul Medgidia), Gheorghe 
Pirvănescu (I.A.E.M. Timișoara) 
b.p. Nicolae Costin (B.C. Ga

ACTUALITATEA ATLETICĂ
• La Leningrad a avut loc re

cent întîlnirea, la probe com
binate. dintre echipele Uniunii 
Sovietice»și Statelor Unite. Gaz
dele au cîștigat la decatlon cu 
46747-36885 p și cu 18484-16372 
p la heptatlon. Primele locuri 
în clasamentele individuale au 
fost ocupate de : Aleksandr 
Nevski (U.R.S.S.) 8170 p la
decatlon și Ekaterina Gordienko 
(U.R.S.S.) 6320 p la heptatlon. 
Această ultimă performanță re
prezintă un nou record unional, 
la 396 p de recordul mondial al 
Ramonei Neubert (R. D. Ger
mană).
• Din 1973, de la 11 iulie, 

cînd americanul Dwight Stones 
a reușit, la Munchen, prima 
săritură peste 2,30 m la înălți
me. și pînă astăzi, alți 21 de 
atleți, din 9 țări, au izbutit o 
performanță similară, adică 2,30 
m sau mai mult. Reamintind că 
recordul mondial. în aer liber, 
aparține lui Gerg Wessig (R.D. 
Germană) cu 2.36 m. stabilit la 
J.O. de la Moscova (1.8.1980) 
iar cel în sală (2,35 m) este de
ținut de Vladimir Iașcenko 
(U.R.S.S.). Milano 13.3.1978.

CIRCUILUL INTERNATIONAL
DE MARȘ P.T.T.

Asociația sportivă P.T.T., sta-_ 
tornică susținătoare a marșului 
bucureștean, organizează dumi
nică o competiție la care, în 
afara celor mai buni sportivi 
români, vor concura și cițiva 
mărșăluitori din Cehoslovacia și 
Polonia. Competiția — a 36-a 
ediție a Circuitului internațio
nal de marș P.T.T. — va avea 
loc pe str. Maior Coravu, cu 
plecările și sosirile din fața să
lii de atletism, din parcul „23 
August '. Primul start, cel la 20 
km. va fi dat la ora 8,30.

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM
Intre 26 august și 5 septem

brie vor avea lor la Praga și 
Brno campionatele mondiale de 
ciclism de fond și velodrom. 
Printre echipele favorite care 
vor lua startul se află cele ale 
U.R.S.S., R. D. Germane și Po
loniei. Cicliștii sovietici, în pro
bele de velodrom (Klenikov, 
Krasnov, Kuznețov. Manakov, 
Osokin, Liadov) se antrenează 
la Leningrad Fondiștii din R. D.

TOCIRILE MONDIALE ALE
întreceri viu disputate, de un 

nivel tehnic ridicat, desfășurate 
în mijlocul unui extraordinar in
teres la Santa Clara si Berkeley, 
în California, cu prilejul primei 
ediții a Jocurilor mondiale ale 
sporturilor neolimnice. Iată cît°- 
va dintre rezultatele înregistrate: 
SCIII NAUTIC-figuri : Patrice
Martin (Franța) 8420 (p (la 240 p 
de recordul mondial deținut de 
americanul Cory Pickos). 2. Ro
berge (S.U.A.) 7660 p 3. Duvalî 

lăți). Marcel Mihalache (Farul 
Constanța) b. ab. 2 Marian Voi- 
cu (Semănătoarea București), 
Tudor Spînu (Farul Constanța) 
b. ab. 2 Vasile Gantariul (Por
tul Constanța). Cat. 75 kg. : 
Bîrleanu Gheorghe (Metalul 
Hunedoara) b. k.b. 1 Aii Ismaiil 
(Farul Constanța), Ionel Gurgu 
(Litoral Mangalia) b.p. Marian 
Ifrim (Urbis București). Tuță 
Marian (C.F.R. Craiova) b.p. 
Florin Maftei (Litoral Manga
lia). Cat. +81 kg, ; Igor Saha- 
lov (U.R.S.S.) b. ab. 1 Iani 
Musu (R.S.F. Iugoslavia).

Cornel POPA-coresp.

• Echipele Suediei și
României

- în 
(Ceho-

PRAGA, 5 (Agcrpres). 
localitatea Topolcany 
slovacia) au luat sfirșit cam
pionatele europene de tenis de 
masă pentru cădeți și juniori. 
La juniori în finala competi
ției echipa Suediei a întrecut 
cu 5—3 selecționata Cehoslova
ciei. în semifinale. formația 
Cehoslovaciei învinsese cu 5—1 
pe cea a României iar Suedia 
întrecuse cu 5—0 echipa U.R.S.S. 
în meciul pentru locul 3 echi
pa U.R.S.S. a cîștigat cu 5—2 
jocul cu România, care a ocu

precizăm că în total, pînă la 
această oră, au fost 'înregis
trate 63 de sărituri peste 2,30 
m. Cele mai multe dintre ele 
au fost realizate de Dieimar 
Mogenburg (R.F. Germania) și 
Rolf Beilschmidt (R. D. Ger; 
mană) fiecare de cîte 9 ori, și 
Dwight Stones (S.U.A.) de 7
ori etc.

ȘTIRI DIN AUTOMOBILISM
„Marele Premiu al R.F. Germa

nia" la automobilism, cea de-a 
10-a probă a campionatului mon
dial rezervat piloților de formula 
1, s-a desfășurat pe circuitul de 
la Hockenheim și a fost cîștigat 
de brazilianul Nelson Piquet 
(„Brabham"), care a realizat o me
die orară de 213,894 km. L-au urmat 
concurentii francezi Alain Prost 
(„Renault — Turbo") și Jacques 
Laffite („Talbot").

In clasamentul general al cam
pionatului mondial se menține li
der argentinianul Carlos Reute- 
mann, cu 43 p, urmat de Nelson 
Piquet — 34 p și Jacques Laffite 
— 25 p.

Următoarea probă, „Marele 
Premiu" al Austriei, se va dispu
ta la 16 august pe circuitul de la 
Zeltweg.

★
Cursa Internațională de 24 de 

ore desfășurată pe circuitul de la 
Francorchamps (Belgia) a reve
nit echipajului Dieudonne (Bel
gia) — Walkinshaiv (Anglia), pe 
o mașină „Mazda RX7“.

★
Anul viitor se va desfășura ra

liul automobilistic Beijing — Pa
ris, cursă ce va reedita, după 75 
de ani, o întrecere similară dis
putată între străvechiul Pekin și 
Paris și cîștigată de italianul Scl- 
pion Borghese. Acest raliu este 
organizat de „Internacional spor
ting events", compania londoneză 
care a inițiat, de asemenea, în 
ultimele decenii raliurile Londra 
— Sydney (1977) și Londra — 
Ciudad de Mexico (1970).

înscris în calendarul federație!

Germană au efectuat două curse 
de cîte 165 km. prima cîstigată 
de Hartnik, a doua revenin- 
du-i lui Lotzsch. Bine s-a com
portat și Drogan clasat- al doi
lea. în Polonia s-a organizat 
o cursă pe 5 etape, care a re
venit tînărului outsider Brzez- 
ny. învingător in toate etapele. 
Pe locurile următoare Ciesa- 
lak și un alt debutant Dwoj- 
niak.

SPORTURILOR NEOLIMPICE
(S.U.A.) 7370 p ; femei : 1. Car
rasco (Venezuela) 6710 p,

ÎNOT SUBACVATIC : femei :
200 m : 1. Bouchon (Franța! 
1:45,52, 2. Menguy (Fr.) 1:50.41 ;
400 m 1. Rouchon 3:42.81. 800 m : 
Rouchon 7:45.87 : bărbați : 100 m: 
Kolenda (R.F.G.) 41.21.

KARATE : cat. semigrea (—80 
kg) î Kamikado (Jap.), cat. grea 
(+80 kg) : Kotzbue (Olanda) :
toate categoriile : Charles (M. 
Britanie).

„TROFEUL SAVIN li

Voleibaliștii români — seniori 
și juniori — susțin în această 
lună o serie de întîlniri inter
naționale pentru care, evident, 
s-au făcut și se fac pregătiri. 
Astfel, selecționata masculină 
a țării noastre va pleca în 18 
august în Uniunea Sovietică — 
la Riga — unde, începînd din 
20 august. s& desfășoară .Tro
feul Savin". în latul echipei se 
află 14 sportivi : Oros, Dumă- 

U.R.S.S. învingătoare • Reprezentativele
au ocupat locul 4

pat locul 1, înaintea altor 22 
de formații.

Titlul la junioare a revenit 
echipei U.R.S.S., învingătoare în 
finală cu 3—0 în fața echipei 
Cehoslovaciei. Rezultate înre
gistrate în semifinale : Ceho
slovacia — R. F. Germania 3—2 
și U.R.S.S. — România 3—0. 
Pentru locul trei, echipa R. F. 
Germania a învins la mare 
luptă cu 3—2 echipa României.

Tenis la Indianapolis
li

IUI NĂSTÂSf Șl VIRGINIA IIIJ/ICI ÎNVINGĂIORI
NEW YORK, 5 (Agerprcs).— 

Au continuat meciurile turneu
lui internațional de tenis de la 
Indianapolis. Ilie Năstase (Ro
mânia) l-a eliminat cu 6—4, 
6—2 pe elvețianul Roland Stad
ler. Alte rezultate : Solomon

Internaționale de specialitate șl 
al federației franceze, cel mai 
lung raliu din lume Beijing — 
Paris va fi deschis tuturor tipu
rilor de automobile.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE JUNIORI I
Pentru calificarea în turneul final, echipa României 

va susține un meci dublu cu selecționata Bulgariei
A doua ediție a Campionatu

lui european de fotbal pentru 
juniori I va reuni la start 32 
de echipe. Pentru calificarea în 
turneul final (16 formații) au 
fost alcătuite 15 grupe prelimi
narii (14 cu cite două echipe și 
una cu 3), Finlanda, ca tară 
organizatoare a turneului final, 
se califică direct în faza deci
sivă, programată în mai multe 
orașe între 21 și 30 mai 1982.

Echipa României face parte 
din grupa a 13-a, împreună cu 
selecționata Bulgariei. învingă- 
toarea din cele două manșe se 
va califica pentru turneul final.

Iată meciurile preliminarii : 
Țara Galilor — Olanda, Irlanda 
de Nord — Irlanda, Islanda — 
Belgia, Anglia — Scoția, Polo
nia — Suedia, Danemarca — 
Cehoslovacia, U.R.S.S. — Nor
vegia, Franța — Luxemburg — 
R. F. Germania (singura grupă

DE PRETUTINDENI
• JOCUL OFENSIV in actuali

tate. In cele trei competiții euro
pene interclubur: (ediția 1980— 
81) au fost înscrise 718 goluri în 
254 de meciuri. Media golurilor 
de meci atinge aproape cifra de 
3 I Este un progres remarcabil 
fată de edițiile anterioare.
• REAL MADRID se află în- 

tr-o mare criză financiară. Clu
bul spaniol este dator mai multor 
bănci cu suma deloc neglijabilă de 
20 de milioane de dolari. „Va 
trebui să facem economii sub
stanțiale in toate domeniile" a 
declarat președintele clubului ma
drilen Luis de Carlos, urmașul 
lui Santiago Bernabeu.
• SEZONUL competițional din 

U.R.S.S. se încheie la 11 no
iembrie. cînd este programat 
meciul Spartak Moscova — Di
namo Kiev. Un alt derby al 
campionatului unional va avea 
loc la 28 august, între Dinamo 
Moscova si Spartak Moscova.
• CELEBRUL jucător brazilian 

Reinaldo a fost exclus, tempo
rar. din lotul national de către 
antrenorul Tele Santana, pentru 
viața nesportivă dusă în ultima 
vreme.

noiu, Tutovan, Pop, Chifu — 
din „vechea gardă" și nouă din 
selecționata studențească în
vingătoare merituoasă la re
centele Jocuri Mondiale Uni
versitare : Gîileanu, Mina, E- 
nescu, Stoian, Cata-Chițiga, Ma- 
cavei, Ionescu, Grădinarii, Vrîn- 
cuț. Cele 12 echipe angrenate 
în competiția amintită își vor 
disputa întiietatea, la început, 
în 3 serii : I. — U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Italia, Argentina ; 
II. — Bulgaria, Cuba, Finlan
da, R.S.S. Letonă : III —
România, Polonia, Japonia, 
U.R.S.S. II.

Din întrecerile juniorilor sint 
de amintit Trofeul internațio
nal ce se va desfășura între 
7—9 august la Hunedoara, între 
reprezentativele Bulgariei, Po
loniei și Ungariei ce se pre
gătesc pentru Turneul Priete
nia, precum și participarea lo
tului de junioare la Turneul 
Prietenia în R. D.
Erfurt, între 8—15 
echipa pregătită
Sorbală, Ion Cristian și Vera 
Pavlenco fac parte, între altele, 
Mirela Popovici, Daniela Dră- 
ghici, Ioana Liteanu și Gcor- 
geta Lungu.

Germană, la 
august. Din 
de Leonid

(S.U.A.) — Ostoja (Iugoslavia) 
6—1, 6—1 ; Lewis (Australia) — 
Dibbs (S.U.A.) 6—4, 1—6, 6—2 ; 
Purceii (S.U.A.) — Slozil (Ce
hoslovacia) 5—0 (abandon).

în turneul feminin, jucătoa- 
rea româncă Virginia Ruzici a 
cîștigat cu 6—3. 6—4 partida cu 
Patricia Medrado (Brazilia). 
Celelalte rezultate: Russell 
(S.U.A.) — Keil (S.U.A.) 4—6, 
6—2, 6—1 ; Mascarin (S.U.A.) — 
Platele (S.U.A.) 6—4, 5—7, 6—1 ; 
Casale (S.U.A.) — Jordan
(S.U.A.) 6—0. 6—2 ; Norton
(S.U.A.) — Fromholtz (Austra
lia) 7—5, 6—1.

cu 3 formații). Austria — Italia, 
Malta — Spania, Portugalia — 
Elveția, Grecia — Ungaria, Al
bania — Cipru, Turcia — Iugo
slavia.

în cazul cînd reprezentativa 
țării noastre se va califica pen
tru turneul final ea va juca în 
grupa „B“, probabil, alături de 
Spania, Belgia și învingătoarea 
dintre Polonia și Suedia.

în faza finală vor fi alcătuite 
4 grupe de cîte 4 formații, pri
mele două calificîndu-se pentru 
sferturile de finală.

PROGRAMUL ECHIPEI ELVEȚIEI
La 1 septembrie meci de verificare cu Olanda, 

la Zurich
La sfirșitul acestei săptămîni 

începe programul fotbalistic 
competițional în Elveția. Este 
vorba de primele meciuri de 
cupă (preliminarii), după care 
se va da startul și în campio
nat. Federația de specialitate a 
aprobat planul de pregătire a 
reprezentativei, prezentat de 
antrenorul Paul Wolfisberg. Po
trivit obiectivelor, prima con
vocare a lotului național va a- 
vea loc la 25 august, apoi a 
doua reunire este prevăzută 
pentru 30 august, cînd va fi al
cătuită și echipa care va susți
ne un joc de verificare, la Zu
rich. în compania selecționatei 
Olandei, programat la 1 sep
tembrie. In aceeași zi. în Olan
da se vor întîlni selecționatele 
secunde ale celor două țări. A 
fost fixată si data venirii lotu
lui la București în vederea me
ciului cu România din cadrul 
preliminariilor C.M. de la 10 
octombrie. Lotul. însoțit de an
trenorul Paul Wolfisberg. va 
sosi joi 8 octombrie în capitala 
tării noastre. Formația elvețiană 
se va îndrepta apoi, duminică 
11 octombrie. la Budapesta.

© TELEX •
ATLETISM • Tn ultima zi a 

concursului de la Erfurt, la caro 
au participat componentii loturi
lor R.D. Germane, proba femi
nină de 800 m a fost cîștigată da 
W. Ullrich, cu timpul de 1:57.56, 
iar în proba feminină de săritu
ră în lungime pe primul loc s-a 
situat R. Schima cu 6,64 m. în 
cursa de 110 m victoria a reve
nit ltli Schlisske. cronometrat cu 
timpul de 13,77.

CICLISM • Cea de-a 2-a eta
pă a Turului R. F. Germania, 
desfășurată între Frankfurt pe 
Main și Pforzheim (212 km), a 
fost cîștigată de elvețianul Serge 
Demierre în 6h04:08,0. în clasa
mentul general conduce Theo de 
Rooy (Olanda), urmat la numai 
15:0 de Thaler (R.F. Germania).

FOTBAL • Echipa Rottweiss 
Erfurt (R.D. Germană), aflată în 
turneu în Polonia, a jucat cu 
formația Zaglembie Sosnowlcc, 
în fața căreia a pierdut cu sco
rul de 3—0 (1—0).

HANDBAL • Desfășurat la 
Praga, meciul amical dintre se
lecționatele de juniori ale Ceho
slovaciei și R.D. Germane s-a în
cheiat cu scorul de 20—19 (11—7) 
în favoarea gazdelor.

ȘAH • Turneul internațional 
de la Bangalore (India) a con
tinuat cu runda a 8-a, în care 
campionul european de juniori 
Aleksandr Cernin (U.R.S.S.) l-a 
învins pe Pravin (India), Iar în 
partidele Torre (Filipine) — Ro- 
driguez (Fliipine) și Kuzmin 
(U.R.S.S.) — Filio (Cehoslovacia) 
a fost consemnată remiza. Lider 
al clasamentului se menține ma
rele maestru Eugenio Torre, cu 
6’/j puncte, urmat de Ghenadi 
Kuzmin 6 puncte.

TENIS • La Serramazzoni (Ita
lia) s-au încheiat întrecerile cam 
pionatelor europene de tenis 
pentru juniori (jucători pînă la 
18 ani). în proba de simplu bă
ieți victoria a revenit suedezului 
Mats Wilander. care a dispus în 
finală cu 4—6, 6—2, 6—3 de iu
goslavul Zivojinovici. în finala 
probei de simplu fete, Drescher 
(Elveția) a întrecut-o cu 6—3, 6—4 
pe Salnikova (U.R.S.S.) • După 
desfășurarea turneului interna
țional de la North Conway, care 
a fost cîștigat de argentinianul 
Jose Luis Clerc, 'în clasamentul 
,,Marelui premiu al FILT“ con
tinuă să conducă americanul 
Jimmy Connors, cu 1 212 puncte, 
urmat de Ivan Lendl (Cehoslo
vacia) 1 203 puncte. Jose Luls 
Clerc (Argentina) 1132 puncte. 
Guillermo Vilas (Argentina) 1024 
puncte, McEnroe (S.U.A.) 995
puncte Bjorn Borg (Suedia) 809 
puncte etc. • La Nisa și Cap 
d'Adge au început meciurile 
preliminarii ale competiției inter
naționale de tenis ..Careul Ași
lor*. Iată rezultatele înregistrate: 
Noah — Leconte 6—2. 7—6 : 
McEnroe (S.U.A.) — Krjek 4—6. 
6—1, 6—2 : Pecci — Portes 7—5, 
6—7, 7—6 ; Tulasne — Tanner 
6—3. 7—5.

„TURNEUL PRIETENIA- PENTRU 
ECHIPE DE JUNIORI 

în cadrul Turneului Priete
nia pentru echipe de juniori, 
care se desfășoară în Ceho
slovacia, echipa României a 
fost întrecută de selecționata 
U.R.S.S. cu 3—1 (1—0). Pentru 
învingători au marcat Litovcen- 
ko (2) și Jeremenko. Pentril 
formația română a înscris Ol- 
teanu în min. 61.

Alte rezultate : Cuba — Un
garia 1—0 (1—0), Bulgaria — 
Polonia 0—0, R.P.D. Coreeană— 
Cehoslovacia B 3—0. Turneul 
continuă.

unde va susține, la 14 octom
brie, un alt meci din cadrul 
grupei a 4-a, cu reprezentativa 
Ungariei. Iată și o declarație a 
antrenorului Paul Wolfisberg : 
„Pregătirile selecționatei noas
tre — după cum se vede — 
par a fi destul de sărace în 
privința meciurilor internațio
nale. Un singur joc, cu Olanda! 
In realitate. însă, competițiile 
interne, deosebit de încărcate, 
vor constitui piatra de temelie 
a pregătirilor noastre pentru 
cele două jocuri pe care Ie 
vom susține în deplasare. La 
acestea se mai adaugă, fireș
te, meciurile echipelor de club 
angrenate in competițiile euro
pene, unde evoluează majorita
tea jucătorilor internaționali".

Fotbaliștii care evoluează în 
străinătate se vor alătura mai 
întîi' lotului înaintea meciului 
cu Olanda, iar apoi. în ajunul 
deplasărilor pentru partidele de 
la București, respectiv Buda
pesta.

O La Geneva. în meci amical. 
Servette (cu cîțiva internaționali 
în formație) a dispus de cam
pioana Angliei, Aston Villa, cu 
2—1 (2—1).


