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UNIVERSIADA '81 ÎN COMENTARII, DATE Șl CIFRE

UN BILANȚ CARE DOVEDEȘTE CĂ ÎNOTUL 
SE AFLĂ PE O LINIE ASCENDENTĂ

„OAMENII ȘANTIERELOR'* RIN CAPITALĂ
ÎNTR-0 SĂRBĂTOREASCĂ ÎNTRECERE

?
„Cupa EHDcrfirQ" ia mal muiic ramuri sportirc. 
cu participarea a sute fit tineri constructori

întrecerile din cadrul Uni
versiadei ’81 vor rămine multi 
vreme punct de referință pen
tru tehnicienii și specialiștii a- 
cestui sport, pentru toți cei ce 
iubesc cu adevărat înotul, lup
ta dintre performerii săi, pe 
care uneori nici milmea de se
cundă nu o poate tranșa. Am 
văzut — într-un „maraton" de 

• aproape 50 de ore, neobișnuit 
pentru noi — campioni olimpici 
și mondiali, recordmani ai lu
mii șl ai continentului, ceea ce 
— trebuie spus din capul lo
cului — nu a mai oferit nici o 
altă ediție precedentă a marii 
competiții studențești.

Or, în acest context evoluția 
de ansamblu a înotătoarelor ro
mânce ne-a oferit satisfacții : 
două medalii de aur. două de 
argint și una de bronz ! Oricit 
am încerca să răsfoim filele
istoriei înotului românesc, care 
a împlinit o jumătate de veac, 
nu vom intilm un bilanț ase
mănător. De această dată fe
tele noastre s-au depășit pur 
și simplu (opt din cele nouă 
sportive Înscrise în concurs au 
intrat în finale, iar patru din
tre ele au urcat, cel puțin cite 
o dată, pe podiumul de premie
re). obțtnînd performanțe care 
depășesc valoarea generală a 
înotului românesc pe plan in
ternațional. Prin ambiția lor, 
prin totala dăruire In frumoa
sa luptă din piscină, reprezen
tantele noastre au făcut să se 
vorbească in termeni elogios! 
despre sportul românesc tntr-e 
disciplină (a doua în ierarhia 
celor din programul olimpic) in 
care, sinceri să fim, nu ne-atn

Miine începe campionatul Diviziei „A" la rugby

DERBYUL STUDENȚESC BUCUREȘTI-BAIA MARE 
DOMINĂ ETAPA INAUGURALĂ

Un cuplu fericit : antrenoa- 
rea ji eleva, fosta și... ac
tuala recordmană ji cam
pioană in probele de spate, 
Cristina Șoptereanu ji Car

men Bunaoiu

prea văzut piuă in prezent
Desigur, succesele lui Car

men Bunaciu, în competiția 
care a reunit Ia start pe Jill 
Sterkel, Kim Linehan, Bill Pau
lus și Kris Kirchner din S.U.A., 
pe Serghei Fesenko și Alek
sandr Caev din Uniunea So-

Adrian VAS1LIU

(Continuare in pag. a 3-a)

Start în cea de a 64-a competiție națională la fotbal

CAMPIONATUL EFICIENȚEI MAXIME 
PENTRU CALIFICAREA LA C.M. ’82 
Contribuția jucătorilor, antrenorilor ți a federației, într-un deplin spirit de co.uoo- 
rare, muncă, dăruire și răspundere, va fi hotărîtoare pentru prezența României în 

turneul final al Campionatului mondial de anul viitor din Spania

Astăzi, odată cu fluierul de 
începere în meciul televizat 
„U“ Cluj-Napoca — Dinamo, 
prima rostogolire de minge în 
cea de-ă 64-a ediție a campio
natului Diviziei „A“. începe 
fotbalul ! Jocul cu cea mai lar
gă răspîndire și in țară la noi, 
cel mai îndrăgit, de la tînăr la 
vîrstnic, și pe care cu toții îl 
dorim mai competitiv ca pînă 
acum în arena internațională.

.Dar pentru ca într-o disci
plină sportivă să se înregistre
ze progrese, un salt calitativ 
raportat la trecut, se impune

Constructorii d« ne șantie
rele Capitalei participă, in a- 
ceste zile la ample si entuziaste 
întreceri sportive, organizate în 
întîmpinarea marii sărbători, da 
la 23 August. La un turneu da 
volei, de pildă, vin să-și dispu
te intiietatea cita 10—13 echi
pe. formate toate din fruntași 
în întrecerea socialistă si in 
sport Probleme de organizare 
nu sînt. .Oamenii șantierelor"
— care au construit atîtea 
splendide baze sportive bucu- 
restene. lăudate luna trecută de 
universitarii din Întreaga lume
— și-au înălțat In cartierul VI- 
tan un modern complex sportiv 
propriu. Cu multă dragoste, cu 
forte proprii, .santieristil" și-au 
amenajat, de asemenea, cfteva 
frumoase baze sportive in dife
rite cartiere. In preaima cămi
nelor de nefamlHstL

Așadar, probleme de organi
zare nu sînt Exceptînd. bineîn
țeles. ne cele de -arbitrai", 
care încă mai presistă... Bună
oară la Început de turneu :
• Dumneavoastră ? • Sîntem 
echipa de volei a blocului R14
• Trecem in concurs R 14 î
• Păi. dacă acolo lucrăm L. 
La sfîrsit de turneu : • Dum
neavoastră T • Sîntem echipa 
de volei a blocului R 15 • R 14.

Cea mai Îndrăgită, cea mal 
populară competiție sportivă 
de masă se desfășoară luna 
aceasta. Ea este organizată sub 
semnul .Daciadei" si toate tro
feele puse In loc au înscrise, 
cu majuscule. .CUPA ELIBE

ca totl factorii cu atribuții în 
fotbal — începtad ou conducă
torii cluburilor și al secțiilor, 
trecînd pe la antrenori și ar
bitri și încheind cu jucătorii — 
să muncească mai mult și mai 
bine.

Fiecare în pante, să declan
șeze OFENSIVA ÎMPOTRIVA 
MEDIOCRITĂȚII aducînd în 
sectorul lui de activitate un 
spor însemnat de INIȚIATI
VA, de COMPETENȚA, de 
RESPONSABILITATE. Totul 
va trebui să concure la reu
șita campionatului Diviziei

RĂRII". Concursurile reunesc 
tot ceea ce putem vedea că 
lucrează pe schele : montort 
zidari, dulgheri, maiștri, ingi
neri — sute si sute de tineri 
constructori, totl cu angaja
mente ferme luate in cinstea 
zilei de 23 August.

Se joacă fotbal, handbal, vo
lei. tenis de cîmp. baschet: zed 
de instructori voluntari com
pletează înscrierile echipelor. 
Renumitelor echipe ! Pe lungi
le liste de concurs figurează 
cei care au ridicat noul Ber- 
cenl. Mihai Bravu. blocurile 
Dunărea Grădinița. Casata 
(Grupul de șantiere 4. oro-

Vasi'o TOFAN

(Continuare In pag. a 3-a)

„A“, competiția-fanion a fotba
lului românesc, prin interme
diul căreia își desăvîrșesc pre
gătirea, la antrenamente si 
jocuri, componenții loturilor 
reprezentative, aflați în conti
nuare în fața unor examene 
importante : TRICOLORII — 
în preliminariile campionatu
lui mondial, TINERETUL — 
in calificările pentru C.E., iar 
JUNIORII — în turneul fina) 
al C.M. din Australia.

(Continuare in pag. a 7-a)

Mai simțim, parcă, emoțiile 
frumoasei primăveri a rugbyu- 
lui: echipa României — cam
pioană a continentului. Steaua 
— campioană a tării. într-un 
dramatic final de stagiune. Si 
iată că ne si reîntoarcem la 
sportul cu balonul oval. înce
pe, de miine, o nouă ediție, a 
65-a. a întrecerii celor mai bu
ne 14 formații divizionarele 
.A". Va fi marcat. în fapt de
butul într-un sezon fără pre
cedent în rugbyui nostru : pe 
lingă turneul din Scotia (sep
tembrie). octombrie ni-i va a- 
duce pe terenurile noastre ne 
faimoșii jucători neo-zeelan- 
dezi. Iar la foarte scurt timp 
duDă aceasta -tricolorii" var a- 
vea de apărat în Franța, amin
tirea prestigiosului 15—0 din 
toamna trecută. Se înțelege, 
deci, că ne punem speranțe in
tr-un _atart lansat" al cam
pionatului. convinși că. încă de 
miine. putem nota primele can
didaturi la lotul național.

Nu sînt de semnalat mutatii 
spectaculoase pe Prima scenă 
competitlonaUL Nici măcar pre
zenta formațiilor Vulcan Bucu
rești si C.S.M. Suceava nu re
prezintă o noutate ele reve- 
_______________ Geo RAEȚCHI 

(Continuare in pag. a 7-a)
PROGRAMUL ETAPEI

% Timișoara UNIVERSITATEA
g lași --------------------
■ț. Tulcea 
Jș Arad

București

- R.C. GRI VIȚA ROȘIE
- ȘTIINȚA PETROȘANI
- C.S.M. SUCEAVA
- STEAUA
- RULMENTUL BIRLAD 

(stadionul Olimpia, ora 9,30)
R.C. SPORTUL STUD. - ȘTIINȚA CEMIN B. MARE

(teren Tel. era 9,30)

POLITEHNICA 
FARUL CONSTANȚA 
P.T.T.
DINAMO

• Două echipe cu bun 
randament în primăvara 
trecută, Sportul studențesc ți 
F.C. Olt, față-n față • îna
intea meciului... lor cu Chi
mia Rm. Vilcea, suporterii Ste
lei au jucat „1" solist 
• S. C. Bacău, un partener 
incomod pentru F. C. Con
stanța, revenită după 3 ani 
in Divizia „A* • In campio
natul trecut, la Tg. Mureș : 
A.S.A. - Universitatea Craio
va 1-4 I Acum î • Intre „Bă- 
trina doamnă" ți... „noul 
val" hunedorean • Li- 
bardi - Pigulea ți Jenei - 
Pescaru, „dueluri" atractive 
in Valea Jiului ți, respectiv, 
Tirgoviște * F. C. Argeș - 
cu o nouă conducere tehnică, 
Progresul-Vulcan - cu o altă 
stare de spirit • „U" Cluj- 
Napoca - Dinamo, un meci 
al tuturor celor trei semne : 
1, X, 2...

PROGRAMUL MECIURILOR
SPORTUL STUDENȚESC - F. C OLT
O. Andercf (S. Mare) — V. Catană (Cărei), R. Petrescu (Brașov) 

(stadionul Sportul studențesc)
STEAUA - CHIMIA RM. VILCEA
L Igna (Timișoara) — D. Ologeanu (Arad), M. Ivănescu (Brașov) 

(stadionul Steaua)
F. C. CONSTANȚA - S. C. BACĂU
Cr. Teodorescu (Tirgoviște) — Fi. Cenea (Caracal), A. Mustâțea 
(Pitești)
A.S.A. TG. MUREȘ - UNIV. CRAIOVA
G. Dragomlr — A. Jurja, L Pop (toți din București)
U.T.A. - CORVINUL
Gh. Jucau (Mediaș) — V. Clocîlteu (Craiova), L Crăclunescu (Rm. 
Vilcea)
JIUL PETROȘANI - „POLI" TIMIȘOARA
R. Stincan — D. Petrescu, C. Jurja (toți din București)
C. S. TIRGOVIȘTE - F.C.M. BRAȘOV
M. Salomir — M. Adam (ambii Cluj-Napoca), C. Maghiar (București)
F. C. ARGEȘ - PROGRESUL-VULCAN
N. Rainea (BIrlad) — T. Balanovici (Iași), V. Tătar (Hunedoara)
„U" CLUJ-NAPOCA - DINAMO
S. Dr&gullct (Drobeta Tr. Sv.) — M. Fedluc (Suceava), O. Streng 
(Oradea)

— meci televizat, ora 16 —
Cu excepția partidei de la Cluj-Napoca, celelalte meciuri vor 

Începe la ora U.

&

I



SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE CĂRȚI NOI

Vasile Sebe se află mereu „In arenă“

PROFESOR LA „ȘCOALA CURAJULUI"
Sportivului despre care este 

vorba in rîndurile de tată îi 
vine greu să accepte formula
rea -dincolo de arenă" si a- 
ceasta pentru că el. omul aces
ta scund suplu, cu mușchi de 
otel care se „aprinde" ca o 
flacără atunci cînd vorbește 
despre parașutism si-a petrecut 
mai bine de 30 de ani din viată 
pe cîmDurile de zbor. în mijlo
cul aviatorilor si. mai ales. în
conjurat de elevii ..scolii cura
jului". Numele său este bine
cunoscut iubitorilor aviației 
sportive : Vasile Sebe. maestru 
emerit într-una din cele mai 
grele discipline aeronautice 
parașutismul. L-am urmărit 
multe ori — pe acest „eonii 
aerodromului" — ureînd

de 
al 
cu 

grupa de elevi la bordul avio
nului pentru a-i însoți, apoi, 
prin apele văzduhului sub cu
polele multicolore ale parașu
telor : l-am văzut în competiții 
interne si internaționale. in- 
demnîndu-și coechipierii spre 
performante cit mai bune: l-am 
aplaudat cu prilejul stabilirii 
unor recorduri (căci Vasile Se
be a realizat, ne parcursul ac
tivității in parașutismul de per
formantă. 11 recorduri naționa
le si un record mondial). O bu
nă bucată de vreme el a pre
gătit. ca sef al turnului de 
parașutism din Capitală. mii 
de tineri băieți si fete, tineri 
în uniforma albastră a forma
țiunilor complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei", 
„arenă". Sebe i-a învătat 
elevii săi să mînuiască suspan- 
tele parașutei, să piloteze a- 
cest aparat de zburat spre sol 
si să aterizeze corect. Iar 
„dincolo de arenă", in accep
țiunea noastră, le-a vorbit des- 

In
De

ELEVII GORJENI, MARI PASIONAȚI DUPĂ CARTING!
Longin Condoiu din Tg. Jiu a realizat un adevărat record - 250 de cursanți

cercurilor de car-Inițiatorul
din Gorj, profesorul-mais- 
Longin Condoiu, trăiește 
plin bucuria de a vedea 
sporește continuu numărul

ting 
tru 
din 
cum 
mini-autcmobiliștilor din jude- 
dețul său. „Am la Tg. Jiu, in 
cadrul Casei pionierilor și șoi
milor patriei, peste 250 de 
cursanți, iar alții — tot pe a- 
tiția — abia așteaptă să ia 
primele lecții de inițiere".

20 de carturi se află la dis
poziția cursanților. parte din
tre ele primite prin dotare, al
tele confecționate chiar în ate
lierul „Casei", de neobositul 
profesor-maistru și de elevii 
săi ; unii foști pionieri, acum 
proaspăt studenți, cum ne măr
turisește cu mir.drie interlocu-

UN REUȘIT SPECTACOL MINIAVIATIC
IN AEROCLUBUL HENRI COANDA"
Cimpul de zbor al aeroclu

bului „Henri Coandă" din Pi
tești a fost gazda (și de data 
aceasta foarte primitoare) a 
Întrecerilor campionatului re
publican de aeromodele de zbor 
liber. Timp de citeva zile iu
bitorii „micii aviații" din ora
șul de pe Argeș au avut pri
lejul să urmărească evoluții 
deosebit de spectaculoase, mai 
ales că vremea a pus și ea la 
încercare cele cîteva sute de 
aparate de zburat, înălțate în 
văzduhul aerodromului. La start 
au fost prezenți aproape 150 de 
concurenți din 18 județe, prac
tic elita acestui sport atit de 
gustat de tineret. Constructorii 
de mininave zburătoare au do
vedit că tac simțitori pași pe 
drumul ridicării măiestriei si 
pregătirii sportive. Din pă
cate. insă, an fost si 
aeromodeliști. unii ca vechi 
state de serviciu, care au ne
socotit regulamentul, iocereind 
să obțină rezultate bune pe sea
ma unor șiretlicuri (Iulian 
Crintescu, Cornel Nieoară, Con
stantin Pire*, Emil Găman), 
fapt pentru care au fost desca
lificați. întrebare* este: cine 
suportă cheltuielile participării 
lor la această competiție 7

Sportul

JSi-aCum. dragi 
ascultători. vă 

4 000 ni aititudi- 
in usa avionului

pre tradițiile aviației românești, 
despre patriotismul marilor îna
intași. le-a povestit întîmplări 
din viata aviatorilor pilduitoa
re pentru urmași, i-a educat în 
spiritul muncii si al unei dis
cipline fără cusur, pentru că 
aviația nu poate fi concepută 
fără disciplină si muncă. Sebe 
i-a învățat pe copii pasul ca
dențat în ritmul marșurilor 
sportive, al cintecelor aviatice.

Cine a fost martor la mitin
gurile aviatice din ultimii ani 
a reținut, fără îndoială, un nu
măr inedit. Crainicul aerodro
mului îsi întrerupea la un mo
ment dat transmisia pentru a o 
relua, dună un timp, cu urmă
toarele fraze : 
spectatori si 
vorbesc de la 
ne. Mă aflu _ ___ _
care tocmai intră la verticala 
aerodromului. Peste citeva di
ne voi plonja în snatiu. Vă rog • 
să mă urmăriți, pentru eă vă 
voi descrie toate manevrele De 
care le execut oină la ateriza
rea în fata dv". Nu era altul 
decît Vasile Sebe. narasutistul 
— crainic radio, narasutistul 
acrobat oarasutistul poet, pen
tru că el îsi însoțea comenta
riul cu reușite versuri 
Cite salturi ai executat 
cum Vasile Sebe ? „Ca 
spun exact — 1485". Si 
duri de viitor ai 7 „Să dud tot
sufletul pentru a creste noi
generații de șoimi, care să urce
tot mai sus aripile românești". 
Gînduri frumoase, demne de
un comunist crescut la „școala 
curajului".

proprit 
pînă a- 
să vă 
ce gin-

Vioreî TONCEANU

de eon-
pionierii 

Goriului,

torul nostru : „Valeria Seme
nescu a trecut cu bine, in a- 
eeastă vară, concursul de ad
mitere in Facultatea de elec
tromecanică, Longin Popescu pe 
cel din cadrul Facultății de fi
zică, iar Doru Dumitrescu este 
student la Facultatea 
strucții auto...".

Așadar, trei dintre 
de ieri, toti fii ai _______
acum studenți bucureșteni (și 
toți purtători ai brevetului de 
conducători de carturi, moto și 
auto !) au făcut ucenicia la 
„școala" lui Longin Condoiu. 
„Am, eum s-ar spune, o fru
moasă carte de vizită", ține să 
ne spună profesorul-maistru, 
mai in glumă, mai în serios. 
Noi avem in vedere fondul se-

De notat organizarea bună 
asigurată de federația de spe
cialitate, eu sprijinul organelor 
locale cu atribuții.

Rezultate tehniee: FIA 
(juniori) — 1. A. Georgescu
812 p (Petrochimistul Pitești), 
2. I. Berecki 780 p (Metalul 
Salonta). 3. L. Elecheș 734 p 
(Avintul Gheargheni). Pe echi
pe : 1. Avîntul Gheorgheni, 2- 
Petrolul Cîmpina, 3. Metalul 
Salonta. FIA (seniori) : 1. E. 
Pop 1.260 +240 p (Tehnofrig 
Cluj-Napoca), X Gh. Arghii 
1360+088 p (Tehnofrig Cluj- 
NapOca), 3. D. Petrescu 1.231 p 
(Avia București) Pe echipe : 1. 
Tehnofrig, 2. Avia, 3. Gaz-me 
tan Mediaș. F1 B (juniori) : 1. 
V. Voinescu 392 p (C.S.U. Ga
lați), 2. P. Portik 330 p (Avîn
tul Gheorgheni), 3. Gh, Ursu- 
lescu 309 p (Petrolul Cîmpina) 
Pe echipe : L C.S.U. Galați, 2. 
Petrolul Cîmpina, 3. Voința Tg. 
Mureș. F1B (seniori) ) L C. 
Popa 1360 p (Avia București), 
X D. Voinescu 1310 p (Oțelul 
Galați), X Gh. Nicodim L143 p 
(Tehnofrig Cluj-Napoca). Pe e- 
«hlpe: L Avia, X Metalul, X 
Oțelul F1C (seniori) S L F. 
Rlmoezi 1.260+240 p (Tehno
frig), X C. Popa 1360+170 p 
(Avia), X P. Cucuianu 1387 p 
(Avia). Pe echipe : L Avia, X 
Tehnofrig. X Rovine Craiova. 
(V. TJ.

par-

unor

CEI MAI TEMERARI 
CĂȚĂRĂTORI - 

ÎN CHEILE RÎMEȚ!
Timp de trei zile, la sfîrși- 

tul lunii trecute, în Cheile Rî- 
meț (Munții Trascăului) a avut 
loc finala campionatului repu
blican de cățărare pe stîncă. 
La Întreceri au participat 65 de 
băieți și 15 fete, reprezentînd 
15 secții de alpinism din ju
dețele Brașov, Cluj, Hunedoara, 
Iași, Bihor, Covasna și din mu
nicipiul București (nu știm d« 
ce au lipsit de la intîlnire al- 
piniștii de la C.S.U. București).

Concursul a constat din 
curgerea în premieră de către 
echipele participante a 
trasee alpine de cățărare spe
cial amenajate, cu o lungime 
de aproximativ 80 m și gradul 
5 de dificultate pentru băieți 
și 40 m cu gradul 4 de dificul
tate pentru fete. Cu toate că 
vremea nu a fost prea favo
rabilă — a plouat și a bătut 
vîntul în rafale — buna pre
gătire a sportivilor a permis 
desfășurarea neîntreruptă a în
trecerilor. obținîndu-se rezulta
te bune. Dintre echipele de bă
ieți participante, foarte bine s-a 
prezentat — dealtfel a obținut 
și titlul de campioană euro
peană la cățărare — cea a aso
ciației sportive Armata Brașov.

Iată clasamentul : jrțdividual, 
băieți — 1. Diomsie 
Armata Brașov), 2. 
zan (A. S. Armata 
Marius Mărcuș (C. S. Metalul 
Hunedoara). Pe echipe, băieți : 
1. A. S. Armata Brașov (Nico- 
lae Cojan, Dionlsie Daro, Au
rel Cozan), 2. Dinamo Brașov, 
3. Torpedo Zărnești. Individual, 
fete : 1. Teodora Truță (C.S.U. 
Brașov), 2. Lia Rebegea (A. S. 
Grivița Roșie București), 3. Ioa
na Ungureanu (C.S.U. Brașov).

Daro (A. S. 
Aurel Co- 
Brașov), 3-

rios al afirmației sale, așa cum 
o face și unul din actualii elevi 
gorjeni, Șcrban Fredescu, din 
clasa a X-a a Liceului „Tudor 
Vladimirescu" din Tg. Jiu : 
„Cînd ai in _ școală absolvenți 
de talia 
vărată 
poți să 
creat va 
amatori. De aici și cifra de Deș
te 250 de colegi, mai mari sau 
mai miei, pe care ii am la 
Tg. Jiu..."

Longin Condoiu a depășit cu 
mult limitele activității de car
turi ; treptat — la solicitarea 
elevilor săi — a înființat altul 
de moto, cu 10 motorete „Mo- 
bra“ și 4 motociclete „Jawa" 
de 350 cmc. Cine mai dispune 
In țară, în cadrul unei case a 
pionierilor și șoimilor patriei, 
de o asemenea zestre de „ma
șini" ? Copii, școlari și chiar 
preșcolari, cum este Traian 
(Bebe) Cristea, din clasa a Il-a 
a Scolii generale nr. 8, deslea- 
gă tainele miniautomobilelOr ; 
apoi, odată cu trecerea anilor, 
cînd ajung elevi de liceu, și 
pe cele ale motocicletelor, în 
perspectiva mult dorită de a 
ajunge reputați conducători 
auto. Alături de Șerban Pre- 
descu, Gabriel Tabacu, Daniela 
Tobă, Victor Tabelea și Marius 
Fugaciu sînt cîjiva dintre cei 
ce merg pe urmele lui Seme
nescu. Ce bucurie poate fi mai 
mare pentru un profesor-mais- 
tru decît aceea de a forma noi 
și noi promoții de pasionați ai 
sporturilor tehnico-aplicative 7

Iui Semenescu, o ade- 
enciclopedie tehnică, 
fii sigur că... vadul 
„atrage" tot mai multi

Tiberîu STAMA

TITU FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. 
O reflecție glumeață, dar nu 
lipsită de conținut: „Potrivit re
gulamentului de fotbal, arbitrul 
face parte din joc. Dar nu mal 
mult ca mingea 1". Este o— pre
cizare care vă aparține, dar la 
care subscriem Intru totul. Bă 
sperăm că In noul campionat 
„cavalerii fluierului" nu vor ui
ta acest lucru I

DORU BADESCU, 
La acordarea unul fault In ca
reu, n-are nici o importanță lo
cul unde se afla mingea. Se cer 
doar trei condițluni: L Infracțlu-

GIURGIU.

OCOLUL LUMII INo'
Celegul nostru loan cnirilă 

ne oferă e nouă carte despre 
sport.

A cîta oare 1
A 10-a sau a 12-a...
Si, dacă socotin) și traduce

rile, cam a 20-a...
Ceea ce dovedește, pe de o 

parte, că autorul este neobo
sit ta strădania sa, de peste 
un sfert de secol, de a ex
trage din sport frumosul și 
de a-1 reda frumos, iar pe 
de altă parte, că Însuși spor
tul este o sursă de inspirație 
nesecată, mereu viguroasă și 
generoasă.

Ca ziarist, loan Chirilă e 
cunoscut Îndeobște ca un au
torizat, abil și dinamic croni
car de fotbal. Ca scriitor, el 
e un multilateral. Pentru că, 
lată, după „Nadia“. „Ar-gen- 
tl-na“ și „Răsucind fusele 
erare" (pentru a cita doar 
ultimele sale cărți) volumul 
pe eare-1 găsim in aceste zile 
ta vitrinele librăriilor, „Viața 
la puls 200“, ne poartă in te
mea ' 
tive.

Ce 
te a

Un „ ____ L
sporturi, un ocol cu 30 
escale scurte", cum t.___
chiar autorul, în prefață. Sau, 
dacă vreți, 30 de eseuri lite
rare asupra sporturilor pe 
care —probabil, pentru a 
nu fi acuzat de clasificări 
subiective — autorul le par
curge in ordine alfabetică. 
Deci, alpinism, atletism, bas
chet... și așa mai departe, 
pină Ia tenis, tenis de masă, 
tir, volei. Iar ca notă origina
lă șl... enciclopedică, ta cata
logul pe care-1 răsfoim dăm 
și peste paginile de base-balf, 
cricket, fotbal american, golf...

Ce găsim in capitolele câr
tii I

Evocări ale unor mari mo
mente din viața fiecărui sport, 
portrete — său sugestii de 
portret — ale unor mari cam
pioni, impresii de călătorie.

tuturor ramurilor spor
ește, de fapt, noua car
tel Chiriiă J
„ocol al lumii ta 30 de

> de 
spune

MIRAJUL VOLANULUI"ii
De mai multi ani. Editu

ra „Sport-Turism" a lansat 
o nouă colecție — „Cartea de 
vacanță" —. a cărei meni
re este... să întrețină buna 
dispoziție a celor aflați la 
munte sau la mare, pentru 
că, în majoritatea lor, 
volumele apărute în această 
colecție abordează gemul, de
loc ușor, al schițelor umoris
tice, mai mult sau mai puțin 
inspirate din „întîmplări" 
de vacanță.

Cea mai recentă 
cărțile tipărite sub 
cui acestei colecții 
credem, si una care 
bucura de succes.

„Mirajul volanului" 
exercita, fără îndoială, 
adevărat mirai asupra citi
torilor de toate vîrstele. ca
re o vor lectura cu interes, 
dar si cu satisfacție esteti
că. Pentru că această carte 
nu se rezumă la redarea fi
delă a unor fapte, mai mult 
sau mai puțin obișnuite, de 
viată, ci le prezintă in reu
șite forme si cu bine stă- 
pînite mijloace literare.

Ieșită de sub pana, pe cit 
de competentă, pe aitît de 
sprințară, a unui cunoscut 
si apreciat lucrător din do

dintre 
generi- 

este. 
se va

va 
un

tiREVELION PE MALUL LACULUI"
Cunoscut realizator al u- 

nor emisiuni 
printre care si 
„Sport. natură 
Petru Idriceanu 
de această dată, 
in favoarea condeiului. El a 
realizat un volum — „Reve
lion De malul lacului" — 
care — apărut in aceeași 
colecție „Cartea de vacanță" 
— se citește cu 
practicînd un umor de bună 
calitate. Avînd în 
peniței" moravuri si 
vuri ale unor pretinși 
riști. Petru Idriceanu reu-

radiofonice, 
apreciata 
tinerețe", 

a părăsit, 
microfonul

plăcere.
-vîrful 
năra- 

tu-

lovitură 
mingea, 

ajunsese 
practică.

nea să se fi produs in careu; 2. 
mingea să fie in acel moment 
ta joc; 3. faultul să fl existat 
realmente. Dar dacă un apărător 
faultează in suprafața sa de 
pedeapsă pe un jucător advers 
aflat acolo se acordă ‘ 
de la 11 metri, chit că 
la un contraatac rapid, 
în careul celălalt. In „______
n-am văzut Insă asemenea apă
rători... năbădăioși care să co
mită astfel de faulturi gratuite.

S.N., BUCUREȘTI. 8 catrene 1 
Preferam unul și bun I Apreciem, 
totuși, efortul dv. Pe viitor, an

Interpretări 
evenimentului 
asistă sau pe 
Si — nu în 
o bogată in- 

asupra ..spetelor*

30 DE SPORTURI

* „Viața la puls 200 
loan Chiriiă, Editura Sport — 
Turism, 272 pagini, 7 lei.

anecdotica unor competiții 
care — la vremea lor — au 
atras atenția lumii, delicate 
momente... autobiografice, 
optică proprie In fata între
cerii sportive, ' ' 
personale ale 
la care autorul 
care ÎI evocă 
ultimul rlnd — 
formare 
selectate.

Totul, Intr-o formă plăculă, 
cu culoare, cu aceeași afec
țiune pe care loan CMirilă o 
poartă sportului si— cititori
lor săi.

Pe scurt, „Vjata la 
200“, literatură sportivă 
puls ridicat...

Radu URZICEANU

meniul abordat. Constantin 
Grădinaru, cartea constituie 
un cald omagiu adus agen- 
tilor noștri de circulație, a- 
celor „oameni minunați, mo
dești si harnici, curajoși si 
disciplinați". oameni cu 
„propriii lor nervi, cu pro
priile lor sentimente. cu 
zile mai bune sau mai re
le. cu bucurii si necazuri", 
prezent! mereu la datorie, 
ziua si noaptea. în orice ano
timp. oe orice vreme. pe 
lingă care adeseori trecem, 
cum cu multă dreptate re
marcă autorul, fără să Ie 
acordăm nici o atentie. deși 
ei merită din plin recunoș
tința noastră pentru efor
turile De care le depun spre 
asigurarea liniștii si secu
rității tuturor semenilor lor 
pe timpul deplasărilor cu sau 
fără mașină.

Fără a cădea în păcatul 
moralizării cu orice preț, 
cartea îndeplinește deopo
trivă un rol educativ, ofe
rind prețioase învățăminte 
celor ce mînuiesc, ca profe
sioniști sau amatori, volanul 
unei mașini. Si nu numai 
lor.

Constontin FIRANESCU

seste să capteze si să bine- 
dlsoună pe cititor. Dgr nu 
numai atît. Pentru că. din
colo de tuseul gros, se vede 
dorința autorului de a încerca 
pe această cale să Îndrepte, 
să corecteze „obiceiurile" 
unor oameni certați cu na
tura sau în dezacord cu le
gile comportării civilizate în 
societate (în schitele care se 
depărtează de domeniul 
sportului si turismului). 
Așadar, o carte ce se înscrie 
pe linia reușitelor din a- 
ceastă colecti.e apreciată de 
cititori ®n. F.).

„bătrîn", cum II cre-
Deci, faptul că mal 

nu

gajați-1 ta direcția calității. In 
materie de epigrame și de ca
trene, nu este nevoie de supra
producție.

AUREI. BADEA. Stan Smith nu 
este atît de 
dețl dv. ...
participă la unele turnee 
trebuie să surprindă. In decem
brie va împlini 35 de ani. Este, 
deci, cu cîteva luni mal mic 
decît Hie Năstase, marele lui ri
val de acum un deceniu.

EMANUEL MANEA, T1RGOVIȘ- 
TE. Ce va face C.S. Tîrgoviște 
In Divizia „A“ î Credeți că la • 
astfel de întrebare se poate răs
punde la.. „Ion Poștașu" ? De
pinde de echipa tîrgovișteană și 
de... adversarele ei. într-o oa
recare măsură și de șansă, fi
rește.



UNIVERSIADA 81 IN COMENTARII, DATE Și CIFRE
ÎNOTUL PE O LINIE ASCENDENTA

(Urmare din pag. 1)

vietică, de brazilienii Fernan
dez și Madruga alături de alțl 
numeroși campioni șl record
mani ai Canadei. Australiei, Ja
poniei, R. P. Chineze, Franței, 
Suediei, Ungariei, Cehoslova
ciei sau Olandei (pentru a vor
bi numai de țările cu o mult 
mal mare șî mal veche tradiție 
în acest sport), rămîn un pri
lej de reală mindrie. Dar să 
nu uităm 
alături de 
p ioană a 
Pănulescu, 
specialiști, 
urmă, un ....
a... renăscut, ajungînd a doua 
tetratlonistă (pe distanța de 400 
m) a Universiadei. A mai fost 
și reșițeanca Brigitte Prass. 
care la capătul unei curse en- 
tuziasmante (4X100 m mixt), 
preiuind ștafeta de la Bunaciu, 
a mărit avantajul echipei noas
tre față de cvartetul Statelor 
Unite, marele favorit, lăsind 
iluzia de moment celor din tri
bune că ar putea fi martorii 
celei mai mari surprize a între
gului concurs. Evoluția înotă
toarelor românce în această șta
fetă
care 
unui 
zintă 
rilor 
cedee tehnice, nc-a demonstrat 
că locul doi (după S.U.A.), in
tr-un clasament (neoficial) al 
medaliilor cucerite la această 
ediție în concursul feminin (14 
probe), obținut de reprezentan
tele noastre, nu a fost deloc in- 
timplător.

Să le felicităm, deci, pe aceste 
tinere sportive pentru succesul 
lor, cu credința că aceste re
zultate vor reprezenta un mare 
stimulent în activitatea lor vi
itoare. Și amintind de tehnicie
nii care le-au pregătit (Cristi
na Șoptereanu, Ioan Schuster, 
Tiberiu Munteanu), apreciindu-1 
așa cum trebuie, avem datoria

niei un moment că 
marea noastră cam- 
fost acum și Irinel 
considerată de mulți 
cu cîteva luni in 
capitol încheiat. Ea

de 4X100 m mixt, probă 
este considerată corolarul 
întreg concurs șl repre- 
imaginea fidelă a valo- 

în toate cele patru pro

de a afirma că sc poate și mal 
mult dacă ei, iu primul rînd, 
și totl ceilalți antrenori din 
țară vor pune in practică ceea 
ce au Învățat In 
vor munci mai 
bine.

Se poate mal 
la băieți, care, din nou, au ră
mâi in umbra fetelor. Este 
foarte adevărat că evoluția de 
ansamblu a campionilor români 
s-a situat la o treaptă mai ri
dicată poziției anterioare (foar
te modestă, dealtfel) pe plan 
internațional. Șapte din cei 14 
înotători înscriși în concurs au 
intrat în finale ; au fost corec
tate recordurile naționale în șa
se probe : Flavius Vișan
1:56,87 și 1:38,31 la 200 m li
ber, 2:08,26 la 200 m fluture, 
Ștefan Mila 2:11,89 la — 
mixt, Z. Oprițcscu, FL 
ȘL Mita șt C. Negre* 
la 4X100 m liber. FI.

H. Neagrăa, C. Negrea
Mita 7:53,78 la 4X200 m liber, 
M. Mandache, L. Șoptereanu, 
H. Lucaciu șl Șt. Mitu 4:03,15 
la 4X100 m mixt. Și ar mai 
exista cîteva puncte 
rință.

Flavius Vișan, de 
izbutit să se califioe 
finalele probei de 100 
depășlndu-1 pe celebrul 
Arvidsson (Suedia), eliminat in 
preliminarii (!). iar in seria sa 
de 200 m fluture l-a întrecut, 
în luptă directă, pe Bill Pau
lus. recordmanul mondial al 
„sutei*, obținînd al 8-lea timp, 
in vreme ce Paulus a rămas 

să privească finala din tribună!... 
în ștafeta de 4X100 m mixt, cvar
tetul României s-a clasat (in 
serii) înaintea celui din S.U.A., 
iar Ștefan Mitu (cu un nou re
cord — 2:11,89 — la 200 m 
mixt) și Mihai Mandache (200 
m spate) s-au impus în preli
minarii, lăsînd în urmă adver
sari mai bine cotați. în nici u- 
nul din exemplele mai sus a- 
mintite nu am avut pînă la 
urmă și satisfacția vreunei pre
zențe pe podium. Poate că ar

acesta zile și 
mult si mal

mult chiar ți

200 m 
Vișan. 
3:37,75 
Vișan, 
și S*.

de refe-

pildă, a 
in semt- 
m liber. 

Par

fi fost exagerat să pretindem 
băieților noștri chiar unul din 
primele trei locuri ; dar o re
petare măcar a performanțelor 
din serii, ea să no mai vor
bim de depășirea lor (așa cum 
se intîmplă îndeobște la spor
tivii bine pregătiți) ar fi co
respuns exact obiectivelor pro
puse de tehnicieni. Nu s-a în- 
tlmplat așa și 
multe motive.

Este foarte 
(cel mal bun 
la Universiadă), Vișan, Manda
che sau Lucaciu s-au pregătit 
din ianuarie și pînă în iulie
cum nu au făcut-o niciodată
Ei singuri recunosc acest lucru. 
Dar prea mult 
cîștiga. Ani in
obișnuiți cu un
mai lent, fără 
fără sacrificii, 
multiple de menajare. Toate a- 
cestea nu au permis acumulări 
prea mari și înotătorii români 
au rămas, sezoane în șir, la o 
valoare pe care sportivi din 
tot mai multe țări au depășit-o. 
Ei și-au creat o mentalitate (și 
din păcate au rămas și astăzi 
cu ea) că nu trebuie să for
țeze prea mult în serii, că nu 
trebuie să înoate mai mult de 
o probă pe zi. Iar anul acesta, 
cînd antrenorii Liberia Mun- 
teanu și Dan Ionescu le-au 
pretins și altceva, au întimpinat 
evidente greutăți.
Și, ca să conchidem, trebuie 

să arătăm că înotătorii noștri, 
mai ales cei tineri, au datoria 
să confirme acest prim pas 
Înainte ; dubiindu-și eforturile, 
renunfind la mentalitatea unui 
exagerat conservatorism ei a» 

datoria să încerce a (ine pasul 
ou fetele.

aceasta din mai

adevărat : Mila 
înotător român

nu au putut 
șir ei au fost 
ritm de lucru 
eforturi mari, 
cu încercări

Sub genericul „Daciadei*4

0 BOGATĂ AGENDĂ SPORTIVA DE MASA
IN TOT CURSUL LUNII AUGUST

„Festivalul sporturilor tehnico-aplicativa* da la Galați 
și concursul de orientare turistică (categ. 11—14 ani) da 
la Bistrița n-au însemnat decît un preludiu al unor ac 
țiuni sportive de masă și finale programata în cursul lunii 
august în care se decern titluri de campioni ai „Daciadei*.

Vcr urma alte două mari acțiuni sportive, una chiar in 
această săptămină, între 13—16 august; o competiție de 
modelism programată pe Litoral, în primitoarea stațiune 
Costinești. O întrecerea sportivă care va avea loc în ca
drul „Serbărilor Mării*. Apoi, între 21—23 august, o altă 
competiție rezervată 
oină, tinerilor între 
mediul rural. Gazdă, 
Prundul BîrgăuluL

Și tot în cursul lunii august se vor desfășura o serie 
de competiții sportive de masă, la fel de interesante, sub 
genericul mobilizator al „Daciadei*. După „Cupa U.G.S.R.* 
la aero și navomodele (Bacău), „Cupa minerului* la atle
tism, handbal, popice, șah, volei și tenia (Baia Mare), JTro- 
feul F.R.T.A. pentru formațiile Salvamont (Borșa). 
pandurilor gorjeni* la nu mai 
(Tg. Jiu) și Complexul aplicativ 
reș), pe agenda „Daciadei* vor 
tre altele, o inedită întrecere 
rilor din agricultură și din industria alimentară (Tuleea), 
precum și zonele unei ample competiții de oină — „Cupa 
U.N.C.A.P.* — programate la Slatina, Caransebeș, Brașov 
etc. Ambele întreceri, la aceeași dată : 15—16 august.

In fine, la 31 august iubitorii de navomodele se vor În
trece în cadrul „Cupei Voința*, acțiune sportivă care va 
avea loc la Mangalia. ,

iubitorilor sportului nostru national, 
14—19 ani care trăiesc și muncesc în 
o așezare din județul Bistrița-Năsăiud,

j, „Cupa 
puțin de 7 ramuri sportive 

„Pentru patrie* (Tg. Mu- 
mal putea fi urmărite, prin
de caiac, destinată lucrăto-

Consemnări

O USA MEREU DESCHISA
Ne revine In amintire o scenă 

la care am asistat cu cîtva timp 
în urmă: pe marginea unul teren, 
o tinără cu ochii umezi Ișl îm
brățișează soțul. Prlvindu-1, un 
cunoscut tehnician remarcă: „E șl 
succesul ei !*™

OAMENII ȘANTIERELOR-' DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

ședințele asociației sportive 
Gloria — Lucian Paizi). Sub 
numele de A.S. Tricolorul îsi 
discută întîietatea. în „Cupa 
Eliberării*, constructorii care 
au înăîtat si înaltă încă Raho
va. Ghencea. Drumul Taberii 
(Grupul de șantiere 6). De ase
menea Grupul de șantiere 5, 
în bogatul său palmares intrind 
Si Arenele Romane. La baschet. 
I.C.E.D.-ul (care a schimbat 
fata Complexului sportiv „23 
August*) trimite în teren „spe
ranțele*. echipa mare activînd 
de mai mulți ani în Divizia „A“. 
în „A* au promvoat anul a- 
cesta. si constructorii baschet- 
balisti de la A. S. Carpati

(Grupul de șantiere 8). cei care 
au primit laude pentru blocu
rile construite în „Regie* — sa
tul plin de frumoase amintiri 
al Universiadei '81.

Figurează de asemenea, ne 
listele „Cupei Eliberării*, for
mațiile Grupurilor de șantiere 
nr. 1. 2. 3. 7. apoi I.C.P.B.,
I.C.M.C.C.. I.U.T. Figurează, 
apoi, la „individual*, fruntașii 
întrecerilor de cros — Elena 
Dragu (I.A.G.S.C.) sî Radu 
Hușman (I.C.M.C.C.), de tenis 
de cimp — ing. Victor Petres
cu (Grupul de șantiere nr. 1) 
— zeci de alti constructori 
fruntași — în aceste zile de 
august — în efortul. în sîrgu- 
inta de a face capitala tării tot 
mai frumoasă, mai admirată !

Cei doi erau Viorica șl Petro 
lanusevicl. Motivul bucuriei — ta 
care lua parte, cu Îndreptățire, 
și Petre Motrescu — 11 constituia 
victoria micilor rugbyștl al Li
toralului, într-o competiție la 
care participase • bună parte a 
speranțelor acestui sport.

In „spatele* victoriei se atlas 
multe ore de frămîntare, da 
muncă, desigur. Dar șl • maro 
dragoste de a lucra cu copllL 
Pentru că — a știm cu certi
tudine — ușa apartamentului fa
miliei lanusevicl e întotdeauna 
deschisă pentru elevii profesoru
lui de Ia Clubul sportiv școlar 
constănțean. Și-l poți afla în 
acel apartament în fața unul pa
har cu citronadă, discutlnd des
pre școală, despre sport, despro 
viață. Fostul internațional șl so
ția sa. psiholog de profesie, 11 
ascultă cu răbdare șl înțelegere; 
iar el, elevii, mal Învață “* 
ceva pe lingă cele știute 
clasă sau familie.

Nu putem anticipa dțl 
foarte tinerii rugbyști al 
stanței vor cunoaște, ca — 
împlinirile educatorilor 
nusevici sau Motrescu. 
tem avea de pe acum 
tudine: ucenicii într-ale . „ . .. 
lui al celor doi foști titulari al 
„naționalei* se formează nu nu
mai ca sportivi, el șl ca •*- 
meni...

cita 
din

dintre 
Con- 

sportlvl, 
lor, I*- 
Dar pu
tt certl- 
rugbyu-

Geo RAEJCHI

Pentru sănătatea dvs.

In prim plan, recordmana lumii în proba de 1500 m liber, Kim
Linehan (S.U.A.), una dintre marile vedete ale Universiadei — 
trei medalii de aur

PROGRAM DE GIMNASTICA

TOTI CA
In calendarul competițional 

al sportului cu motor din 
țara noastră, secția 
Tg. Jiu apare înscrisă 
concursurile republicane 
viteză și motocros, acest 
tru moto producînd și 
campion național, cunoscutul 
alergător pe teren acciden
tat, Paul Filipescu.

Prin școala curajului și 
demînării de la Tg. Jiu 
mai trecut și alți tineri 
tentați printre care și 
doi copii, Jean și Marian ai 
instructorului Gheorghe Sof
ter, unul din acei 
oameni minunați 
care fac tot ceea 
ce le stă în pu
tință pentru dez

voltarea sportului preferat. 
Emoția de acum cîțiva ani 
cînd ne vorbea despre pers
pectivele bazei materiale ale 
secției de aici nu-I părăsește 
nici astăzi, cînd ne invită să 
vedem noul chip al atelieru
lui moto și al traseului ofi
cial de concurs. O veche clă
dire a fost transformată în 
patru boxe șl o magazie de 
piese de schimb și echipa
ment — atelierul fiind dotat 
cu aparat electric și autogen 
de sudură, de măsură și con
trol, banc de probă, polizor, 
compresor și altele, recondi
ționate din aparate uzate sau 
date la casare. Traseul de 
pe Dealul Tîrgulul, aflat la 
doi pași de noul sediu al 
secției moto, și-a schimbat 
complet înfățișarea: a apă
rut un turn de cronometraj, 
s-au plantat... cauciucuri pe

UNUL...
I.T.A. 

la 
de 

, cen- 
un

tn- 
au 
ta- 
cei

palierul de la plecare, s-a 
confecționat un start meca
nic cu semnalizare electrică, 
s-au amenajat trambuline ar
tificiale șl un pod aerian în
tre două pante abrupte și 
s-au îmbunătățit drumurile 
de acces, toate acestea prin 
identificarea șl valorificarea 
resurselor locale, economiile 
realizate prin muncă patrio
tică ridieîndu-se la aproxima
tiv 500 000 lei. „Nevoia ne-a 
făcut să pornim cu hotărire 
la astfel de acțiuni, ne expli
ca vechea noastră cunoștință, 

rog să notați 
printre animato- 
strădanlilor noas
ta Ioc de frun- 

s-au situat 
Huligan, directo

rul întreprinderii de transpor
turi auto, Anton Bălănescu, se
cretarul comitetului de partid, 
șl Victor Gurgu, președintele 
comitetului sindical, care 
ne-au dat un permanent aju
tor în realizarea bazei spor
tive moto*.

Veșnic tînărui Instructor vo
luntar Gheorghe Setter, care 
de citva timp a ieșit 1a pensie, 
— modest — n-a scos o vorbă 
despre aportul adus de băieții 
Iul șl îndeosebi de Jean, care 
era sufletul micului șantier, 
n-a scos nici un cuvînt despre 
efortul celorlalți elevi ai săi 
care au sărit și au muncit toți 
ca unul pentru amenajarea 
noului atelier șl a traseului, 
destinate pregătirii viitorilor 
performeri al sportului cu 
motor. O facem noi 1

tovarășii

Vâ 
că 
rtî 
tre 
te 

Ion

Troian ÎOANIJESCU

■ \
Continuăm să publi

căm ciclul de exerci
ții de gimnastică la 
domiciliu.

Exercițiul 1. Din 
stînd cu prosopul a- 
oueat cu priză puțin 
mai largă decît ume
rii. cu brațele în fată 
ios : 1 : pas înainte 
cu piciorul sting cu 
balansarea brațelor în 
sus cu extensie. 2 : re
venire în stînd 
coborîrea brațelor. Se 
repetă de 6—8 ori cu 
schimbarea picioru
lui care execută pa
sul. Exercițiul are 
caracter de întindere, 
dezvoltînd totodată for 
ta musculaturii spate
lui.

Exercițiul 2. Din 
stînd depărtat cu bra
țele înainte, prosopul 
apucat spre capete : 
1—2 : răsucire de
trunchi cu arcuire 
spre dreapta ; 3—4 : 
aceeași spre stînga. 
Se repetă de 6—8 ori. 
Exercițiul angrenea
ză musculatura de ră
sucire a trunchiului si 
dezvoltînd totodată 
forța musculaturii spa
telui.

Exercițiul 3. Din 
stînd depărtat cu bra
țele sus. prosopul a- 
pucat spre 
1—2 : îndoire 
de trunchi cu 
spre dreapta : 
aceeași snre 
Se repetă de 6—8 ori. 
Exercițiul acționează

LA DOMICILIU

CU

capete : 
laterală 
arcuire 

3—4 : 
stinsa.

asupra grupelor mus
culare ale trunchiului 
care îndoaie coloana 
în plan lateral si mă
rește mobilitatea co
loanei vertebrale.

Exercițiul 4. Din 
stînd cu brațele sus. 
prosopul apucat la lă
țimea umerilor : 1 :
trecerea prosopului 
sub piciorul drept ri
dicat îndoit la piept :
2 : pas înainte cu ex
tensia spatelui cu pro
sopul între picioare :
3 : scoaterea prosopu
lui sub piciorul ri
dicat îndoit : 4 : reve
nire în stînd cu bra
țele sus. Se repetă de 
4—6 ori cu alternarea 
piciorului sub care se 
trece prosopul. Exer
cițiul angrenează al
ternativ musculatura 
abdominală si cea a 
spatelui.

Exercițiul 5. Din 
stînd cu prosopul a- 
Ducat la spate : 1—3 : 
îndoirea trunchiului 
înainte, cu 2 arcuiri, 
cu lansarea brațelor 
inapoi-sus. cu capul 
cit mai aproape de 
genunchi ; 4 : revenire 
în stînd. cu extensie. 
Se repetă de 
ori. Exercițiul 
reste mobilitatea 
Ioanei vertebrale 
dezvoltă elasticitatea 
musculaturii posteri
oare a picioarelor.

Exercițiul 6. Din 
stînd cu prosopul a-

6—8 
mă
ce

și
pucat în fată-ios : 1 : 
îndoirea genunchilor 
cu ridicarea brațelor 
prin înainte-sus 
extensia spatelui ; 
revenire în stînd, 
coborîrea brațelor, 
repetă de 10—12

cu
2 : 
cu 
Se 

ori.

Exercițiul angrenea
ză musculatura ni- 
cioarelor si spatelui, 
solicitind si articulația 
coxo-femurală si ge
nunchiului.
Prof. BEDO CAROL

— I.E.F.S.



„CĂRȚILE DE VIZITĂ" ALE CI
LA CAMPIONATUL DIVIZIEI „A

UNIVERSITATEA CRAIOVA
CRAIOVA, str. Gheorghe Doja nr. 2 A, tel. 3 24 80

CULORI: alb-albastra.
STADION: „Central", ca
pacitate 30 000 de locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1948. Prima participare in 
Divizia „A": 1964—65.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA: a cucerit 
titlul de campioană in 
edițiile 1913—74. 1979—80 
și 1980—81.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI: Sergiu Cătănea- 
nu.

ANTRENORI: Ion O- 
blemenco — principal, 
Constantin Otet-secund, 
Nieolae Zamfir — la e- 
chipa de speranțe.

MEDIC: Gerhardt Fak- 
ner. MASOR: Aurelian 
Tăcu.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA „A*
526 240 110 176 760-588 590

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Boldici (anul nașterii : 1957 - meciuri în 
Divizia „A“ : 77 - goluri marcate : 0), Lung (1956 - 
99 - 0).

FUNDAȘI : Negrilă (1954-180-7), Tilihoi (1956-139- 
3), Ștefănescu (1951—319—17), Ungureanu (1956-114-4), 
Purima (1954-204-3), Ciupitu (1948-288-11). Ispas (1963 
— debutant).

MIJLOCAȘI : Donose (1952-222-20), Bălăci (1956-218- 
55), Beldeanu (1951-277-40), Țicleanu (1959-121-4), 
Geolgău (1961-80-6), Cioroianu (1963-1-0).

ATACANȚI : Crișan (1955-192-34), Cămătaru (1958- 
160-58), Cirțu (1955-126-36), Irimescu (1959-86-14), 
Păuna (1961-2-0)-, Firănescu (1960-1-0), A. Popescu 
(1961—1—0), Trifu (1962 - debutant).

DINAMO
BUCUREȘTI, șos. Ștefan cel Mare nr. 9, tel. 12.77.00

CULORI : alb-roșu.
STADION: Dinamo, ca
pacitate 18 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1947. Prima participare 
în Divizia „A"; 1947—48.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚĂ: a cucerit
titlul de campioană in 
edițiile 1955, 1961—62, 
1962—63, 1963—64, 1964- 
65, 1970—71, 1972—73, 

PREȘEDINTELE CLU
BULUI: Nieolae Petri- 
ccanu.

ANTRENORI: Valentin 
Stănescu (in perioada 
preliminariilor C.M. se 
ocupă de echipa naționa
lă) și Dumitra Nieolae 
Nicușor, Iosif Varga — 
la echipa de speranțe.

MEDIC: Mircea Cris- 
tea. MASOR: Nieolae 
Rada.1974—75 și 1976—77.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA „A* 
914 463 201 250 1676-1067 1127

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Spsriatu (anul nașterii : 1957 - meciuri In 
Divizia „A“ : 90 - goluri marcate : 0), Eftimescu (1952— 
66-0).

FUNDAȘI : Vlad (1960-61-1), Bumbescu (1960-38-0), 
Dinu (1948-400-53), Stredie (1958—37—4), Mărginean 
(1960-20-0), Stănescu (1957-43-1), Gh. Dumitrescu (1956 
-39-1).

MIJLOCAȘI : Dragnea (1956-123-22), I. Marin (1955— 
146-4), Augustin (1955-159-39), Custov (1954-232-19), 
Mulțescu (1951-280-79), Pană (1960-19-0), Săndoi (1959 
-1-0).

ATACANȚI : Țălnar (1957-121-17), D. Georgescu (1950 
-269-203), P. lordache (1954-40-9), D. Zamfir (1961 — 
61-5), Vrînceanu (1956-148-11), Orac (1959—90—11).

F. C. ARGEȘ
PITEȘTI, str. Horia, Cloșca

CULORI : alb-violet.
STADION : „1 Mai", ca
pacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1953. Prima participare 
în Divizia „A": 1961—62.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA: a cucerit 
titlul de campioană in 
edițiile 1971—72 și 1978— 
79.

Crișan nr. 15, tel. 3.36.42
PREȘEDINTELE CLI 

BULUI: Ion Barbu.
ANTRENORI: Alexa: 

dru Conslantinescu. 
principal, Dan Silvășar 
— secund, Robert Co 
moc — la echipa de sp 
ranțe.

MEDIC: Octavian P 
iu. MASOR: Lucian C 
ravețeanu

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA
578 256 98 224 842-776 610

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Ariciu (anul nașterii : 1950 - meciuri in [ 
razia „A“ : 149 - goluri marcate : 0), Cris' (1956-1 
-0), Istrate (1959 - debutant).

FUNDAȘI : M. Zamfir (1955-199-7), C. Stancu (195 
157-1), Cirstea (1949-202-6), Tulpan (1957-87-2), B< 
bulescu (1957-183-13), Eduard (1962-1-0).

MIJLOCAȘI : Kallo (1953-133-14), Ignat (1958-77-1 
Chivescu (1950-104-1), Badea (1958-45-0), M. Toi 
(1957-83-0), Balaur (1961-3-0).

ATACANȚI : Băluță (1956-27-3), Radu II (1956-21 
129), Moiceanu (1954-72-16), Nica (1957-19-1), Tu 
(1960-37-5).

F- C. OLT F. C. M. BRAȘOV CHIMIA
SCORNICEȘTI, tel. 6.00.98

PREȘEDINTELE CLU
BULUI: Gheorghe Be-

CULORI: roșu-albas-
tru. STADION: Viitorul, 
capacitate 12 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1972. Prima participare 
in Divizia „A": 1979—80

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA: locul 7 in 
ediția 1980—81.

chera.
ANTRENORI: Florin

Halagian — principal, 
Leontc Ianovschi. Florian 
Dumitrescu și Victor Di- 
nuț — secunzi, Iulian 
Dobre — la echipa de 
speranțe.

MEDIC: Paul Tomescu. 
MASOR: Nieolae Gagiu.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA „A
68 28 11 29 90-104 67

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI: I. Anghel (anul nașterii: 1955 - meciuri 
in Divizia „A* : 41 - goluri marcate : 0), Nedea (1955 
-32-0).

FUNDAȘI : Martinescu (1952-51-1), Ciocioană (1952— 
61-3), Al. Nieolae (1955-91-4), A. Mincu (1957-59-1), 
Matei (1961-16-0), Onuțan (1954-185-9).

MIJLOCAȘI : lovănescu (1953-226-40), Șoarece (1955— 
63-18), P. Petre (1954-54-4), 1. Petre (1959-7-0), Rotaru 
(1960 - debutant).

ATACANȚI : Prepeliță (1956-49-14), lamandi (1957- 
45-11), Pițurcă (1956-59-11), Gîrieșteanu (1960-15-2), 
State (1953-52—12), Văcariu (1956 - debutant).

BRAȘOV, str. Mihai Viteazul nr. 168, tel. 1.60.20
CULORI: galben-ne-

gru. STADION: „Tinere
tului", capacitate 16 000 
locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1946. Prima participare 
în Divizia „A“: 1957—58.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚĂ: locul 2 in 
ediția 1959—60.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI: Dumitru Drago- 
mir.

ANTRENORI: Nieolae 
Pesearu — principal, Ion 
Alccu — secund, Marcel 
Goran — la echipa de 
speranțe.

MEDIC: Laurian Taus. 
MASOR: Petru Maistor.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA „A*
497 203 108 186 676-595 514

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : C. Popa (anul nașterii : 1954 — meciuri In 
Divizia „A“ : 18 - goluri marcate : 0), Clipa (1955-17-0), 
Balazs (1954-16-0).

FUNDAȘI : Papuc (1950-74-9), Panache (1952-11-0), 
Naghi (1954-71-1), Manciu (1955-25-1), Dărăban (1956 
-12-1), V. Ștefan (1956-7-0), Hanu (1954-4-0).

MIJLOCAȘI : Gherghe (1954-28-6), Șulea (1957-29- 
2), Chioreanu (1955-27-6), Luca (1954-2-0), Spirea (1954 
—37—2), Kramer (1962 — debutant).

ATACANȚI : Bența (1956-22-3), Paraschivescu (1950— 
35-4), Boriceanu (1959-18-2), P. Marinescu (1951—105— 
34), Ciobanu (1959-56-7), V. Popa (1963 - debutant).

RM. VILCEA, str. Avram lancu nr. 7, tel. 1.90.21
CULORI : alb-albas-

tru. STADION; „1 Mai".
capacitate 13 060 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1946. Prima participare 
în Divizia „A": 1974—75.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA: locul 9 in 
edițiile 1973—80 și 1980- 
81.

PREȘEDINTELE CL 
BULUI: Petre Berbeca 

ANTRENORI: Tăni 
Dima — principal, Pe 
Gavrilă — secund. Trai: 
Popa — la echipa 
speranțe.

MEDIC: Marius M; 
gărit. MASOR: Vale 
Braniște.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA „A*
136 53 24 59 156-217 130

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Gh. Constantin (anul nașterii : 1951 - nr. 
ciuri în Divizia „A“ : 138 - goluri marcate : 0), Roș 
(1954-52-0), Pavel (1961-5-0).

FUNDAȘI : Basno (1954-92-1), Catargiu (1949-28 
16), Iordan (1952-124-1), Cincă (1952-127-4), Cher 
(1947-303-8), Circeag (1960-17-0), N. Niță (1962 - < 
butant).

MIJLOCAȘI : G. Stan (1952-174-12), M. A.exanr 
(1955-31-2), Savu (1952-126-19), Carabageac (1953- 
—7), Stanca (1953-91-15), I. Albu (1962 — debutant

ATACANȚI : Teleșpan (1956-120-11), Preda (1957-3 
7), Gîngu (1956-67-29), Cilean (1954-42-4), Gh. Ge 
gescu (1951-92-17), Coca (1960-4-0), Ciofică (1961 
debutant).

A. S. A. „U“ CLUJ-NAPOCA PROGRESUL VULCAN
TG. MUREȘ, str. Lenin nr. 5, tel. 1.76.24

CULORI: roșu-albas-
tra. STADION: „23 Au
gust", capacitate 12 500
locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII ; 
1962. Prima participare 
in Divizia „A": 1967—68.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA: locul 2 în 
ediția 1974—75.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN
418 167 69 182

PREȘEDINTELE CLU
BULUI: Vasile Man. 

ANTRENORI : Attila
Erdogh — principal, 
loan Czako — secund. 
Madocea Kiss — la eefti- 
pa de speranțe.

MEDICI: Emerich Ilal- 
magyi. MASOR: Gheor
ghe GalL

PREZENT IN DIVIZIA „A* 
530-586 403

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Varo (anul nașterii : 1956 - meciuri In Di- 
vizia „A* t 31 - goluri marcate : 0), Biro II (1959- 
18-0), Jager (1961 - debutant).

FUNDAȘI : S. Szabo (1959-36-3), Unchiaș (1951-228- 
4). Ispir (1949-320-1), Boloni (1953-294-38), Gali (1958 
—110—2), Covaci (1959 — debutant).

MIJLOCAȘI : Biro I (1958-97-24), Vigu (1946-404-34), 
C Uie (1961-18-1), Both II (1952-193-13), Dulău (1954- 
13—0), Groza (1957 — debutant),

ATACANȚI : Fazekaș (1949-262-33), Fonici (1955- 
139-50), Hajnal (1951-338-70), Marton (1956-35-3), 
Bungărdeanu (1963 - debutant).

CLUJ-NAPOCA, Piața
CULORI: alb-negru.

STADION : „Municipal", 
capacitate 28 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1019. Prima participare 
in Divizia „A": 1932—33.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚA: locul 2 in 
ediția 1932—33.

BILANȚ REALIZAT PINĂ
930 340 196 ■

ăcii nr. 1-3, tel. 2.26.16
VICEPREȘEDINTELE 

CLUBULUI: Remus Cim- 
peanu.

ANTRENORI : Angelo 
Niculescu — principal, 
Constantin Ardeleanu — 
secund, Nieolae Sabaslău 
— la echipa de speranțe. 

MEDICI: Mircea Ioa- 
nete si Ovidiu Man. MA
SOR: loan Albu.

I PREZENT IN DIVIZIA „A*
4 1260-1447 876

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : S. Moldovan (anul nașterii : 1949 - me
ciuri in Divizia „A“ : 181 - goluri marcate : 0), Lăză- 
reanu (1954-85-0). V. Gheorghe (1953 - debutant).

FUNDAȘI : M. Liviu (1952-104-6), Ciocan (1952-99- 
1). Dobrău (1953-221-4), L Mureșan (1957-39-1), Do- 
brotă (1959—44—1), Moș (1953-49-0), Rițiu (1959 - de
butant).

MIJLOCAȘI : Boca (1955-124-9), FI. Pop (1960-56-2), 
Porațchi (1952-216-9). L Popa (1960-7-0), A. Suciu 
(1960—58—5), Boeru (1962—1—0), Jiga (1961 — debutant).

ATACANȚI : Vidican (1958-12-1), Cimpeanu I! (1957- 
104-50), Țiglariu (1959-29-2), Paia (1958 - debutant), A. 
Mureșan (1956-4-0), O. Albu (1960 - debutant).

BUCUREȘTI, str. dr. Staicovici nr. 42, tel. 37.18.49
CULORI : bleu-albas- 

tra. STADION : Progre
sul, capacitate 16 000 
locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII; 
1944. Prima participare 
în Divizia „A“: 1955.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚĂ: locul 3 in 
edițiile 1955 $i 1961—62.

PREȘEDINTELE Ci 
BULUI: Constantin 1 
mitreseu.

ANTRENORI: Vi
Mateianu — princi 
Dumitru Baboie — 
cund. Adrian Rusu — 
echipa de speranțe.

MEDIC: Cristache I 
fănescu. MASOR: It< 
Popovici.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA „A"
425 155 96 174 598-635 406

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Giron (anul nașterii : 1950 - meciuri 
Divizia „A" : 27 - goluri marcate : 0), M. Vasile (19 
6-0).

FUNDAȘI : I. Alexandru (1952-19-0), G. Sandu (19 
210-4), Gh. Ștefan (1954-65-0), Tică (1956-13-2), 
Grigore (1956-12-0), Chivu (1959-7-0).

MIJLOCAȘI : Mateescu (1952-137-14), M. lonescu (1 
-20-1), Niculcea (1960-23-1), Nignea (1954-48-1), I 
gu (1955-39-8), Cristea (1954-7-0), Isaia (1960-49

ATACANȚI : Marica (1949-191-31), Țevi (1951-96- 
Apostol (1950-86-14), C. Zamfir (1951-143-27), M. St> 
(1962 — debutant).



OR 18 ECHIPE PARTICIPANTE
DE FOTBAL EDIȚIA 19811982

rEAUA SPORTUL STUDENȚESC
BUCUREȘTI, Calea Plevnei nr. 114, tel. 31.06.82

PREȘEDINTELE CLU-TJLORI: roșu-albas-
STADION: Steaua, 

acitate 30 000 locuri. 
,NUL ÎNFIINȚĂRII: 
7. Prima participare 
Divizia „A“: 1947—48 
'EA MAI BUNA PER- 
RMANȚA: a cucerit 
R de campioană in 
■iile 1951, 1952, 1953,
i, 1959—60. 1960—61,

68, 1975—76 și 1977
3.

BULUI: Ion Aurel.
ANTRENORI: Traian

Ionescu — principal, Ni
colae Pantea — secund. 
Ludovic Sătmăreanu — 
la echipa de speranțe.

MEDIC: Marcel Geor
gescu. MASOR: Gheor
ghe Tufaru.

3ILANȚ REALIZAT PlNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A*
914 431 219 264 1 652-1131 1081

BUCUREȘTI, str. Ștefan Furtună
CULORI: alb-negru.

STADION: Sportul stu
dențesc, capacitate 15 000 
locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1916. Prima participare 
in Divizia „A": 1937—38.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA: locul 3 in 
ediția 1939—40.

nr. 140, tel. 49.74.30
VICEPREȘEDINTELE 

CLUBULUI: Eugen Ban- 
ciu.

ANTRENORI: Ion Voi- 
ca — principal, Marin 
Țifeica — secund. Ion 
Stoișor — la echipa de 
speranțe.

MEDIC: Florin Brăti- 
lă. MASORI: Andrei Tu- 
dosc și Liviu Buluș.

CORVINUL
HUNEDOARA, str. dr. Petru Groza nr. 1, tel. 1.49.06

CULORI: alb-albastru. 
STADION: Corvinul, ca
pacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1921. Prima participare 
In Divizia „A": 1954.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA: locul 6 in 
ediția 1980—8L

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Mircea Pascu.

ANTRENORI: Bcmus
Vlad — principal, Dumi
tru Pătrașcu — la echipa 
de speranțe.

MEDIC : Petre Vinolea. 
MASOR: loan Bone.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA „k"
388 156 84 148 551-520 396

LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PlNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A"
188 64 41 83 256-284 169

LOTUL DE JUCĂTORI

LOTUL DE JUCĂTORI

3RTARI : V. lordache (anul nașterii : 1950 - meciuri 
livizia „A“ : 226 - goluri marcate : 0), A. Toma (1957 
0). •
JNDAȘI : Anghelini (1954-268-3), Sameș (1951—276— 
FI. Marin (1953-180-1), lovan (1960-24-0), L Gheor- 
(1958-38-3).

IJLOCAȘ1 : T. Stoica (1954-153-19), lordănescu (1950 
-136), Minea (1961-10-1). Balint (1963-5-0), L Mu- 
i (1959-92-15), A. Stoica (1958-debutant).
ACANȚI : A. Florea (1956-33-4), A. Ionescu (1958 
—16), D. Marcu (1950-219-67), Sertov (1963-5-2),

PORTARI : Lazăr (anul nașterii : 1956 - meciuri in Di
vizia „A“ : 32 - goluri marcate : 0), Hara (1957 - debu
tant).

FUNDAȘI : M. Marian (1960-61-5), Cazan (1951-270 
-8), lorgulescu (1956—155—36), Munteanu II (1955-68-5), 
L Constantihescu (1955-51-0), Tănăsescu (1950-293-12), 
B. Grigore (1951-198-1), Beșchea (1962 - debutant).

MIJLOCAȘI : Chihaia (1952-234-35), Șerbănică (1956- 
105-2), O. Ionescu (1949-336-66), Munteanu I (1955- 
121-8), Cățoi (1954-94-0).

ATACANȚI: FL Grigore (1956-113-21), M. Sandu (1952 
-249-102), Stroe (1955-112-8), Bucurescu (1953—159— 
29).

PORTARI : Alexa (anul nașterii : 1961 - meciuri in 
Divizia „A" : 12 - goluri marcate : 0), loniță (1956-67-0).

FUNDAȘI : Nicșa (1958-90-14), Gălan (1954-75-1), 
Dubinciuc (1956-29-2), Bogdan (1956-57-0), Andone 
(1960—24—1), Mechenici (1963 - debutant). Lăcătuș (1961 
— debutant).

MIJLOCAȘI : L Petcu Ț1959-82-29), Dumitriu IV (1953 
-192-19), KIein'(1959-50-7), Rednic (1962-26-0), Oncu 
(1956-15-0).

ATACANȚI : Lucescu (1945—337—76), Dumitrache (1948 
-308-157), Gabor (1961-34-5), Văetuș (1956-105-27), 
Ghiță (1950-23-3), Cojocaru (1962 — debutant), Tirno- 
veanu (1962 - debutant).

JL s. C. BACĂU POLITEHNICA
fROȘANI, str. Enâchițâ Vâcărescu nr. 9, tel. 4.21.83 BACĂU, str. Pictor Aman nr. 94, tel. 4.19.22 TIMIȘOARA, str. Paris nr. 1, tel. 3.53.73
LORI: alb-negru.
HON: Jiul, capaci- 
5 000 locuri.
UL ÎNFIINȚĂRII: 

Prima participare 
vizia „A": 1937—38. 
\ MAI BUNA PER- 
IANȚĂ: locul 3 în 

1948—49.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Anton Coșerea- 
nu.

ANTRENORI: Petre
Libardi — principal, Go- 
gu Tonca — secund, Er
nest Ilea — la echipa de 
speranțe.

MEDIC: Gheorghe Da
vid. MASOR: Sigismund 
Gram.

ANȚ REALIZAT PlNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A"
827 295 180 352 1037-1213 770

LOTUL DE JUCĂTORI

GULORI: alb-roșu.
STADION: „23 August", 
capacitate 17 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1950. Prima participare 
In Divizia „A": 1956.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ: locul 4 in 
edifia 1972—73.

BILANȚ REALIZAT PlNA
561 222 111

PREȘEDINTELE CLU
BULUI: Comeliu Cos- 
tinescu.

ANTRENORI: Nicolae 
Vătafu — principal. Du
mitru Chirifă — secund, 
Sorin Avram — la echi
pa de speranțe.

MEDICI: Dumitru Ru- 
su și Constantin Soro- 
seanu. MASOR: Sandu 
Iacob.

IN PREZENT IN DIVIZIA „A*
228 689-763 555

CULORI:
STADION: „1 Mai", 
paritate 40 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1921. Prima participare 
la Divizia „A“: 1948—49.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚĂ: locul 3 in 
edițiile 1950, 1956, 1957— 
58, 1962—63 si 1977—78.

alb-violct.
ca-

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Ion Ghidei.

ANTRENORI: Marcel
Pigulea — principal, E- 
mcrich Dembrovschi — 
secund. Cornel Florescu 
— la echipa de speranțe.

MEDIC: Petre Manciu 
MASOR: Walter Manta

LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PlNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A*
638 239 151 248 859-906 629

LOTUL DE JUCĂTORI

TARI : Cavai (anul nașterii : 1951 — meciuri în Di- 
A* : 183 - goluri marcate : 0), Focșeneanu (1953 
I. Grigore (1957 - debutant).

DAȘl : P. Grigore (1957-128-2), Miculescu (1954 
), V^siliu (1950-57-0), Vinătoru (1956-36-0), Sto- 
>57- '), M. Popa (1962-1-0), Vizitiu (1955 - de-

3CAȘI : I. Varga (1959-61-6), Șumulanschi (1954- 
Giuchici (1954-63-19), Nechimiș (1961 - debu-

Meagu (1956-24-2), G. Mușat (1959-49-1).
ANȚI : Sâlăjan (1953-177-38), Lasconi (1963-8- 
igoș (1954-1-0), Demarcek (1954-22-2), S. Popa 

0),.

PORTARI : Ursachi (anul nașterii : 1952 - meciuri in 
Divizia „A“: 94 - goluri marcate: 0), Mangeac (1953- 
-39-0), Gh. Popa (1962-3-0).

FUNDAȘI : Andrieș (1956-97-5), Lunca (1954—161—1), 
G Solomon (1959-78-0), Cărpuci (1955-169-22), Arteni 
(1961-5-0), Elisei (1955-93-0), Ghioane (1961-1-0).

MIJLOCAȘI : Vamanu (1958-121-25), Soșu (1956-165- 
19), L Moldovan (1959-41-13), L Solomon (1955-102- 
6), Movilă (1961-1-0), Fîșic (1962-22-3), Penoff (1959- 
debutant).

ATACANȚI : Șoiman (1960-54-5), Chitaru (1959-155- 
22), Antohi (1958-109-22), Botez (1954-160-30), lancu 
(1962-2-0), Verigeanu (1960-28-2).

PORTARI : Moise (anul nașterii : 1956 - meciuri in 
Divizia „A": 48 — goluri marcate : 0), Swiehoschi (1957 
—4—0).

FUNDAȘI : Nadu (1957-101-1), Păltinișan (1951-235- 
21), Șerbănoiu (1950-228-20), Vișan (1952-330-0), Sunda 
(1957-47-0), Murar (1960-19-0).

MIJLOCAȘI : Dumitru (1950 - 344 -59), A. Manea 
(1953-43-0), T. Nicolae (1960-47-1), Vlătănescu (1959- 
16-1), Cotec (1952-161-33).

ATACANȚI : S. Anghel (1952-225-58), Nedelcu (1952- 
155-60), Nucă (1957-91-10), Palea (1958-21-1), Rotariu 
(1962-2-0).

CONSTANȚA C. S. TÎRGOVIȘTE U. T. A-
ONSTANȚA, bd. Republicii nr. 24, tel. 1.61.42 TIRGOVIȘTE, Calea Cimpulung nr. 72, tel. 1-39.71
3RI : alb-albas-
'ADION: „1 Mai", 
ite 20 000 locuri.
j ÎNFIINȚĂRII : 
'rima participare 
zia „ A": 1958—59 
MAI BUNĂ PER- 

kNȚA: locul 4 in 
1959—60, 1966—67 

-74.

ARAD, Calea Aurel Vlaicu nr. 36, tel. 3.17.85
PREȘEDINTELE CLU

BULUI : Nicolae Oglindă.
ANTRENORI: Emanoil 

Hasoti — principal. Ieșit 
Bukosi — la echipa de 
speranțe.

MEDIC: Gheorghe Du
mitru. MASOR: Nicolae 
Nan.

MȚ REALIZAT PlNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A*
547 208 109 230 696-766 525

LOTUL DE JUCĂTORI 

<R1 : Costaș (anul nașterii : 1953 — meciuri In 
,A“ : 110 - goluri marcate : 0), Lascu (1959 — 
t).
AȘI : Purcărea (1959—1—0), Borali (1960-4-0), 
:u (1945-355-15), Turcu (1949-189-13), Nistor 
9—7), I. Constantinescu (1949-252-24), Carama- 
7 - debutant).
SAȘI : Drogeanu (1954 - 14 -0), Livciuc (1954- 
t. Petcu (1957-57-3), I. Moldovan (1954-102-11), 
antin (1960 - debutant), Gache (1957-17-0).
,NȚl : Buduru (1953-65-19), Peniu (1953—104— 
rzulescu (1949-120-44), Ștefanovici (1960-1-0), 
('1962 - debutant), Bătrineanu (1962 - debutant).

CULORI: roșu-albas
tru. STADION: „Munici-
pal". capacitate 13 000 
locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1950. Prima participare 
in Divizia „A“: 1961—62.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚA: locul 7 in 
edifia 1978—79.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI: Constantin Chi
ri tă.

ANTRENORI: Emerich 
Jenei — principal. Gheor
ghe Ene — secund. Hara- 
lambie Becheanu — 1» 
echipa de speranțe.

MEDIC: Victor Bocă- 
nete. MASOR: Gheorghe 
Călinescu.

BILANȚ REALIZAT PlNA IN PREZENT IN DIVIZIA „A*
128 47 25 56 147-190 119

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : \teinea (anul nașterii : 1952 - meciuri In 
Divizia „A“ : 15 - goluri marcate : 0), Miia (1953-8-0), 
Zgrențea (1951 - debutant).

FUNDAȘI : Niculescu (1959-30-1), S. Dumitrescu (1953 
-38-1), Ene (1956-90-4), Pitaru (1956-83-3), FI. Ale
xandru (1953—94—2), I. Constantin (1959-9-0), Enache 
(1953-49-0).

MIJLOCAȘI : D. Gheorghe (1952-94-1), Economu (1953 
-72-11), Filipescu (1951—142—10), Margelatu (1960-9-0), 
Eftimie (1961 - debutant), Dușmanu (1963 - debutant).

ATACANȚI : Greaca (1958-66-8), Sava (1951-50-18), 
Dobrin (1947-391-106), V. Radu (1962 - debutant),
Ciceu (1958 - debutant).

CULORI: alb-roșu.
STADION: U.T.A., capa
citate 11 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII: 
1946. Prima participare 
In Divizia „A“ 1946—47.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ: a cucerit 
titlul de campioană in 
edițiile 1946—47, 1947—48, 
1950, 1954, 1968—69 și
1969—70.

BILANȚ REALIZAT PlNA IN
872 369 196 307

PREȘEDINTELE CLU
BULUI: Nicolae Blăgău.

ANTRENORI : Ștefan 
Czako — principal. Ion 
Pătrașcu — secund, Vio
rel Pasc — la echipa de 
speranțe.

MEDIC: Dorel Șerban 
MASOR: Ion Vlăduț.

PREZENT IN DIVIZIA „A”
1411—1219 934

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Ducadam (anul nașterii : 1959 - meciuri 
In Divizia „A” : 19 - goluri marcate : 0), Lovaș (1962 - 
debutant), E. Szabo (1959 - debutant).

FUNDAȘI : Bitea (1956 - 69 -1), Bodi (1956 - debu
tant), Hirmler (1957 - 5 -0), Kaizer (1953-146-13), Ku- 
ida (1948-200-19). Giurgiu (1953-114-3). Iova (1960- 
debutant).

MIJLOCAȘI : Șchiopu (1947-120-18), Coraș (1959-88- 
25). N. Mușat (1954-3-0), N. Marcu (1953-76-5), Tisa 
(1954-56—6), Vaczi (1957-64-8).

ATACANȚI : Curo (1955-121-26), Csordaș (1961 - de
butant), Tirban (1960-3-0), Vușcan (1961 - debutant), 
Vuia (1963 - debutant). Mocan (1962 - debutant). Mi- 
halache (1963 - debutant).

Pagini realizate de



PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI „C“ - EDIȚIA 1981-1982
SERIA I

ETAPA I - 23 august
Nicolina Iași — Minerul Vatra 

Dornei, Integrata Pașcani — Ce
luloza Piatra Neamț, Avîntul 
Frasin — Metalul Botoșani, A.S.A. 
Cimpulung — Minerul Gura Hu
morului, Metalul Rădăuți — Ci
mentul Bicaz, Cetatea Tg. Neamț
— Cristalul Dorohol, Foresta Făl
ticeni — TEPRO Iași, Șiretul Bu- 
cecea — C.F.R. Pașcani.

ETAPA A ll-a - 30 august
TEPRO — Metalul R., Cristalul

— Integrata, Cimentul — A.S.A., 
Celuloza — Avîntul, Minerul V.D.
— Șiretul, Minerul G.H. — Fo
resta, C.F.R. — Nicolina, Meta
lul B. — Cetatea.

ETAPA A lll-a - 6 septembrie
Cetatea — Șiretul, Minerul 

G.H. — Metalul B., Integrata — 
Avîntul, Cristalul — TEPRO, Ce
luloza — A.S.A., Cimentul — 
C.F.R.. Metalul R. — Minerul 
V.D., Nicolina — Foresta.

ETAPA A IV-a - 13 septembrie
Minerul V.D. — Minerul G.H.,’ 

Foresta — Metalul R., TEPRO
— Cetatea, A.S.A. — Integrata, 
C.F.R. — Cristalul, Avîntul — 
Nicolina, Șiretul — Celuloza, Me
talul B. — Cimentul.

ETAPA A V-a - 20 septembrie
A.S.A.  — Metalul B., TEPRO

— Avîntul. Șiretul — Nicolina, 
Minerul G.H. — C.F.R., Integrata
— Cimentul, Metalul R. — Cris
talul. Cetatea — Foresta, Celulo
za — Minerul V.D.

ETAPA A Vl-a - 27 septembrie
Nicolina — Integrata, Cimentul

— Celuloza, C.F.R. — A.S.A.,'
Metalul R. — Cetatea,' Foresta
— Șiretul, Minerul V.D. —' TE
PRO, Avîntul — Minerul G.H.j 
Cristalul — Metalul B.

ETAPA A Vil-a - 4 octombrie
Cetatea — Avîntul, Foresta — 

Cristalul, Cimentul — Șiretul; 
A.S.A. — Minerul V.D., Celuloza
— Nicolina, Integrata — Minerul 
G.H., Metalul B. — Metalul R., 
TEPRO — C.F.R.
ETAPA A Vlll-a - 11 octombrie
Șiretul — Metalul B., Minerul 

G.H. — Cetatea, A.S.A. — Fo
resta, Nicolina — TEPRO, Cris
talul — Avîntul, Metalul R. — 
Celuloza. C.F.R. — Integrata, Mi
nerul V.D. — Cimentul.

ETAPA A IX-a - 18 octombrie
Celuloza — Cristalul, C.F.R. — 

Minerul V.D., Nicolina — Mine
rul G.H., Avîntul — A.S.A., Ci
mentul — TEPRO, Metalul B. — 
Foresta, Șiretul — Metalul R., 
Cetatea — Integrata.

ETAPA A X-o - 25 octombrie
Metalul R. — A.S.A., Cetatea

— Nicolina, Foresta — Cimentul,
Avîntul — C.F.R., TEPRO —
Metalul B., Cristalul — Minerul 
V.D., Integrata — Șiretul, Celu
loza — Minerul G.H.

ETAPA A Xl-a - 1 noiembrie
Cimentul — Cetatea, Metalul — 

Integrata, Minerul V.D. — Avîn
tul, Nicolina — Cristalul, Mine
rul G.H. — Șiretul, C.F.R. — 
Metalul R., Foresta — Celuloza,'
A. S.A. — TEPRO.

ETAPA A Xll-a - 8 noiembrie
Integrata — Foresta, Avîntul

— Metalul R., Șiretul — Crista
lul, Celuloza — C.F.R., A.S.A. — 
Cetatea, Nicolina — Cimentul,’ 
Minerul G.H. — TEPRO, Metalul
B. — Minerul V.D.
ETAPA A Xlll-a - 15 no’-smbrie

C.F.R.  — Metalul B, TEPRO
— Șiretul, Avîntul — Foresta,1 
Cristalul — A.S.A., Cimentul — 
Minerul G.H., Cetatea — Celu
loza, Minerul V.D. — Integrata, 
Metalul R. — Nicolina.
ETAPA A XIV-a - 22 noiembrie
Cimentul — Cristalul, Foresta

— C.F.R., Celuloza — Metalul 
B„ Cetatea — Minerul V.D., In
tegrata — TEPRO, Minerul G.H.
— Metalul R„ Nicolina — A.S.A., 
Șiretul — Avîntul.

ETAPA A XV-a - 29 noiembrie
A.S.A. — Șiretul, TEPRO — Ce

luloza, Minerul V.D. — Foresta, 
Metalul B. — Nicolina, C.F.R. — 
Cetatea, Avîntul — Cimentul, 
Cristalul — Minerul G.H., Meta
lul R. — Integrata.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE 
DEPARTAMENTUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

ANUNȚĂ
începere* înscrierii eandidaților pentru examenul de admi
tere la Institutul de marini „Mircea cel Bitrin” din Con
stanta pentru secția Flotei de pescuâ oceanic — Facultății® 

navigație și electromecanică navală
Durata studiilor este de 4 ani.
Absolvenților Institutului li se acordă diploma de absol

vent de invătămint superior tehnic și brevet de ofifer ma
ritim în spec.alilatea urmată.

L* concursul de admitere pot participa absolvenți de li
ceu sau alte școli echivalente eu diploma de bacalaureat, 
bărbați care nu au depășit virsta de 25 ani.

Candidații se vor prezenta personal pcntiu înscrierea la 
concursul de admitere in perioada 3—20 august 1981, ia 
Institutul de marină Constanta, Ia I.P.O. Tulcea (timer» 
10), Fabrica de unelte și scule pescărești Galati și 1* Di
recțiile agricole județene. Pentru întocmirea dosarelor de în
scriere, candidați! vor prezenta următoarele acte :

— cerere tip ;
— diploma de bacalaureat in original sau adeverința eli

berată de liceu prin care se atestă absolvirea examenului 
de bacalaureat ;

— copie legalizată de pe certificatul de naștere ;
— certificat de cazier judiciar pentru candidat și părinți ;
— buletine medicale (RBW, radioscopie gastroduodenală, 

radioscopie pulmonară) și certificat eliberat de circumscrip
ția sanitară de domiciliu privind bolile cronice și acute în 
stare transmisibilă ;

— 3 fotografii 4/6 ;
— apreciere a activității elevului dată de conducerea 

liceului sau de conducerea întreprinderii în cazul cind este 
încadrat în producție :

— aprecierea activității candidatului dată de organizația 
U.T.C.

Concursul de admitere se va desfășura in perioada 25 
august — 5 septembrie 1981.

Probele și programele disciplinelor de concurs sint cele 
publicate în broșura „Admiterea în învățămîntul superior", 
ediția 1981.

Candidați! admiși Ia institut vor incheia angajamente 
scrise cu întreprinderea de pescuit oceanic Tulcea, prin 
care se obligă ca după absolvire să presteze serviciu în 
flota de pescuit timp de cel puțin 9 ani. Pe durata studiilor, 
elevii vor beneficia gratuit de : cazare, hrană, uniformă, ma
nuale, rechizite și transport în timpul vacantelor.

SERIA A H a
ETAPA I - 23 august

Letea Bacău — Laminorul Ro
man, Energia Gh. Gheorghiu-Dej
— DEMAR Mărășeștl, Partiza
nul Bacău — Luceafărul Adjud, 
Rulmentul Birlad — Minerul Co- 
mănești, Rapid Panciu — Fores
ta Gugești, Metalul Huși — Tex
tila Buhușl, Petrolul Moineștl — 
C.S.M. Borzeștl, Gloria Focșani
— Victoria Bacău.

ETAPA A ll-a - 30 august
Luceafărul — Metalul, Foresta

— Petrolul, DEMAR —■ Letea, 
Victoria — Energia, Textila — 
Rulmentul, C.S.M. •— Partizanul, 
Laminorul — Rapid, Minerul — 
Gloria.

ETAPA A lll-a - 6 septembrie
Energia — Rulmentul, Letea — 

Gloria, Petrolul — Metalul, La
minorul — DEMAR, Rapid — 
C.S.M., Minerul — Foresta, Lu
ceafărul — Victoria, Partizanul
— Textila.
ETAPA A IV-a - 13 septembrie
Metalul — Partizanul, DEMAR

— Petrolul, Gloria — Energia, 
Letea — Victoria, Foresta — La
minorul, Rulmentul — Rapid, 
Textila — Minerul, C.S.M. — 
Luceafărul.

ETAPA A V-a - 20 septembrie
C.S.M. — Gloria, Partizanul — 

Rulmentul, Laminorul — Texti
la, Minerul — Metalul, Petrolul
— Letea, Luceafărul — Energia, 
Victoria — Foresta, Rapid — DE
MAR.

ETAPA A Vl-a - 27 septembrie
Foresta — Luceafărul, DEMAR

— Textila, Rulmentul — Victoria, 
Rapid — Partizanul, Metalul — 
Gloria, Letea — C.S.M., Petro
lul — Minerul, Energia — Lami
norul.

ETAPA A Vll-a - 4 octombrie
Gloria — Laminorul, Victoria

— Petrolul,’ Minerul — Rapid, 
Luceafărul — Rulmentul, Ener
gia — C.S.M., Partizanul — DE
MAR, Textila — Letea, Foresta
— Metalul.
ETAPA A Vlll-a - 11 octombrie
Textila — Energia,’ C.S.M. — 

Minerul, Metalul — Rulmentul, 
DEMAR — Luceafărul, Gloria — 
Foresta, Laminorul — Victoria, 
Petrolul — Rapid, Partizanul — 
Letea.

ETAPA A IX-a - 18 octombrie
Victoria — Minerul, Rulmen

tul — DEMAR, Laminorul — 
C.S.M,, Energia — Petrolul, Le
tea — Metalul, Rapid — Texti
la, Foresta — Partizanul, Lucea
fărul — Gloria.

ETAPA A X-a - 25 octombrie
Gloria — Rulmentul, Textila — 

Petrolul, Metalul — Victoria, Fo
resta — C.S.M., Luceafărul — 
Rapid, Minerul — DEMAR, E- 
nergîa — Letea, Partizanul — 
Laminorul.

ETAPA A XI-a - 1 noiembrie
Laminorul — Minerul, Victoria

— Rapid, Petrolul — Partizanul, 
Letea — Luceafărul, Metalul — 
Energia, C.S.M. — Textila, Rul
mentul — Foresta, DEMAR — 
Gloria.

ETAPA A Xll-a - 8 noiembrie
Textila — Gloria, Laminorul

— Luceafărul, Energia — Fo
resta, Victoria — Partizanul, 
DEMAR — C.S.M., Minerul — Le
tea, Rapid — Metalul, Rulmentul
— Petrolul.
ETAPA A Xlll-a - 15 noiembrie
C.S.M. — Victoria, Metalul — 

DEMAR, Letea — Rulmentul, Glo
ria — Rapid, Partizanul — Ener
gia, Petrolul — Laminorul. Fo
resta — Textila, Luceafărul — 
Minerul.
ETAPA A XIV-a - 22 noiembrie
Minerul — Energia, Gloria — 

Partizanul, Luceafărul — Petro
lul, C.S.M. — Metalul, Rapid — 
Letea, Foresta — DEMAR, Lami
norul — Rulmentul, Victoria — 
Textila.

ETAPA A XV-a - 29 noiembrie
Textila — Luceafărul, DEMAR

— Victoria, Rulmentul — C.S.M., 
Partizanul — Minerul, Metalul — 
Laminorul, Petrolul — Gloria, 
Energia — Rapid, Letea — Fo
resta.

SERIA A IHa
ETAPA I - 23 august

Prahova Ploiești — Petrolul 
Berea, SNITA Brăila — Poiana 
Cîmpina, Carpați Nehoiu — Car- 
pați Sinaia, Autobuzul Făurei — 
Petrolul Băicoi, Minerul Fiii- 
peștii de Pădure — Ferodoul Km. 
Sărat, Chimia Brazi Ploiești — 
Caraimanul Bușteni, Chimia Bu
zău — ICIM Ploiești, Metalul 
Mija — Chimia Brăila.

ETAPA A ll-a - 30 august
Petrolul Berea — Minerul, 

ICIM —SNITA, Caraimanul — 
Prahova, Chimia Brăila — Car
pați N., Poiana — Autobuzul, 
Carpați S. — Metalul, Petrolul 
Băicoi — Chimia Brazi, Fero
doul — Chimia Buzău.

ETAPA A lll-a — 6 septembrie
Autobuzul — Chimia Brăila, 

Prahova — Poiana, Chimia Bu
zău —Petrolul Băicoi, Metalul
— Caraimanul, Carpați N. — 
ICIM, Ferodoul — Chimia Brazi, 
Petrolul Berea — Carpați S., 
SNITA —Minerul.

ETAPA A IV-a - 13 septembrie
Caraimanul — Carpați S., Chi

mia Brazi — Carpați N., Poiana
— Ferodoul, Minerul — Petrolul 
Băicoi, SNITA — Chimia Brăila, 
Metalul — Petrolul Berea, Chi
mia Buzău — Autobuzul, Pra
hova — ICIM.

ETAPA A V-a - 20 septembrie
Carpați S. — SNITA, Chimia Bră

ila — Chimia Buzău, Autobuzul
— Chimia Brazi, ICIM— Metalul," 
Minerul — Prahova, Ferodoul — 
Carpați N., Caraimanul —Petrolul 
Berea, Petrolul Băicoi — Poiana.

ETAPA A Vl-a - 27 septembrie
Ferodoul — ICIM, Carpați N.1

— Minerul, Chimia Buzău — Po
iana, Petrolul Berea — Chimia 
Brazi, Carpați S. — Petrolul Băl- 
eol, Metalul — Autobuzul, Pra
hova — Chimia Brăila, SNITA — 
Caraimanul.

ETAPA A Vll-a - 4 octombrie
Minerul — Carpați S., Poiana — 

Metalul, Petrolul Băicoi — Pe
trolul Berea, Autobuzul — Fero
doul, Chimia Brăila — ICIM, 
Chimia Brazi — SNITA, Carai
manul — Chimia Buzău, Praho
va — Carpați N.
ETAPA A Vlll-a - 11 octombrie
Chimia Buzău — Chimia Brazi, 

Minerul — Chimia Brăila, SNITA
— Prahova, Carpați N. — Meta
lul, Petrolul Berea — Autobu
zul, ICIM — Caraimanul, Fe
rodoul — Petrolul Băicoi, Car
pați S. — Poiana.

ETAPA A IX-a - 18 octombrie
Petrolul Berea — SNITA, Pe

trolul Băicoi — Caraimanul, Me
talul — Chimia Buzău, ICIM — 
Autobuzul, Chimia Brăila — Fe
rodoul, Poiana — Carpați N., 
Carpați S. — Prahova, Chimia 
Brazi — Minerul.

ETAPA A X-a - 25 octombrie
Caraimanul — Chimia Brăila; 

Prahova — Ferodoul, Autobuzul
— Carpați S., Petrolul Băicoi — 
Carpați N., SNITA — Metalul, 
Chimia Brazi — ICIM, Chimia 
Buzău — Minerul, Poiana — Pe
trolul Berea.

ETAPA A Xl-a - 1 noiembrie
Minerul — Poiana, ICIM — 

Petrolul Băicoi, Metalul — Pra
hova, Ferodoul — Carpați S., Ca
raimanul — Autobuzul, Carpați 
N. — SNITA, Chimia Brăila — 
Chimia Brazi, Petrolul Berea — 
Chimia Buzău.

ETAPA A Xll-a - 8 noiembrie
Prahova — Chimia Buzău, Car

pați N. — Caraimanul, Poiana
— ICIM, Carpați S. — Chimia 
Brazi, Petrolul Băicoi — Chimia 
Brăila, SNITA — Autobuzul, Me
talul — Minerul, Ferodoul — Pe
trolul Berea.

ETAPA A Xlll-a - 15 noiembrie
Petrolul Băicoi — Metalul, Chi

mia Brazi — Poiana, Chimia 
Brăila — Carpați S., Chimia Bu
zău — SNITA, Autobuzul — Pra
hova, Caraimanul — Ferodoul, 
Petrolul Berea — Carpați N., 
ICIM — Minerul.
ETAPA A XIV-a - 22 noiembrie
Petrolul Berea — ICIM, Mine

rul — Caraimanul, Carpați N. — 
Autobuzul, Prahova — Chimia 
Brazi, SNITA — Petrolul Băicoi, 
Carpați S. — Chimia Buzău, Po
iana — Chimia Brăila, Metalul — 
Ferodoul.

ETAPA A XV-a - 29 noiembrie
Chimia Brazi — Metalul, Chi

mia Buzău — Carpați N., Chi
mia Brăila — Petrolul Berea, 
ICIM — Carpați S., Caraimanul — 
Poiana, Ferodoul — SNITA, Pe
trolul Băicoi — Prahova, Auto
buzul — Minerul.

SERIA A IV a
ETAPA I - 23 august

Portul Constanța — Arrubium 
Măcin, Marina Mangalia — Anco
ra Galați, S.N. Tulcea — Ci
mentul Medgidia, Granitul Ba- 
badag — Avîntul Matca, Meta- 
losport Galați — Șoimii Cerna
vodă, Rapid Fetești — Chimpex 
Constanța, Victoria Țăndărei — 
Metalul Mangalia, Progresul Isac- 
cea — Voința Constanța.

ETAPA A ll-a - 30 august
Cimentul — Victoria, Metalul — 

Portul, Avîntul — Progresul, 
Chimpex — Metalosport, Arru- 
bium — Marina, Ancora — Ș.N. 
Tulcea, Voința —- Rapid, Șoimii
— Granitul.

ETAPA A lll-a - 6 sepembrie
S.N. Tulcea — Voința, Metalo

sport — Cimentul, Portul — Șoi
mii, Progresul — Metalul, Ra
pid — Ancora, Granitul — Arru- 
bium, Marina — Chimpex, Vic
toria — Avîntul.
ETAPA A IV-a - 13 septembrie
Șoimii — Progresul, Voința — 

Granitul, Metalul — S.N. Tul
cea, Avîntul — Rapid, Chimpex
— Portul, Cimentul — Marina, 
Ancora — Victoria, Arrubium — 
Metalosport.

ETAPA A V-a - 20 septembrie
Chimpex — Ancora, S.N. Tul

cea — Arrubium, Metalosport — 
Voința, Marina — Progresul, Vic
toria — Șoimii, Granitul — Por
tul, Rapid — Metalul, Cimentul
— Avîntul.

ETAPA A Vl-a - 27 septembrie
Metalul — Granitul, Progre

sul — Victoria. Ancora — Ci
mentul, Avîntul — Metalosport, 
Voința — Marina, Șoimii — S.N. 
Tulcea, Portul — Rapid, Arru
bium —Chimpex.

ETAPA A Vll-a - 4 octombrie
Rapid — Arrubium, Marina — 

Șoimii, Chimpex — Progresul, 
Victoria — Voința, Metalosport
— Metalul, Ancora — Avîntul, 
Granitul — S.N. Tulcea, Cimen
tul — Portul..
ETAPA A Vlll-a - 11 octombrie
Progresul — Granitul, S.N. Tul

cea — Avîntul, Metalul — Ma
rina, Portul — Victoria, Cimen
tul — Șoimii, Voința — ChLmpex, 
Metalosport — Rapid, Arrubium
— Ancora.

ETAPA A IX-a - 18 octombrie
S.N. Tulcea — Marina, Grani

tul — Chimpex, Șoimii — An
cora, Avîntul — Portul, Rapid — 
Progresul, Metalul — Cimentul, 
Voința — Arrubium, Victoria — 
Metalosport.

ETAPA A X-a - 25 octombrie
Portul — Metalosport, Progre

sul — S.N. Tulcea, Cimentul — 
Granitul, Ancora — Voința, Arru
bium — Victoria, Avîntul — Șoi
mii, Chimpex — Metalul, Ma
rina — Rapid.

ETAPA A Xl-a - 1 noiembrie
Metalul — Avîntul, Rapid — 

Șoimii, Victoria — Chimpex, Gra
nitul — Marina, S.N. Tulcea — 
Portul, Arrubium — Progresul, 
Metalosport — Ancora, Voința — 
Cimentul.

ETAPA A Xll-a - 8 noiembrie
Ancora — Granitul, Avîntul — 

Arrubium, Șoimii — Metalul. Por
tul — Voința, Cimentul — Pro
gresul, Chimpex — S.N. Tulcea, 
Victoria — Rapid, Marina — Me
talosport.
ETAPA A Xlll-a - 15 noiembrie
Rapid — Cimentul, Portul — 

Marina, Metalosport — S.N. Tul
cea, Șoimii — Arrubium, Meta
lul — Voința, Granitul — Victo
ria, Progresul — Ancora, Avîn
tul — Chimpex.

ETAPA A XIV-a - 22 noiembrie
Chimpex — Șoimii, Arrubium — 

Cimentul, Voința — Avîntul, Ma
rina — Victoria, Progresul — 
Portul, Ancora — Metalul, S.N. 
Tulcea — Rapid, Granitul — Me
talosport.

ETAPA A XV-a - 29 noiembrie
Victoria —S.N. Tulcea, Avîntul

— Marina, Cimentul — Chimpex, 
Metalosport — Progresul, Șoimii
— Voința, Rapid — Granitul, Por
tul — Ancora, Metalul — Arru
bium.

SERIA A V-a
ETAPA I - 23 august

F.C.M. Giurgiu — Amonll Slo
bozia, Dinamo Victoria București
— Tehnometal București, Flacă
ra roșie București — Danubiana 
București, ICSIM București — E- 
lectronica București, Constructor 
rul Călărași — T.M. București,' 
Abatorul București — FEROM 
Urzicenl, S.N. Oltenița — Viitor 
rul Chlrnogl, Petrolul Roata de 
Jos — Sirena București, Lucea
fărul București stă.

ETAPA A ll-a - 30 august
FEROM — S.N.O., Luceafărul

— F.C.M., Amonll — Dinamo. 
Tehnometal — Flacăra roșie, Da
nubiana — Petrolul, Electronica
— Constructorul, T.M.B. — 
ICSIM, Viitorul — Abatorul, Si
rena stă.

ETAPA A lll-a - 6 sepembrie
Danubiana — ICSIM, S.N.O.

— Tehnometal, Flacăra roșie — 
Luceafărul, F.C.M. — Dinamo, 
Constructorul — Viitorul, Sirena
— Amonll, Petrolul — Abatorul, 
Electronica — T.M.B., FEROM 
stă.
ETAPA A IV-a - 13 septembrie
Viitorul — FEROM, Dinamo — 

Electronica, Abatorul — Flacăra 
roșie, ICSIM — Sirena, Tehno
metal — Danubiana, T.M.B. — 
F.C.M., Amonll — Constructorul. 
Luceafărul — Petrolul, S.N.O. 
stă.

ETAPA A V-a - 20 septemb,,»
Flacăra roșie — Electronica, Da

nubiana — T.M.B., Petrolul — 
Viitorul, Sirena — Luceafărul. 
FEROM — Dinamo, Amonll —
S. N.O., Abatorul — ICSIM, F.C.M.
— Tehnometal, Constructorul stă.

ETAPA A Vl-a - 24 septembrie 
(intermediară)

Constructorul — Sirena, Elec
tronica — Amonll, Danubiana — 
F.C.M., T.M.B. — Dinamo, ICSIM
— S.N.O., Luceafărul — FEROM, 
Tehnometal — Petrolul, Viitorul
— Flacăra roșie, Abatorul stă.
ETAPA A Vll-a - 27 septembrie
F.C.M. — Abatorul, Sirena — 

Tehnometal, Flacăra roșie — Pe
trolul, Electronica — Viitorul, 
FEROM — Constructorul, Dinam»
— Danubiana, S.N.O. — Lucea
fărul, ICSIM — Amonil, T.M.B. 
stă.

ETAPA A Vlll-a - 4 octombrie
S.N.O. — Dinamo, Constructor 

rul — Flacăra roșie, Tehnome
tal — FEROM, Amonll — Aba
torul, T.M.B. — Luceafărul, Pe
trolul — ICSIM, Viitorul — 
F.C.M., Danubiana — Sirena, E- 
lectronica stă.

ETAPA A IX-a - 11 octombrie
Tehnometal — Constructorul. 

F.C.M. — Electronica, Amonil —
T. M.B., FEROM — ICSIM, Aba
torul — Danubiana, Sirena —
S. N.O., Dinamo — Petrolul, Lu
ceafărul — Viitorul, Flacăra ro
șie stă.

ETAPA A X-a - 18 octombrie
Flacăra roșie — T.M.B., Cons

tructorul — S.N.O., Abatorul — 
Luceafărul . Viitorul — Amonil. 
ICSIM — Tehnometal, Danubia
na — FEROM, Electronica — Si
rena, Petrolul — F.C.M., Dinam» 
stă.

ETAPA A Xl-a - 22 octombrk 
(intermediară)

Sirena — Viitorul, FEROM — 
Amonil, S.N.O. — Danubiana.
T. M.B. — Tehnometal, Electro
nica — Abatorul, ICSIM — Lu
ceafărul, F.C.M. — Constructorul, 
Dinamo — Flacăra roșie, Petro
lul stă.

ETAPA A Xll-a - 25 octombrie
Constructorul — ICSIM, Flacă

ra roșie — FEROM, Viitorul — 
Dinamo, Luceafărul — Electroni
ca, Amonil — Petrolul, S.N.O. — 
F.C.M., T.M.B. — Sirena, Teh
nometal — Abatorul, Danubiana 
stă.

ETAPA A Xlll-a - 1 noiembrie
Tehnometal — Electronica, A- 

batorul — Constructorul, F.C.M.
— Sirena, Dinamo — ICSIM, 
FEROM — T.M.B., Luceafărul — 
Danubiana, Petrolul — S.N.O., A- 
monil — Flacăra roșie, Viitorul 
stă.

ETAPA A XIV-a - 8 noiembrie
Danubiana — Amonil, Flacă

ra roșie — F.C.M., Electronica — 
S.N.O., Petrolul — FEROM, 
ICSIM — Viitorul, Sirena — Di
namo, Abatorul — T.M.B., Cons
tructorul — Luceafărul, Tehno
metal stă.

ETAPA A XV-a - 15 noiembrie
Dinam» — Constructorul. 

FEROM — Electronica, Luceafă
rul — Tehnometal, F.C.M. — 
ICSIM, T.M.B. — Petrolul, Viito
rul — Danubiana, Sirena — Fla
căra roșie, S.N.O. — Abatorul, 
Amonll stă.
ETAPA A XVI-a - 22 noiembrie
Abatorul — Sirena, Flacăra ro

șie — S.N.O., Constructorul — 
Petrolul, T.M.B. — Viitorul, Teh
nometal — Amonil, FEROM — 
F.C.M., Electronica — Danubia
na, Luceafărul — Dinamo, 
ICSIM stă.
ETAPA A XVII-o - 29 noiembrie

Viitorul — Tehnometal, Dina
mo — Abatorul, Amonll — Lu
ceafărul, Petrolul — Electronica, 
ICSIM — Flacăra roșie, S.N.O.
— T.M.B., Sirena — FEROM. 
Danubiana — Constructorul, 
F.C.M. stă.



CAMPIONATUL EFICIENTEI MAXIME
Miine după-amiază, vor avea loc finalele turneului

(Urmare din pag. ‘1)

Ce trebuie întreprins concret 
— in importantul plan al pro
cesului de Instruire-antrena- 
ment — pentru ca absolut toți 
iucătorii primului eșalon. de 
la tînărul debutant la selecțio- 
nabilii diferitelor loturi, 
volueze cu un mai bun 
ment în echipele lor ?

Traducerea în fapt a 
ce s-a trasat ca sarcini 
baza concluziilor desprinse la 
sfârșitul precedentei ediții a
campionatului) tuturor tehni
cienilor divizionarelor „A" la
ultima consfătuire, organizată 
de F.R. Fotbal. Și anume :

— respectarea întocmai a ci
clurilor săptămînale de antre
nament, care să cuprindă e- 
xerciții de forță, viteză și în
demânare și în timpul perioa
dei competiționale ;

— ținerea evidenței efortului 
(de către antrenori, în colabo
rare, firește, cu medicii) ;

— folosirea. în acest scop, a 
metodelor și mijloacelor 
venite dintr-o 
rificată ;

— dirijarea 
procesului de 
cuperare.

în riBrșit — 
prea ..sistat pînă acum, nici la 
acest eșalon de performanță 
al fotbalului nostru — au de
venit obligatorii elementele de 
DOCUMENTARE : planurile de 
pregătire, fișele individuale, 
caracterizarea jucătorilor

să e- 
randa-

ceea 
(în

pro-
experiență ve-

și optimizarea 
refacere și re-

întrucît n-au

O MUNCA ȘTIINȚIFICĂ, 
deci, sub toate aspectele, 
caracteriza, sperăm, de 
înainte, activitatea tuturor 
chipelor în campionat pentru 
ca, în baza fișelor de care 
vorbeam, si trecerea selectio- 
nabililor de la activitatea de 
club la aceea a lotului repre
zentativ. cu prilejul diverselor 
convocări, să aibă efectul do
rit : • continuitate in pregăti
re, un mai bun randament al 
acestora în meciurile eu Un
garia și Elveția, programate, 
in toamnă, in preliminariile 
C.M.

Apare, așadar, limpede fap
tul că, in vederea îndeplinirii 
obiectivului major al fotbalu
lui nostru — CALIFICAREA 
ECHIPEI NAȚIONALE 
„MUNDIALUL" SPANIOL 
atât cluburile, jucătorii 
trenorii cit și federația 
cialitaie vor trebui să 
ceașcă mai bine decît 
cut-o pînă acum, să-și 
eforturile pentru 
scopului comun.

Se impune ca aparatul F.R.F. și 
comisiile acesteia să-și exerci
te, cu o mare răspundere și 
eficiență, atribuțiile ce le revin, 
acelea de a îndruma și con
trola întreaga activitate a clu
burilor pentru a asigura astfel 
primei competiții a țării un 
climat de muncă și responsa
bilitate maximă în vederea 
realizării obiectivului prioritar 
al anului 1981. calificarea 
turneul final al C.M. !

v» 
aci 
e-

LA
Si 

de
an- 

spe- 
mun- 

au fă- 
unească 

realizarea
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CONSTANȚA, 7 (prin telefon). 
Vineri seara s-a disputat prima 
semifinală din cadrul turneu
lui internațional de box „Mă
nușa litoralului" la care a asis
tat un mare număr de specta
tori. Iată câteva amănunte: 

La categoria semimuscă V. 
Baes (B.C. Brăila) a furnizat 
o partidă foarte bună în com
pania lui M. Ciocârlan (Pisto
nul Slatina) pe care l-a între
cut la puncte. La aceeași ca
tegorie, N. Crăciun (Metalul 
București), cu mai multă ex
periență în ring și o pregătire

superioară, îl învinge la puncte 
pe I. Balaban (Prahova Plo
iești). La categoria cocoț, P. 
Drogeanu (Cimentul Medgidia) 
cîștigă — pe nedrept — întâl
nirea cu Șt. Dincă (Mecanică 
fină București). La aceeași ca
tegorie un meci foarte stirîns 
între D. Agavriloaie (Nicotină) 
și M. Rădoi (Cimentul Medgi
dia), pe care l-a cîștigat primul 
la puncte. în rest, partide nu 
la înălțimea competiției șl a 
semifinalelor de Ia care se 
tepta mai mult.

REZULTATE TEHNICE :

„CIT MAI MULȚI JUCĂTORI

LOTURILOR NAȚIONALE!“
speranța și promisiunea rugbyuluî blriădean

aș-
•e-

miușoară : Fi. Zamfir (Farul) 
b. neprezentare I. Caraculea 
(C.S.M. Sibiu), FI. _Barna (Mo
torul Arad) 
(Iugoslavia).
Pîrvănescu 
ra) b.p. I.
Rm. Vilcea), 
nil) b. neprezentare T. Spinu 
(Farul), mijlocie mare : G. 
Bîrleanu (Metalul Hunedoara) 
b. ab. 2 V. Maistreslin țCeho- 
slovacia), 
Mangalia) 
Craiova).
(U.R.S.S.)
ml), L Sahalov (U.R.S.S.) b.p. 
A. Plecatin (U.R.S.S.).

Duminică, de la ora 18, fi
nalele celei de-a X-a ediții a 
turneului. (Cornel POPA — 
coresp.).

b.p. D. Asanov 
scmimijlocie : Gh. 

(I.A.E.M. Timișoa- 
Găitănaru (Metalul
M. Mihalaehe (Fa-

I. Gurgu (Litoral 
b.p. M. Duță (C.F.R. 
grea : L Novikov
b.p. N. Grigore (Fa-

MECIURI FRUMOASE DE BOX

EMOȚII
PENTRU MECIURI-JUBILEU

Pe lingă așteptarea startului ta 
ediția 1981—82, unii divizionari 
„A" Încearcă și • emoție apar
te, legată de apropierea susține
rii unor meclurl-jubileu. Aceștia 
sînt: M. Sandu — ta prezent 249 
meciuri, M. Zamfir 199, Arleiu 
149, Ciocan șl Lung — 99, Moș, 
Isala, Prepeliță șl Enache 49.
50 DE DEBUTANȚI LA STARTUL 

EDIȚIEI 1981—82
în loturile celor 18 divizionare 

figurează acum, la startul edi
ției 1981—82, 50 de debutanțl. Cei 
mal mulți stat ta dreptul echi
pei U.T.A. : 9. Urmează „U" Cluj 
Napoca, F.C. Constanța și C.S. 
Tîrgoviște — cite S, A.S_A. Tg. 
Mureș șl Corvinul — cite 4, Chi
mia Rm. Vilcea și Jiul — cite 2, 
Universitatea Craiova, F.C.M. 
Brașov, F.C. OK șl Sportul stu
dențesc — cite 2, Progresul-Vul
can, F.C. Argeș, Steaua și B.C. 
Bacău — cite 1. Din această listă 
lipsesc formațiile Dinamo și Po
litehnica Timișoara, care nu au 
nici un debutant In lot.

EFICACITATEA
ÎN UȘOARA CREȘTERE

Comparativ cu ediția 1971—72, 
ctad s-a Înregistrat • medie de

2,27 goluri de meci, ultima edi
ție de campionat, 1980—81, s-a 
remarcat prlntr-o creștere de e- 
ficacltate, media fiind de 2,85. 
Iată, dealtfel, un clasament al 
ultimelor zece ediții, alcătuit pe 
baza mediei de goluri: L 1980— 
81 2,85; 2. 1976—77 2,74 ; 2. 1979— 
80 2,72 ; 4. 1977—78 2,71; 5. 1975— 
76 2,62 ; 6. 1974—75 2,51; 7—8. 1973— 
74 Și 1978—79 2,47 ; 9. 1972—73 2,41; 
10. 1971—72 2,37.

DINAMO — PE PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENTUL... 

CLASAMENTELOR
Iată un clasament Înaintea pri

mei etape a ediției 1981—82, În
tocmit pe baza adiționării punc
telor realizate de cele 18 divizio
nare In perioada participării lor 
ta primul eșalon;

L Dinamo 1127 p; 1 Steaua 
1081 p; J. U.T.A. 934 p; 4. „V 
Cluj-Napoca 876 p, 5. Jiul 770 p, 
0. Politehnica ------------ —
7. F.C. Argeș 
ta lea Craiova 
cău 555 p, 10.
p, 11. F.C.M. ..
Progresul-Vulcan 406 p, 12. A.S-A. 
Tg. Mureș 403 p, 14. Sportul stu
dențesc 396 p, 15. Corvinul 169 
p, 16. Chimia Rm. Vilcea 130 p, 
17. C.S. Tîrgoviște 119 p, 18. F.C. 
Olt 67 p.

Timișoara 629 p, 
610 p, 8. Unlversl- 
590 p, ». B.C. Ba- 
F.C. Constanța 525 
Brașov 514 p, ÎL

START Șl III ÎNTREGIREA SPECTATORILOR
la ChiJ-Napcca, are loc decernarea „Trofeului 

Petschovschi" suporterilor „șepcilor rejii"
Odată cu primul fluier al 

etapei inaugurale a Diviziei 
-A" se dă startul si într-o altă 
Întrecere — devenită tradițio
nală — cea a sportivității spec
tatorilor. angaiati într-o pasio
nantă „luptă" pentru a intra în 
posesia „TROFEULUI PET
SCHOVSCHI". în ediția 1980— 
81 acest trofeu transmisibil — 
decernat anual de ziarul nos
tru cehii mai sportiv public — 
a revenit spectatorilor din Clul- 
Napoca. aceștia reeditând per
formanta de acum 10 ani. din 
ediția 1970/71.

Astăzi, la Cluj-Napoca. înain
tea începerii meciului Univer-

sitatea — Dinamo. „Trofeul 
Petschovschi" va fi lumi
nat pînă la campionatul viitor 
entuziaștilor spectatori din ora
șul de pe Someș.

ADFlINISTRAțlA DE STAT
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO

DIN 7 AUGUST 1981
31 2 89

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• RAPID — PANATHINAI- 

KOS 3—2 (0—2). Au marcat : 
Popa, Ion Ion și Cojoearu, res
pectiv Galakos (2). (D. MORA- 
RU-SLIVNA).

• MÎINE, RAPID — MAKE- 
DONICOS (Grecia). Stadionul 
Giulești va găzdui miine, de la 
ora 11, partida internațională a- 
micală dintre Rapid și Makc- 
donicos (Grecia).

• C.S.M. SUCEAVA — PAN- 
SERAIKOS ATENA 2-0 (0—6). 
Au înscris : Radu și Coșereanu- 
(I. Mindrescu — coresp.).

• GLORIA BUZĂU — AL 
TALAYIEE BEIRUT 6—1 (4—0). 
Au marcat: Zabiu (2), Țugu- 
lan (2), Marin și Ghizdeann, 
respectiv Katip. (D. Soare — 
coresp.).

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
UNION BERLIN 1—2F. C.

(0—2). Au înscris : Țegean, res
pectiv Koenen și Hoewess. (O. 
Lazăr coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în 
este, 
puternic, de unde au 
spre marea performanță 
merosi internaționali. Si 
prezent, echipa Rulmentul cu
prinde ’ ' '
dorcă, de exemplu, fiind unul 
dintre 
multe 
nată de Petre Floreseu și Mir
cea Paiu și-a propus pentru 
noul sezon o comportare valo
roasă și „cit mai mulți jucă
tori loturilor naționale" — ne 
spunea exinternaționalul Flo- 
rescu. Pentru acestea, Cioriei, 
Ștefănică, Munteanu, Abutoae, 
Dănescu Croitoru si ceilalți 
rugby ști bîrlădeni s-au pregă
tit cu toată seriozitatea. sta
giul montan fiind efectuat la 
Dîmbul Morii.

rugbyul nostru. Birladul 
de ani și ani, un centru 

plecat 
nu- 

ln
elemente talentate. Ho-
tinerii in care se pun 
speranțe. Echipa antre-

MIINE ÎNCEPE
DIVIZIEI //

(Urmare din pag. 1)

nind — după Derioade relativ 
scurte — în „A". Va fi intere
sant însă de urmărit debutul 
antrenorului Emil Crisan. cu
noscut din activitatea la nive
lul juniorilor, la cârma Poli
tehnicii ieșene, precum si cea 
dinții apariție a exinternationa- 
lului Gheorghe 
în 
al 
Si
De
afla un fost jucător de națio
nală numai că Alexandru Ata- 
nasiu s-a mai găsit in această 
postură. în privința loturilor si 
a... ambițiilor se .cuvine reținu
tă promisiunea constănteană de 
reintrare a Farului 
directă pentru titlu. 
Mihai Naea au. de 
ficientă experiență ; .
sau un Lnngu s-au reîntors 
acasă, asa că... se așteaptă cu 
fruntea sus confruntarea cu 
Steaua, cu Dinamo sau cu Baia 
Mare.

Dintre partidele etapei inau
gurale. se detașează derbyul 
studențesc. Facem precizarea 
că al șaptelea joc din program

Dragomirescu 
calitate de conducător tehnic 
Universității din Timișoara, 
la R.C. Sportul studențesc 
banca antrenorului se va

îh lupta 
Tinerii lui 
acum, su- 
un Varga

LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA

EXTRAGEREA I : 
13 10 55 16 42.

EXTRAGEREA
32 20 21 35 85 59

FOND TOTAL
GURI : 1.028.030 LEL din care 
320.580 lei, report la catego
ria 1.

ASTĂZI

8

e-există in 'Bîrlad și o 
activând in eșalonul se- 
(Rulmentul II), antrena- 
Marin Rainea anoi o bo- 

...................................... Si 
să

A
78
DE

II-a : 82 
90.

CÎSTI-

MAI PUTEȚI JUCA I
cel ce nu șl-au precu- 
bllete, precum șl pen-

Mai 
chipă 
cund 
tă de ___  _____
gata activitate cu juniorii, 
am avea toate motivele 

. sperăm într-o nouă afirmare a 
rubgyului din această parte a 
țării, dacă ar exista și o bază 
sportivă pe măsura ambițiilor 
și posibilităților. Numai că ac
tualul teren nu are tribune, 
întreținerea Iui nefiind Ia înăl
țime. Vicepreședintele secției 
de rugby Rulmentul. Călin Popa, 
își exprima recent speranța că 
factorii de răspundere vor re
zolva. cit de curînd șî această 
problemă.

LA „ARENELE ROMANE"

un 
de 
Ca 

fru- 
a 

fae- 
ar-

ai

D. MORARU-SLIVNA

CAMPIONATUL
LA RUGBY

(Vulcan — C.S.M. Sibiu) a fost 
amînat. sibienii aflindu-ee — 
din nou Ia început de drum! — 
în turneu peste hotare, si că 
Farul ioacă la Tulcea avînd te
renul propriu suspendat.

Să așteptăm. încrezători, pri
mul fluier de arbitru 1

Seria galelor pugilistice bucu- 
reștene desfășurate la „Arenele 
Romane" a continuat joi seara 
cu o reuniune care a cuprins 
13 Intîlnlri interesante, de 
bun nivel tehnic, urmărite 
aproape 1 000 de spectatori, 
și la precedentele reuniuni, 
moșul cadru de desfășurare 
fost onorat de meciuri cu • 
tură tehnică remarcabilă, de 
bitraje bune

CCI mai aplaudați boxeri
galei, majoritatea tineri de pers
pectivă, urlați în lotul național 
le Juniori, au fost Marian Tă- 
nase, Dan Huștiue, Gabriel Ada- 
finei, Nicilae Ciobanu și Marian 
Tismăneanu. sportivi care au a- 
rătat frumoase calități In meciu
rile susținute

REZULTATE TEHNICE; C. Tur
ca (Energia) b.p. A. Fățeanu 
(Metalul): M. Tănase (Rm. Vil
cea) b.p. M. Nicola (Drobeta Tr. 
Severin); D. Băjenariu (Iași) 
b.ab.2 (rănire) I. Darmuș 
(I.M.G.B.); D. Huștiue (Cugir) 
b.p. G. Adafinei (I.M.G.B.); V. 
Bulgăraș (Metalul) b.p. Gh. Păun 
(Metalul); L Ceraat (Steaua) b:p. 
Gh. Adam (Metalul); G. Didiță 
(Steaua) b.p. L Țigău (I.M.G.B.); 
V. Lăcătuș (Autobuzul) b.desc. 
M. Cocoș (Voința); V. Mihăilă 
(Steaua) b.ab.l (rănire) C. Zafiu 
(Metalul); N, Ciobanu (Steaua) 
b.p. D. Ene (Rapid), in cel mai 
frumos meci al galei; M. Tismă
neanu (Autobuzul) b.p. N. Boi- 
dache (Metalul) și T. Enache 
(Rapid) b.ab.2 Fi. Drăjdeanu 
(Metalul).

Daniel D1ACONESCU, coresp.

MOTOdCLIȘTII REIAU CAMPIONATUL DE VITEZA
După rfteva săptămîni de 

întrerupere, campionatul repu
blican de motociclism viteză 
pe șosea se va relua duminică 
cu etapa a 4-a. întrecerile se 
vor desfășura pe un traseu 
ales te centrul orașului Oradea.

La cele 7 clase care figurează 
in program și-au anunțat par
ticiparea peste 100 de alergăto- 
ri din Brașov. Timișoara. Re
șița, Cîmpina. Zărnești. Tg. 
Mureș și alte localități. Pri
mul start se va da la ora 10.

Reuniunea de joi s-a caracte
rizat prin cote mari la pariuri 
și curse spectaculoase cu sosiri 
strlnse. în deuă alergări a fost 
nevoie de ajutorul fotografiei 
pentru a fi declarat învingătorul. 
Antrenorul Andrei Brailevschi a 
dominat cu autoritate reuniunea 
celor 8 curse, din oare 4 l-au 
revenit. Acest fapt l-a adus in 
fruntea clasamentului drlverllor 
cu 21 victorii, Iar in cel al for
mațiilor pe locul 2, eu 27. Suc
cesul reuniunii a fost umbrit 
oarecum de victoria Iul Palicar. 
După ce In prima repriză, a so
sit al 8-lea din 8 cencurenți, cu 
timpul de 1:29, în repriza a doua, 
găsind resurse nebănuite, a în
vins lejer In 1:25,8. Autorul a- 
cestei metamorfoze este 
norul Traian Marinescu,

Pentru 
rat încă _____ ,_____ __ ,_
tru cel ce doresc să-și sporeas
că șansele de succes, reamintim 
că astăzi este ultima zi de par
ticipare la tragerea excepțională 
Loto de duminică 9 august 1981. 
In cadrul a cinci extrageri in 
deuă faze, cu un total de 42 de 
numere, ee pat abține autoturis
me „Dada 1300" șl „Skoda 128 
L“, dștlguri ta bani variabile șl 
fixe *1 excursii peste hotare, ta 
R. D. Germană sau R. 8. Ceho
slovacă.

Biletele 
drept de dștlg 
rile.

De reținut că 
ta autoturisme 
realiza și pe 
25% (variante simple, 
combinate sau combinații

de ÎS lei varianta au 
ia toate extra ge-

premiile maxime 
șl bani se pot 
biletele achitate 

variante 
„cap

de pod*), atunci etad la cate
goria respectivă nu se înregis
trează clștigurl pe variante ju
cate 100%. Nu pierdeți prilejul 
de a vă număra și dv. printre 
beneficiarii acestei trageri deo
sebit de avantajoase 1 (Tragerea 
va avea loo la era 16,30, ta sala 
clubului „Flnanțe-Băncl" din 
București, str. Doamnei nr. 1; 
numerele clștigătoare urmează a 
fi anunțate In cursul serii la te
leviziune șl radio).

xA\\\\\\\\\\\\\\X\\\^\\\\\\\\^^^^

f Si in acest sezon * 
I se organizează tradiționalele \

antre- 
căruia

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

Ș nr. 14. g
<^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

I

publicul !-a făcut o ..caldă" ma
nifestație de „simpatie". REZUL
TATE TEHNICE: Cursa 1: 1. Sol- 
6ițiu (L Crăciun) rec. 1:42,8, 2. 
Vinga. Simplu 3, ordinea 3. 
Cursa a 2-a: 1. Ogășan (A. Bra- 
ilovschi) rec. 1:39, 2. Vidin, * 
Olăraș. Simplu 8, ordinea 11, 
vent 22, triplă 1117. Cursa a ' 
1. Harnic (A. Brailovschi) 
1:35,2, 2. Florida. Simplu 4, 
dlnea 36, event 36, triplu 
Cursa a 4-a: 1. Gurița (Gh.
nea) perf. 1:28,1, 2. Curioasa, 3. 
Hublou. Simplu 24, ordinea 24, 
event 52 triplă 470. Cursa a 5-a:
1. Dot (A. Brailovschi) perf. 1:31,
2. Simptom. Simplu 5, ordinea 
25, event 50, triplu 310. Cursa a 
6-a: 1. Gotic (Gh. Vasile) rec. 
134,5, 2. Văsălie, 3. Staniol. Sim
plu 8, ordinea 10, event 31, tri
plă 1090. Cursa a 7-a: 1. Palicar 
(T. Marinescu) perf. 1:25,8, 
Hotărel, 3. Indian. Simplu 10, or
dinea închisă, triplă 1405, triplu 
1417. Cursa a 8-a: 1. Excelent (A. 
Brailovschi) rec. 1:31,6, 2. Atala. 
Simplu 1,80, ordinea 6, event 95.

De curînd, la Moscova, In fața 
a 20 000 de spectatori, s-a desfă
șurat un concurs 
la care a participat și un Iot 
România. ~ 
cupat de Selenar, 
rectat recordul de la 1:23,9 
1:21,5 și locul IV ' obținut 
Banjo, care, de asemenea, de 
133,7 a realizat o valoare 
1:22,6. Un succes deosebit a ob
ținut Gh. Tănase prin victoria 
obținută ta Premiul muncii. în 
această cursă se întreceau cite 
2 drlverl din fiecare țară parti
cipantă, conducted cai puși la 
dispoziție de organizatori și re
partizați prin tragere la sorți. 
Trăpașii clștlgătorl ta aceste în
treceri au realizat valori Intre 
1364 Șl 1:19,7.

Sandi IONESCU

1:39, 2.

2.

3. 
e- 

3-a: 
rec. 
or« 
202. 

Voi-

Internațional
‘ ’ din

Semnalăm locul II 
•, care și-a co— 

la 
de 
la 
de

Sportul Pa g a 7-p



Săptămîna viitoare, la Constanța VIRGINIA RUZICI IN SEMIFINALE
A XX-a EDIȚIE A „CUPEI MĂRII NEGRE" LA BASCHET FEMININ

Nici nu s-au stins ecourile 
întrecerilor de baschet din ca
drul Universiadei si iată, bas
chetbalistele românce sînt che
mate din nou oe terenul de ioc. 
Săptămîna viitoare, in Sala 
sporturilor din Constanta. se 
va desfășura cea de a XX-a 
ediție a turneului international 
dotat cu „Cupa Mării Negre", 
la care vor fi prezente 8 echi
pe reprezentative : Cehoslova
cia. R.P. Chineză. R.D. Germa
nă Finlanda. Italia. Polonia, 
Ungaria si România. Multe din
tre formațiile de mai sus sînt 
de bună valoare, laureate ale 
unor dispute de anvergură. 
Astfel, echipa Poloniei este vi- 
cecamnioană europeană, cea a 
R.P. Chineze este campioana 
Asiei, iar formația României a 
cucerit, recent, la J.M.U. me
dalia de bronz. Deci putem ă- 
precia că turneul constăntean 
va fi unul dintre cele mai pu
ternice din cîte au avut Ioc pe 
malul mării.

După Universiadă. fetele 
noastre au avut o scurtă pe
rioadă de odihnă, apoi si-au 
reluat pregătirile sub conduce
rea antrenorilor Tr. Constantl- 
nescu si G. Năstase (coordona
tor : antrenorul federal G. Chi- 
raleu), atît în vederea particl- 
pării la „Capa Mării Negre",

cit și pentru o re
prezentare cit mal 
bună la apropiate
le campionate eu
ropene care vor a- 
vea loc peste a- 
proximativ o lună 
(13—21 septembrie) 
in Italia.

A fost convocat 
următorul lot de 
jucătoare : Rodi- 
ea Armion (Uni
versitatea Timi
șoara) . Mariana 
Bădinici, Elena Fi
lip, Constanța Fo- 
tesca. Maia Cuțov- 
Zidaru (toate de la 
Politehnica Bucu
rești), Magdalena 
Szekely (Crișul O- 
radea), Diana Bă
la* (Mobila Satu 
Marc), Magdalena 
Pall și Camelia 
Solovăstro (Brașo- 
via), Măndica Ciu- 
băncan și Virgini* 
Popa (Universita
tea Cluj-Napooa), 
Lucia Greca (Vo
ința București),
Gabriela Kiss si Anemarie Kir 
(C.S. Sc. Medias), ultimele două 
junioare promovate in lotul 
senioarelor.

Magdalena Szekely (nr. 6), una dintre com
ponentele de bază ale echipei României, e- 
voluînd intr-un meci din campionatul na
tional.

Paul IOVAN SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

în „Concursul Prietenia44 la ciclism BELA KRVKA

JUNIORII AU PEDALAT
CU 46 km PE ORĂ

Vineri după amiază, pe o 
vreme călduroasă, s-a desfășu
rat pe autostrada București— 
Pitești, între bornele kilometri
ce 15—32,500, proba de contra
timp pe echipe, din cadrul 
competiției cicliste interna
ționale „Concursul Prietenia*. 
Au luat startul, din 5 în 5 mi
nute, formații reprezentante a 
opt țări, cei mai buni rutieri 
juniori din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România. Așa cum era de aș
teptat victoria finală în această 
dificilă probă a revenit forma
ției sovietice, echipei care 
urmă cu citeva săptămini, 
campionatele mondiale de 
mori de Ia Berlin, a fost 
pășită pe aceeași distanță, de 70 
km, de echipa R. D. Germane, 
cîștigătoarea titlului cu numai o 
secundă (lh30:47, față 
lh30:48) De această dată, echi
pa sovietică din care s-a deta
șat Serghei Navolokin — cu o 
trenă irezistibilă — a fost cro
nometrată. pe 70 km, în lh31:23, 
ceea ce reprezintă o medie 
orară de 45,960 km. Iată, de- 
altfeL timpii intermediari rea
lizați de formația cîștigătoare — 
20:46 — la 17,500 km — 44:08 
la 35 km — 1M6.23 la 52,500 km 
și lh31:23 la 70 km. O compor
tare foarte bună in proba de 
contratimp a avut și echi
pa Cehoslovaciei, ciștigătoa-

in
la

de

merea dealtfel a unui 
rituos loc doi in această între
cere, ea fiind cronometrată 
lh34:38. .. ............................
al doilea 
frumoasă 
slovaciei __ __
tima cedînd medalia de argint 
cu o diferență minimă de nu
mai 19 sec.

Echipa României a avut și de 
data aceasta o comportare mo
destă, prima noastră reprezen
tativă a ocupat locul șase, cu 
timpul de lh37;14, ceea ce re
prezintă o medie orară de 43,300 
km (!). Din echipa noastră nu a 
corespuns O. Tepurică, dar nici 
ceilalți nu s-au situat prea de
parte de acesta. Lată, dealtfel, 
clasamentul acestei probe : 1. 
U.R.S.S. (A. Sneka, N. Krivo- 
seev, S. Navolokin, O. Cluj da) 
lh3l:23 2. Cehoslovacia lh34:38 
3. Felonia lh34:57. 4. Ungaria 
lh36:03 5. Cuba lh36:18 6.
România I (O. Celea, M. Io- 
niță, C. Neagoe, Oi Tepurică) 
lh37:14. 7. Bulgaria lh38:32 8. 
R. D. Germană lh39:35 9.
România II (I. Bondar, D. Ma
zăre, S. Oprescu, O. Tudorache) 
lh40:58.

Duminică, proba de fond (120 
km) va avea loc pe șoseaua 
București — Alexandria, cu 
startul la ora 9,30 de la borna 
kilometrică 7.

cu 
Dealtfel, pentru locul 
s-a dat o luptă foarte 
Intre formația Ceho- 

$1 cea a Poloniei, ul-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

LA INDIANAPOLIS
NKW YORK 1 (Agerpres). — 

Turneul Internațional de tenis de 
la Indianapolis (Indiana) a con
tinuat cu sferturile de final* ale 
probei de simplu temei. In care 
jucătoarea române* Virginia Ru- 
zid a tnvlns-e cu ff—3. 0—6, 7—5 
pe Susan Mascarin (S.U.A.). S-au 
calificat pentru semifinale An
drea Jaeger (S.U.A.), care a 
dispus cu e—1, 8—1, <—2 de Sue 
Barker (Anglia), Regina Marsike- 
va (Cehoslovacia), învingătoare 
cu 6—3, 8—1 In fața compatrioa
tei sale Hana Strachonova șl 
campioana iugoslavă Mima Jau- 
sovec, care a întrecut-o cu 4—8, 
8—1, 7—5 pe Anne Smith (S.U.A.).

Rezultate înregistrate în proba

de simplu bărbați (turul n> > 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 
John Benson (S.U.A.) 6—3, 8—« ; 
Jose Lula Clero (Argentina) — 
Chris Delaney (S.U.A.) 6—2, 6—1; 
John Alexander (Australia) — 
Hie Năstase (România) 6—3, 6—2; 
Guillermo Vilas (Argentina) — 
Jonathan Smith (Anglia) 6—3. 
6—3; Gilles Moreton (Franța) — 
Tomas Smld (Cehoslovacia) 6—2. 
«—4.
• în turneul de la Grove City 

(Ohio), Tom Gullikson l-a lnvina 
cu 6—2, 8—4 pe Indianul Vjjay 
Amritraj, Brian Teacher (S.U.A.) 
a dispus cu 8—7, 8—3, 8—4 de
John Lloyd (Anglia).

PE... GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ !
Acum, cind mercurul parcă 

fierbe în termometre șl a luat-o 
razna spre capătul de sus al 
tubulețulul de sticlă, te simți ni
țel mal... răcorit glndtndu-te la 
sporturile zăpezii șl ale ghețil, 
pentru care tn diferite țări au șt 
Început pregătirllle...

...marea vedetă a hocheiului pe 
gheață nord-amerlcan se numeș
te Wayne Gretzky șl are doar 
20 de anL tn cadrul ultimului 
sezon al N.H.L. (National Ho
chei League), la care lan parte 
echipe canadiene șl formații din 
S.U.A., Gretzky a Înregistrai 
două excepționale recorduri de 
joc (foarte la modă peste Ocean 
șl cu e evidență foarte strict*): 
acela al paselor decisive de gol 
— 104 șl acela al golurilor mar
cate — 1ST. De remarcat că da 
fiecare dat* el a Întrecut do! 
faimoși juc&tori al hocheiului 
profesionist : Bobby Orr și, res
pectiv, Phil Esposito.

chel juniori de la Miercurea 
Cluo a prilejuit • surprinzătoa
re, dar meritată, afirmare a ti
nerel echipe a Franței, care a 
promovat astfel tn grupa „A* a 
competiției. Stimulați de succe
sul de -la Miercurea Cluc, ho- 
chelștll francezi au și Început 
pregătirea, foarte serioasă, a vii
torului sezon, prlntr-un cantona
ment de • luni la Filssen, in 
R. F. Germania.

După consumarea a 7 runde 
si disputarea partidelor Între
rupte in turneul de sah din lo
calitate conduc Barczay. Rajna 
si Hazaj cu cîte 5 p. Constan
tin Ionescu (remiză in 
Întreruptă din runda a 
Knezevici) ocupă locul 
3'h p.
MOSCOVA

In cadrul competiției 
pe apă dotată cu -Cupa Driete- 

a 
a 

U.R.S.3. cu 15—7. Alte rezul
tate : U.R.S.3. — Ungaria 12—4. 
Cehoslovacia — Polonia 14—6. 
Bulgaria — Cuba 10—8.
SALONIC

—la Începutul lunii septembrie, 
cu prilejul Congresului C.I.p. de 
la Baden-Baden, vor fi de<‘e și 
gazdele J.O. de vară șl -n*
din 1988. Pentru organizarea 
„Olimpiadei albe" suedezii 
r* că localitatea lor Falun 
aleas* drept oraș olimpic 1

—ia Mdnchen, in cadrul 
petiției de hochei „Thurn und 
Taxis* ESV Kaufbeuren (R.F.G.) 
a Învins Tesla Pardubice (Ceho
slovacia) cu 8—4 (0—3. 2—1. 3—1).

spe- 
va fi

com-

partida
2-a. cu 
8 cu

de nolo
nia" selecționata României 
întrecut echipa secundă

Campionatul balcanic de bas
chet pentru cădeți, meciuri din 
ziua a II-a : Iugoslavia — Tur
cia 97—70 (43—32). Grecia — 
România 77—55 (43—30).

— schiorii alpini din Elveția 
au Început, de mal mult* vre
me, pregătirea pe uscat și pen
tru că schiul fir* schiuri nu 
este- schi, el au urcat, pentru 
un stagiu de antrenament pe 
zăpadă, la • altitudine de 4 008 tn 
pe Zermatt. Sub conducerea an
trenorului Kar! Frescher au fost 
efectuate, pe zăpadă, exerciții vi- 
ztnd pregătirea fizic* generală.

...colegii lor francezi, viitori 
adversari In cursele de coborl- 
re șl slalom, an ales ca loc de 
pregitlre Îndepărtata țar* de la 
Antipozi, Noua Zeelandâ, acolo 
unde, la această eră, domnește— 
iarna. La șollcltările antrenorilor 
Christian Carr* șl Francois 
deș vor răspunde. Intre 
Pugnat, Muffat, Rambaud,
lict, VIon, Pessey, Tavernier, ti
neri sportivi cu care se sper* 
ca schiul francez să fie scos 
din Impasul In care se află.

„.ultima ediție a grupei „B" a 
campionatului european de ho-

...în cadrul turneului final al 
C.C.K. la hochei. Ia Val Garde
na, TSKA Moscova a învins cu 
10—4 (5—0. 3—0, 0—1) echipa 
suedeză Brynaes.

TURNEU FEMININ DE BASCHET
In cehoslovacia

PRAG A, 7 (Agerpres). — 
șui cehoslovac Sokolov va 
dul Intre 21 șl 23 august 
mare turneu Internațional 
nln de baschet, ' 
tlclpa șl echipa

In prima zl 
baschetbalistele 
juca In compania ____,______
Ungariei, urmlnd ca In continua
re să lntllnească, pe rlnd, forma
țiile U.R.S.S., Cehoslovaciei șl 
Bulgariei.

Ora- 
găz- 

un 
feml- 

la care va par- 
Romănlel.
a competiției, 
românce vor 

selecționatei

CAMPIONATE
• Campionatul U.R.S.S. a pro

gramat noi meciuri : Dinamo
Kiev — Dnepr Dnepropetrovsk 
3—1 ; Dinamo Moscova 
mo Tbilisi 1—1; Ararat 
Spartak Moscova 1—2 ; 
Krasnodar — Pahtakor 
3—0.

— Dlna- 
Erevan — 

Kuban 
Tașkent

• tn Franța s-a desfășurat a 
3-a etapă : Monaco — Sochaux 
2—3 ; Lyon — Nisa 1—8 ; Bor
deaux — Valenciennes 2—0 ; 
Montpellier — Nantes 2—0 ; Li
lia — Nancy 1—2 ; Bastla — 
Brest 3—1 ; Tours — Lens 1—8 ; 
Laval — Auxerre 2—8 ; Metz — 
S. G. Paris 1—1 ; Strasbourg —

„JOCURILE OLIMPICE FEMININE»
Dr. Gheorghe Oprescu, Corabia, str. Tudor Vladimirescu : 

....am citit nu de malt în ziaraî „Sportul* despre existența 
unor „Jocuri Olimpice feminine", desfășurate In anal 1922. 
Ia Paris. Doresc, dacă se poate, unele precizări in le
gătură cu această competiție, 
n-am auzit pînă acum I"

despre care, sincer să Ha,

Saint Etienne 2—0. In clasament, 
pe primul loc se află Lyon eu 
5 p, urmată de Bordeaux 8, So- 
chaux 5 p, S.G. Paris 5 p etc.

• După 13 etape, In campio
natul Norvegiei conduce echipa 
Rosenborg, cu 19 p, urmată de 
Vaalerengen șl Moss, cu 
13 p.

cîte

• tntr-unul din derbyurile 
plonatulul argentinian, Boca 
nlors a Învins pe teren propriu, 
cu scorul de 1—0, formația Fe- 
rrocarril Oeste. Alte rezultate : 
Talleres — Rosario Central 2—2 ; 
Huracan — Colon 4—1 ; San Lo
renzo — River Plate 2—1 ;
Union — Velez Sarsfleld 1—1 ;
Newell’s Old Boys — Indepen- 
dlente 3—0.

cam- 
Ju-

In clasament, după 32 de eta
pe, conduce Boca Juniors — 49 
p, urmată de Ferrocarril Oeste — 
46 p.
Măsuri preventive luate 

de federația englezi?
Pentru a evita eventualele ac

cidentări, federația engleză da 
fotbal a luat hotărlrea de a 
amina toate Intîlnlrlle de cam
pionat care se vor desfășura tn 
preajma partidelor din cadrul 
calificărilor pentru turneul fi
nal al campionatului mondial In 
care sînt angajați jucători se- 
lecțlonablll. Această măsură ex
cepțională a fost luată la cere
rea antrenorului echipei Angliei, 
Ron Greenwood. După cum se 
știe, reprezentativa Angliei mal 
are de jucat cu Norvegia In de
plasare (9 septembrie), șl cu 
Ungaria acasă (13 noiembrie).

întreceri feminine la Jocu
rile Olimpice au fost orga
nizate abia în 1928, la Am
sterdam. deși cu multă vre
me înainte reprezentantele 
sexului frumos au solicitat 
forului olimpic internațional 
admiterea lor la suprema 
competiție a sportului mon
dial. Și pentru că au fost 
mereu refuzate (însuși Pierre 
de Coubertin nu vedea cu 
ochi buni accesul femeilor 
la Jocuri î). femeile sporti
ve și-au organizat singure 
diferite competiții, unele 
chiar de anvergură interna
țională. Din inițiativa Ali
cei Milliat. militantă de sea
mă pentru sportul feminin, 
în 1917 a fost creată, in 
Franța o Federație sportivă

feminină și tot ea a izbutit 
să creeze și un Comitet in
ternațional care, in 1921, a 
organizat, la Monte Carlo, 
primele Jocuri mondiale fe

minine, cu participarea u- 
nor atlete din Marea Brita
nic. Elveția, Italia. Norve
gia șl. bineînțeles. Franța. 
După un an, tot la Monte 
Carlo. a avut loc ediția a 
II-a a competiției, cu 300 de 
participante (!) din 7 țări.

O nouă cerere formulată

către C.I.O., un nou refuz și 
iată că, in august 1922, sta
dionul Pershing din Paris 
devine gazdă a unei com
petiții denumită „Jocurile O- 
limpice feminine", desfășu
rată cu participarea repre
zentantelor a 5 țări, în pre
zența unui numeros public, 
întrecerile au fost pe deplin 
elocvente... După 4 ani (ci
clul olimpic a fost, iată, res
pectat 1) a avut loc o nouă 
ediție a competiției, la G6- 
teborg, care a cunoscut un 
succes deosebit. De această 
dată Federația internaționa
lă de atletism este nevoită 
să admită că... atletismul 
feminin a devenit o reali
tate de care trebuie să țină 
seamă și propune C.I.O. ad
miterea întrecerilor femini
ne Ia J.O., astfel că in 1928 
reprezentantele a 21 de țări 
iau primul lor start olimpic, 
de această dată... oficial I

Romeo VILARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLET1SM • tn cadrul con

cursului Internațional de ta Le
ningrad, Aleksei Demlanuk a 
clștlgat săritura In Înălțime, cu 
2,27 m. Iar sportivul bulgar Ata- 
nas Zaprlanov ■ terminat Învin
gător la lungime, cu 8,08 m. Alte 
rezultate : masculin : suliță : Er- 
șov (U.R.S.S.) 82,70 m ; feminin: 
108 m : Olga Zolotarleva
(U.R.S.S.) 11,39 ; 3 000 m ; Ta
tiana Poznlakova 8:40,32; suliță: 
Galina Isaeva (U.R.S.S.) 60,74 m 
• tn prima zl a campionatelor 
Poloniei, la Zabrze, Anna Wlo- 
darczyk a clștlgat săritura tn 
lungime, cu 8,78 m, tar Marian 
Voronin a fost cronometrat pe 
108 m, eu 10,29. Alta 
400 m garduri femei : 
Blazak 88,82 ; disc : 
Wolodke 61,78 m ; 3 000 
Krszystof Wesolowski ___

CAI.ARIE • Campionatul 
ropean pentru juniori a debutat, 
la Aarau (Elveția), eu o probă 
de obstacole. In care victoria a 
revenit sportivei italience Ale
ssandra Napoleone, cu timpul de 
1:06,13 (• penalizare). Pe la
curile următoare s-au clasat Kurt 
Schwelgl (Italia) și Lesley Mc- 
Naught (Anglia).

rezultate : 
Genovefa 
Stanislaw 
m obst. :

8:25.78.
eu-

CICLISM • După patru eta
pe, tn Turul R. F. Germania 
continuă să conduci rutierul Ita
lian Sllvano Contlni, urmat do 
olandezul Theo de Rooy la 2,0. 
spaniolul Juan Fernandez la 15.8 
șl vest-germanul Klaus Peter 
Thaler la 17,0. Etapa a 4-a a 
revenit Iul Dietrich murau (R.F. 
Germania), înregistrat pe distan
ța de 227,500 km cu timpul de 
5.47:31,0.

ÎNOT • Campionatele Angliei, 
la Leeds : bărbați : 200 m flu
ture : Pourter 2:02,76, 200 m spa
te : Campbel 2:07,77, 1500 m :
Astbury 15:43,62 ; femei : 400 m: 

bras : 
m flu-

Wllmott 4:16,29, 200 m
Brownsdown 2:36,85, 100 
ture : Osgerby 1:03,40.

MOTOCICLISM * Pe circuitul 
de la Silverstone a avut loo 
„Marele premiu al Angliei". a 
9-a probă a C.M. La 500 cme 
victoria a revenit, surprinzător 
lul Jack Mlddelburg (Olanda) pe 
„Suzuki*, ou o medie orară de 
182,320 km. Favoritul. Kenny Ro
berts (S.U.A.), pe ..Yamaha", a 
fost al doilea. Ceilalți clștlgătorl: 
128 cmo : Angel Nieto (Spania) 
pe „Mlnarelll*. 280 cmo : Anton 
Mang (R.F.G.) pe ..Kawasaki".


