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AMPLE ȘI ATRACTIVE ÎNTRECERI
SPORTIVE ALE MUNCITORILOR 

DE LA „MECANICĂ FINĂ1

ADRIANA CHELAR1U, CAMPIOANA 
MONDIALĂ DE JUNIOARE 

-0 NOUĂ MARE CANOTOARE

o importantă competiție

DIN LEAGĂNUL BOTOȘANILOR
Silueta fină, ca 

a unei cutii de re
zonanță din lemn 
de palisandru, cu 
luciri reverbcrind 
razele soarelui pe 
lac. spintecă apa 

u eleganță ' și a- 
parentă ușurință, 
lăsînd în urmă a- 
bia văzute unde, 
în același loc. 
barca n-ar fi decît 
un obiect inert 
fără omul care o 
stăpînește, care o 
propulsează prin 
elementul lichid 
cu voinicia brațe
lor. cu jocul rit
mic al picioarelor 
robuste. cu un 
simț unic al echi
librului. Scull-uV 
ambarcația de ca
notaj academic cea 
mai delicată și 
cea mai căutată, 
se supune doar u- 
nui conducător cu 
însușirile mențio
nate. Se știe că 
cea mai măruntă 
greșeală răstoarnă 
barca. Cu arta 
preciziei, dar și 
cu suplețea forței 
exersate, canotoa
rea manevrează 
vlslele dîndu-ne 
impresia urnii me
canism perfect.

De sub sălciile pletoase care 
umbresc malul, o voce lansea
ză o poreclă : „Bombo“ ! Ape
lativul o privește pe Adriana 
Chelariu, proaspătă campioană

Victor BĂNCIULESCU

C.S.Ș. ȘOIMII SIBIU,
OUBLĂ VICTORIE

a tirului nostru

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA TOATE 

GENURILE DE ARME
Un eveniment de primă im

portanță în calendarul trăgăto
rilor noștri va avea loc la sfîr- 
șitul acestei săptămini. _ Este 
vorba despre „Cupa României**, 
organizată anul acesta, conco
mitent, la toate genurile de 
arme (tir cu arcul, cu arme cu 
aer comprimat, cu arme cu 
glonț și cu arma de vinătoa- 
re). Competiția — care și-a 
ciștigat de-a lungul anilor 
un binemeritat prestigiu in 
rîndul țintașilor noștri fruntași, 
fiind considerată, ca impor
tanță, a doua întrecere după 
campionatele naționale — 
constituie un prilej de tre
cere în revistă a tuturor 
grupelor de trăgători români. 
Interesează, însă, în special, 
nivelul de formă și evoluțiile 
trăgătorilor specializați în 
armele cu glonț, care au de 
trecut, între 17 și 22 septem
brie, examenul deosebit al 
campionatelor europene ale 
seniorilor, senioarelor și ju
niorilor, găzduite de orașul 
Titograd din Iugoslavia.

Probele de talere vor începe- 
joi, la poligonul Tunari, cu exe
cutarea primelor manșe (cite 4), 
atît la trap, cit și Ia skeet. Vi
neri vor avea loc întreceri de 
pușcă și pistol la 10 metri, în 
sala din parcul sportiv Dinamo, 
urmînd ca probele armelor cu 
glonț să fie organizate la poli
gonul Tunari, sîmbătă și dumi
nică. întrecerile de tir cu 
arcul vor avea loc de joi pînă 
duminică, pe terenul Olimpia, 
în parcul Herăstrău.

Pe baza de agrement a în
treprinderii de mecanică fină 
din Capitală a început joia tre
cută un nou campionat al a- 
sociaiției sportivei, în cadrul e- 
diției de vară a „Daciadei". 
Dedicat marii noastre sărbători 
naționale, de la 23 August, a- 
cest campionat — organizat la 
cros, șah, fotbal, tenis de ma
să și de cîmp, popice și ori
entare turistică — își propune 
să angreneze întregul personal 
muncitor. Un regulament elas
tic, sistemul de disputare tur- 
retuir și asigurarea întregului 
material șl echipament sportiv 
necesar constituie un suport 
viguros și un tentant stimu
lent. Consiliul asociației, or
ganizația U.T.C. și sindicatul 
sprijină, ca de obicei, această 
acțiune, verigă dintr-un șirag 
neîntrerupt de acțiuni sportive 
de masă ce se desfășoară aici 
fie vară, fie iarnă.

I-am văzut concurînd pe 
membrii cîtorva reprezentative 
de secții și ateliere. Sînt, fi
resc, îndeosebi tineri. cărora 
nu numai vîrsta le menține a- 
petitul pentru sport, ci și spe
cificul muncii lor de fiecare zi, 
in care micronul ignorat de 
obște reprezintă o dimensiune 
de luat în considerație.

I-am văzut concurînd sub în
drumarea maiștrilor lor, care 
se interesează de tot ce pri
vește viața tinerilor din subor
dine, dornici ca aceștia să de
vină muncitori cu o înaltă ca
lificare, dar și cu formația 
multilaterală caracteristică o- 
mului modern, din preocupări
le căruia nu poate lipsi spor
tul. Mihalcea Mihalache, Zam

fir Burilă și Cristian Popescu 
alergau de la tenis de cîmp la 
popice și de la șah la tenis de 
masă, să-și anime oamenii, iar 
unde se simțeau tari concurau 
ei înșiși, pentru ca și la sport, 
ca și în producție, să crească 
mereu prestigiul secțiilor sau 
atelierelor lor. Este acesta un 
mod de a gindi. un mod de a 
fi al celor ce muncesc la „Me
canică fină“. De la prestigiu] 
fiecărui muncitor, la prestigiul 
atelierului și secției, al între
prinderii !... Așa se face că, 
deși hotărîseră să vină și ei la 
baza de agrement, ing. Ștefan 
Blaer, președintele asociației, 
și Emilian Pîrvu, președintele 
sindicatului, au renunțat. în 
urma unui telefon al directo
rului, care cerea să se gă-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

TINERII HANDBALIȘTI ROMÂNI —

CAMPIONI
La Atena s-au încheiat în

trecerile celei de a III-a ediții 
a campionatului balcanic de 
handbal rezervat echipelor 
masculine de tineret. Anul a- 
cesta au fost prezente în com
petiție reprezentativele Bulga
riei, Greciei. României și Tur
ciei.

Tinerii handbaliști români au 
dominat autoritar turneul, ob-

BALCANICI
ținînd trei victorii la scor, la 
capătul unor partide viu apla
udate de spectatori. Sportivii 
români au întrecut pe rînd se
lecționatele de tineret ale Gre
ciei (31—11). Turciei (42—11) și 
Bulgariei (30—17).

Clasament final : 1. ROMA
NIA 6 p ; 2. Bulgaria 4 p ; 3. 
Turcia 2 p ; 4. Grecia 0 p.

- (Continuare in pag. 2-3), LA JUDO
Universiada ’81 in comentarii, date și cifre

GIMNASTE Șl
GIMNAȘTI ROMANI

IN BRAZILIA
în organizarea Federației in

ternaționale de gimnastică și a 
forului de specialitate din • Bra
zilia, în această țară are loc un 
turneu demonstrativ, de pro
pagandă. la care au fost, invi
tați gimnaști de frunte din nu
meroase țări ale lumii. Federa
ția română de gimnastică a de
semnat pentru acest turneu pe 
Mariana 
Renciu, 
Valentin 
soțiți de 
rcac și Ștefan Hărgălaș.

Silișteanu, Simona 
Octavian Ionașiu și 

Grccu, care vor fi în- 
antrenorii Adrian Go-

Timp de două zile, la Sibiu, 
s-a desfășurat întilnirea de 
judo dintre echipele Clubului 
sportiv școlar Șoimii din loca
litate si G.K.S. Czamy Bytom, 
din Polonia.

Victoria a revenit, la capătul 
unor întîlniri deosebit de dis
putate, atit la tineret (6—1), 
cit și la juniori (4—3), echipei 
gazdă. Iată învingătorii : tine
ret : cat. superușoară — I. 
Birsan ; semiușoară — I. Șer- 
ban ; ușoară — M. Căldărar ; 
semimijlocie — L. Pop ; mijlo
cie — I. Mateian ; semigrea — 
D. Flakus (Polonia) ; grea — D. 
Arimia. ; juniori : cat. 53 kg. — 
A. Wyiuial (Polonia) ; 57 kg. — 
I. Pralea ; 60 kg. — J. Kapsiat 
(Polonia) ; 63 kg. — P. Baska- 
zok (Polonia) ; 75 kg. — N. Că
răuș ; 83 kg. — T. Tota ; +83 
kg. — I. Cebereac. (I. 
NESCU — coresp.).

IO-

AAEDALIA DE BRONZ DE LA 
PUNCT DE PLECARE SPRE

PERFORMANTE SUPERIOARE!»
Prezența la startul com

petiției de sărituri a unor spor
tivi cu o carte de vizită im
presionantă — Aleksandr Port
nov, Vladimir Aleinik, Elena 
Maiușenko, Liana Totadze 
(U.R.S.S.), Chen Xiaoxia, Li 
Yihua, Li Hongping (R.P. Chine
ză), Rolando Ruiz, Gonzales 
Milagros (Cuba), Megan Neyet 
(S.U.A.) ș.a., ale căror perfor
manțe le-am prezentat pe larg 
în timpul Universiadei — con
stituia un argument oricind fa
vorabil unui spectacol de inalt 
nivel tehnic. Evoluțiile lor au

„Cupa Mării Negre“ la baschet feminin

iN PRIMA ZI, ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 65 59

confirmat așteptările, compor
tarea acestora, dar și a mul
tor outsideri, fiind marcată de 
prestații 
dealtfel, și 
tului juriu

In acest 
concurențe 
echilibrului 
tașat, totuși,
Chineză. Este suficient să rea
mintim că ei au cucerit 3 me
dalii de aur (din 4). prin Li 
Vihua (trambulină). Chcn Xiao- 
xia și Li Hongping (platformă), 
una de argint prin Li Yihua 
(platformă) și una de bronz 
prin Lj Kongzheng (trarpbuli- 
nă). în plus, trebuie subliniat 
faptul că, spre exemplu, la 
platformă, atît Chen Xiaoxia, 
cit și Li Hongping au dovedit

superioare, atesfate, 
de notările exigen- 
de arbitraj.

context, al unei 
deosebite datorită 
valoric, s-au de- 
sportivii din R. P.

SĂRITURI
■

Emanuel FÂNTANEANU
CONSTANȚA, 12 (prin tele

fon). în fața unul public nu
meros șl entuziast, miercuri au 
început. în Sala sporturilor 
din localitate, întrecerile edi
ției a 20-a a competiției de 
baschet feminin dotată cu 
„Cupa Mării Negre". La acest 
tradițional turneu iau parte opt 
puternice reprezentative din 
Europa și Asia, dintre care 
șase vor participa (luna viitoa
re, în Italia) la campionatul 
european. Este vorba de selec
ționatele Cehoslovaciei, Fin
landei, Italiei. Poloniei, Româ
niei și Ungariei (celelalte par
ticipante sînt echipele R. P. 
Chineze și R.D. Germane). Mai 
amintim că selecționatele sînt 
împărțite în două serii ; la 
încheierea disputelor din aces

te serii se vor disputa semi
finalele (sîmbătă) și finalele 
(duminică). Rezultate :

SERIA A : ROMANIA — CE
HOSLOVACIA 65—59 (35—36). 
Derbyul zilei nu a dezmințit aș
teptările. Formația cehoslova
că deținătoarea „en-titre“ a 
trofeului a început în forță și. 
printr-o apărare agresivă, a iz
butit să conducă 
repriză I. 
de minute. însă 
au avut o prestație exemplară. 
Szekely a .,furat1* multe mingi, 
Armion a recuperat și a punctat 
deseori, Bălaș și Filip au aler
gat mult și cu folos pentru e- 
chipă, iar Pall a luptat cu deo
sebit randament sub ambele pa
nouri cu mai înaltele ei adver
sare. încurajate și de public.

____ în întreaga 
în următoarele 20 

fetele noastre

baschetbalistele românce au re
purtat o frumoasă și meritată 
victorie. Au înscris : Pali 13. 
Bălaș 11. Filip 11, Armion 9. 
Szckely 8, Ciubăncan 7. Solo- 
văstru 2. Fotescu 2, Bădinici 2 
pentru România. respectiv 
Cestnakova 20, Hojsakova 13. 
Sketova 7, Svobodova 5. Hej- 
nikova 5, Lukaciova 4, Jeras- 
kova 2. Jarosova 2. Planicikova 
1. Arbitri : M. Cziffra (Unga
ria) și E. Pfunder '

FINLANDA — R. 
ZA 78—73 (43—36). 
prima zi am asistat 
surpriză, datorată ritmului sus
ținut impus . de scandinave prin

(Continuare in pag 2-3)

Ruxandra Hociotă a avut o 
frumoasă evoluție, cucerind 
medalia de bronz la trambulină 

Foto : Vasile BAGEAC

CICLIȘTII VITEZIȘTI SE PREGĂTESC
PENTRU CAMPIONATELE NAȚIONALE

(R.D.G.).
P. CHINE- 
Chiar din 
la o mare

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

în vederea unei mai bune 
pregătiri a cicliștilor viteziști 
acum, cu puțin timp înaintea 
campionatelor naționale de pis
tă. Comisia municipală de ci
clism a organizat, la baza spor
tivă din șos. Ștefan cel Mare, 
un concurs deschis j 
de ambele categorii, ca și se
niorilor. De remarcat compor
tarea bună, la juniori mari, a 

reprezentantului C.S.Ș. Steaua

juniorilor

C. Ciulei care, in finala pro
bei de viteză, în compania Iul 
Fl. Popescu, de la C.S.Ș. 1, a 
realizat 11,8 s pe cel 200 m 
cronometrați. Este timpul pe 
care l-a obținut și lom George 
(Dinamo), la seniori în tur
neul probei de viteză. Proba 
cu adițlune de puncte a reve
nit lui E. Nica (C.S.Ș. I) la 
juniori mari și lui N. Manola- 
che (STIROM) la juniori mici.



Pe firul unei frumoase tradiții „Cupa de varâ" la rugby

TINERII SPORTIVI OIN ALB AC - DIN NOU ÎN FRUNTE!
Drumul ce pornește de la Cîm- 

peni în susul Arieșului străbate 
t> zonă de vis, cu brazi înalți și 
vînjoși, ce coboară pînă la unda 
rîului și cu poieni aurite pe 
vinurile dealurilor. In apropiere 
de Albac, valea se mai deschi
de, lăsînd loc pentru așezarea 
în care a văzut lumina zilei Ho- 
ria, căpetenia răscoalei moților 
din 1784.

Larma de pe drum — îndeosebi 
copii din Constanța, Medgidia și 
Cernavodă, veniți în tabăra de 
aici — se continuă și în curtea 
școlii, unde am întîlnit o veche 
cunoștință, pe prof, lancu Pleșa, 
cel care a pregătit schiorii care 
au cîștigat în acest an, la fina
lele „Daciadei" de iarnă, puncte 
prețioase (20) pentru județul Al
ba prin Sofia Costea (locul I), 
Casian Pleșa (locul II), Marcela 
Negrea și Vasile Costea (ambii 
— locul III).

— V-am văzut activitatea cînd 
dealurile Albacului erau pline de 
nea. am spus noi, adresîndu-ne 
profesorului Pleșa. Sîntem cu
rioși să aflăm ce fac elevii dv. 
în aceste zile de vară.

— Apoi, ce pot să facă ? a răs
puns profesorul. „Daciada" nu 
Înseamnă numai schi, adică spor
turi de iarnă, ci ea cere, pen
tru sănătatea și tăria omului, o 
activitate sportivă continuă. Ele
vii mei sînt în vacanță, dar vin 
mereu pe la școală unde joacă 
volei, fotbal, tenis de cîmp și 
tenis de masă. Unii merg ziua 
cu părinții la strînsul finului, dar 
spre seară vin aici, pe terenurile 
de sport, fiindcă, zic ei — și eu 
le dau dreptate — sportul îi re
confortează.

— Cînd am venit, v-am obser
vat cu cîțiva copii derulînd, par
că, niște... furtunuri.

— A, da ! Pregătesc noua echi
pă cu care voi concura în vara 
anului viitor la finala pe țară a 
concursului republican „Prietenii 
pompierilor". Abia ne-am întors 
de la Rm. Vîlcea, unde noi, al- 
băcenii, am cîștigat pentru jude
țul nostru locul I pe țară. Cine 
credeți că au fost în echipă? Tinerii 
campioni județeni la schi, Mihai 
Scrob, Ion Oneț, Nicolae Joldeș, 
Carol Pașca, Sofron Pleșa, Ana 
Negrea și Maria Cioaza. La vi

itoarea ediție a „Daciadei" ei 
vor fi cei care vor purta mai 
departe steagul victoriilor jude
țului Alba la schi. în fond, acești 
elevi fac o pregătire fizică 
pentru că, la probele concursului 
tinerilor pompieri, se dispută în
treceri de viteză, de ștafetă și 
de alergare cu dispozitivele de

gîndesc. Da’ vara, cînd nu-i ză
padă, facem orișice, pentru a fi 
„tari“ la iarnă. Acum, dacă 
Albacul o cîștigat, prin sportivii 
lui, locul I pe țară, vrem ca șl 
la anul să fim tot pe acest Ioc, 
ca să mergem Ia concursul in
ternațional, așa cum vor merge 
„cei mari".

Profesorul lancu Pleșa, cu echipa sa de elevi sportivi, ciștigă- 
concursului republican „Prietenii pom-toare a finalei pe țară a 

pierilor"
lucru cu apă. Așa ne pregătim 
noi pentru sezonul viitor de... 
schi.

Am stat de vorbă cu Dumitru 
Oneț, unul dintre componenții 
echipei ce se pregătește pentru 
anul viitor la concursul „Priete
nii pompierilor". în jurul Iui 
s-au strîns ceilalți colegi : Mar
cela și Marcel Bota, lancu Cos
tea, Emilia Popa...

— Cu ce gînduri te pregătești 
tu, Oneț, pentru concursul de 
anul viitor al tinerilor pompieri?

— Apăi, eu tăt la... schiuri mă

Am privit întrebător spre pro
fesorul lancu Pleșa.

— Ciștigătorii finalei pe țară 
merg, în fiecare an, la o com
petiție internațională a micilor 
pompieri-sportivi. în acest an el 
se va desfășura in Franța. Spe
răm ca „puii de moți" să repre
zinte cu cinste țara noastră. 
Asta pentru că oamenii de pe 
aici cînd se apucă de o treabă 
știu să o ducă cu bine pînă la 
capăt. Sperăm să ne întoarcem 
cu o medalie.

Sever NORAN

UNIVERSIADA '81
(Urmare din pag 1)

o înaltă măiestrie, ceea ce i-a 
determinat pe arbitri să le a- 
corde note de 10 pentru unele 
sărituri, răsplătind, astfel, o e- 
voluție cu adevărat deosebită. 
De fapt, Universiada a reliefat 
ascensiunea sportivilor chi
nezi, începută odată cu între
cerile „Cupei Mondiale'*, des
fășurate în iunie a.c. la Ciudad 
de Mexico.

La lindul lor, concurențîi 
din U.R.S.S. și-au dovedit cali
tățile, in vitrina cu medalii a- 
flindu-.se asum una de aur 
(Serghei Kuzmin — trambuli
nă), două de argint (Aleksandr 
Portnov — trambulină, Viaee-

ÎN COMENTARII,
atras unanime aprecieri din 
partea specialiștilor și a pu
blicului prezent la Ștrandul ti
neretului.

în constelația „așilor" la Uni
versiadă și-au mai făcut loc 
doar doi sportivi din alte țări: 
Megan Neyer (S.U.A.) și Ru- 
xandra Hociotă (România), care 
au urcat, în ordine, pe treapta 
a II-a și a IlI-a la trambulină, 
ele reușind să facă față asal
tului altor concurente de va
loare.

In aspra dispută pentru un 
loc pe podium, situarea repre
zentantei noastre Ruxandra 
Hociotă pe poziția a IlI-a, per
formanță care sc repetă abia 
după două decenii (Emilia

DINAMO C1ȘTI0Ă PRIMUL „DERBY AL
Prima manșă a tradiționalu

lui derby rugbystic Steaua — 
Dinamo... a și avut loc ! Ce-i 
drept, intr-un cadru special, o- 
ferit prin materializarea iniția
tivei inimosului ing. Alexandru 
Pop, fost căpitan al reprezen
tativei. Evenimentul merită 
însă consemnat, de vreme ce 
în teren s-au aflat, față în 
față, binecunoscuții Fuicu, Ale
xandru. Suciu, Rădulescu. Mun- 
teanu, Murariu, de o parte. Al- 
dea, Constantin, Paraschiv, Stoi
ca, de cealaltă. Prezența aces
tui select buchet de Internațio
nali — cărora li s-au adăugat, 
într-o partidă sau alta, și Ca- 
ragea, Borș, Zafiescu I, Enaclie, 
Chirieencu, AI. Atanasiu. C. 
Dinu — a ridicat considerabil 
valoarea „Cupei de vară", com
petiție apreciată de unul din
tre tehnicienii F.R.R.. Theodor 
Rădulescu, drept „foarte utilă, 
jucătorii fiind supuși unui ve
ritabil test fizic, dar și unei 
probe practice de verificare a 
cunoștințelor tehnico-tactice. 
Ea poate fi, In viitor, și mai a- 
tractivă prin eliminarea lovitu
rilor de picior".

A fost vorba, în fapt, despre 
un turneu fulger, rezervat e- 
chipelor alcătuite din cite 7 ju
cători, care, pe terenul din 
Parcul copilului, s-au întrecut 
ieri in partide împărțite în 
două reprize de cite 7 minute. 
Au răspuns invitației patru 
dintre cele mai importante 
secții de rugby de la noi, in a- 
fara amintitelor cluburi Steaua 
și Dinamo mai participind 
R. C. Sportul studențesc și — 
se înțelege — R. C. Gravita Ro
șie, organizatorul competiției. 
Fiecare a susținut cite trei în-

tîlniri. Dată fiind intensa soli
citare, formațiile s-au schimbat 
de la meci la meci, spectatorii 
— mai numeroși decit la me
ciuri oficiale, de campionat ! — 
puțind urmări astfel pe cei 
mai mulți dintre componenții 
acestor echipe fruntașe. O mică 
performanță am trecut-o în 
dreptul lui Ion Constantin, sin
gurul jucător mai „vîrstnic" 
prezent în toate partidele for
mației sale, ca și mai tinerii 
grivițeni Anton și Tudor sau 
Gurămarc. de la Sportul.

Cu toată căldura sufocantă, 
au fost create destule faze de 
toată frumusețea, pe un front 
larg, atît de Caragea, Muntca- 
nu, Murariu sau Zafiescu, dar 
si de un Bcrende, C. Ilie, Toa- 
der, Radu, Rosetnic. La rîn- 
dul lor, Rădulescu, Paraschiv, 
Enache, Aldea, Fuicu au făcut 
curse de 50—60 de metri, în
cheiate prin eseuri. Apropo de 
eseuri : ne lista realizatorilor 
celor 26 de eseuri apar numai 
puțin de 21 de nume, cel mai 
eficace fiind Aldea — 3, ur
mat de Anton, Paraschiv și Za
fiescu I — cu cite 2.

Cel dinții din seria de șase 
meciuri a opus echipele Steaua 
și R.C. Grivița Roșie. A în
vins prima cu 16—4 (4—0). vic
torie logică a experienței. A 
urmat jocul Dinamo — R.C. 
Sportul studențesc : 22—0,
(18—0). eurprinzîndu-ne în
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cutului P 
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La reușita unui concurs 
își aduc contribuția nu nu
mai sportivii, ci și o serie 
de oameni care muncesc cu 
abnegație pentru ca totul sâ 
decurgă cit mai bine, ca 
toți — concurenți șt specta
tori — sd dispună de con
diții optime din toate punc
tele de vedere. In contex
tul general al organizării 
excelente a întrecerilor 
Universiadei, nici bazinul 
de la Ștrandul tineretului 
nu a făcut excepție. Pen-

tru ca întreaga bază să se 
prezinte la nivelul exigen
țelor au muncit, fără a cu
noaște oboseala, numeroși 
tehnicieni, activiști sportivi. 
Dintre ei amintim pe 
Alexandru Telcea, Traian 
Todoran, Viorel Hirțău, Iosif 
Miclea, Ion Ploieș, Ion 
Ilieș, Lucia Sparios, Viorica 
Ilieș și încă mulți alții, că
rora trebuie id le mulțu
mim pentru strădaniile de
puse, pentru întreaga reu
șită a întrecerilor de sări
turi.

DATE Șl CIFRE
Ca și cu alte prilejuri, Ruxan
dra Hociotă a dat dovadă de 
seriozitate în pregătire, de a- 
bordare cu încredere a fiecărei 
sărituri, de o bună stare psihi
că de concurs. Este suficient să 
precizăm că, in timp ce majo
ritatea candidatelor la me
dalii au cedat în partea a doua 
a săriturilor finale, ea a marcat 
un ascendent tocmai cînd în
trecerea devenise mai strînsă 
ceea ce i-a adus „bronzul". 
Meritorie este și performanța 
Feliciei Cirsiea (locul 7 — la 
platformă), ținind seama de 
scurta sa experiență, de faptul 
eă incă mai plătește tribut e- 
mpției Je concurs, care atîrnă 
greu in balanța execuției fie
cărei sărituri. Cînd va scăpa 
de acest balast, poate că va 
reuși să-și valorifice mai bine 
calitățile. In contrast — Ma
riana Marc, a cărei evoluție a 
fost nesemnificativă, lipsită de 
consistenta necesară unei astfel 
de competiții.

In ceea ce-i privește pe bă
ieți, menționăm ocuparea locu-

lui 6 de către Alexandru Bagiu 
(antrenat de Melania Treista- 
ru), la platformă, probă care, 
dealtfel, l-a consacrat. Poate, 
cu mai multă concentrare în 
final (ah. săriturile finale !), 
s-ar fi putut situa mai sus. Să 
nu uităm că a fost, înaintea 
ultimelor 3 serii, pe locul 4 (I) 
și că a avut săriturile cu unul 
dintre cei mai ridicați coefi
cienți de dificultate (media 
24,9) din concurs. Din păcate, 
la trambulină, atît Alexandru 
Bag’u, cit și Dorel Nedeleu 
n-au reușit calificarea printre 
cei 12 finaliști. Primul, dato
rită unei mai vechi deficiențe 
la această probă : nesiguranța 
în execuțiile ultimei treimi a 
săriturilor ; cel de al doilea — 
neavînd experiența competi- 
țională necesară pentru a 
face față rigorilor unei în
treceri de asemenea nivel va
loric.

Se poate aprecia, deci, ca sa
tisfăcătoare prezența sportivilor 
noștri în competiția săritorilor, 
dar, în același timp, e necesar 
să spunem că medalia de bronz 
a Ruxandrci Hociotă trebuie 
să reprezinte doar un jalon pe 
drumul spre noi performanțe...

mondială a canotoarelor junioa
re. Titlul cucerit pe lacul Pan- 
cearevo n-o scutește de pore
cle, acasă. pe lacul Snagov. 
Dar de unde-i vine supranu
mele ? Ea însăși nu știe prea 
bine ; probabil o scornire a co
legelor care știu că tînăra l<fr 
parteneră de sport (la 5 iulie, 
abia a împlinit 18 ani) lucrea
ză la întreprinderea de produse 
zaharoase din Brașov. Amba- 
lînd bomboane, cintărind dra- 
jeuri, Adriana a ajuns... „Bom- 
bo". Poate că alei mai e și un 
tile secret. în iarna lui 1979. 
cînd a făcut cunoștință penitru 
prima oară cu sportul nautic 
(nu se urcase pînă atunci în 
vreo barcă, nici la Noua 1), A- 
driana avea gabaritul unui... 
„pepenaș", cum spun astăzi 
antrenorii care au selecționat-o. 
Exercițiul fizic sistematic, spor
tul într-un cuvînt. a determi
nat o radicală schimbare de si
luetă. Astăzi, Adriana Chelariu 
— cu frumoșii ochi verzi sub 
zulufii unui păr blond-casta- 
niu, cîrlionțat tot — are alura 
atletică a marilor sportive (78 
kg la 1.83 m înălțime). Cum 
singură spune (parcă intr-un 
imn de laudă sportului și mi-

începind de astăzi

IA COSTINEȘTI — FESTIVALUL M0DELISMUTU1

AMPLE ÎNTRECERI
(Urmare din pag. D

slav Troșkin — platformă) și 
două de bronz (Elena Maiu- 
șenko și Vladimir Aleinik — 
platformă). Prin coeficientul 
ridicat de dificultate, prin acu
ratețea săriturilor, sportivii 
sovietici s-au aflat in perma
nență printre fruntașii compe
tiției, ceea ce, desigur, le-a

Lupu Ncgulescu — Sofia, 1961), 
reprezintă un succes demn de 
toată lauda. El confirmă nu 
numai calitățile Ruxandrci IIo- 
ciotă (locul 4 la „Cupa Euro
pei" in 1980, campioană națio
nală), dar și a muncii asidue 
desfășurate sub supravegherea 
antrenorului Dumitru Popoaie.

Începînd de azi, 13 august, și 
pînă duminică 16 august, la 
Costinești se va desfășura, în 
cadrul „Daciadei", „Festivalul 
sporturilor tchnico-aplicative 
ale modelismului", dotat cu 
„Cupa U.T.C.*. Vor avea loc 
întreceri la aeromodele, navo, 
auto și rachetomodcle. Vor. 
participa reprezentanți din

toate județele țării și din 
municipiul București (cite un 
concurent de fiecare ramură 
sportivă).

Cu această ocazie, sportivii 
din Ioturile republicane vor 
face demonstrații cu modelele 
construite de ei. Aceste demon
strații se vor încadra în festi
valul cultural, artistic și spor
tiv „Serbările mării".

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE
DEPARTAMENTUL INDUSTRIEI ALIMENTARE 

ANUNȚĂ 
începerea înscrierii candidaților pentru examenul de admi
tere la Institutul de marină „Mircea cel Bătrin" din Con
stanța pentru secția Flotei de pescu.t oceanic — Facultățile 

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

vent de invățămint superior tehnic și brevet de ofițer ma
ritim in spec.alitatea urmată.

La concursul de admitere pot participa absolvenți de li
ceu sau alte școli echivalente cu diploma de bacalaureat, 
bărbați care nu au depășit vîrsta de 25 ani.

Candidații se vor prezenta personal pcntiu înscrierea la 
concursul de admitere în perioada 3—20 august 1981, Ia 
Institutul de marină Constanța. Ia l.P.O. Tulcea (mmera 
10). Fabrica de unelte și scule pescărești Galați și Ia Di
recțiile agricole județene. Pentru întocmirea dosarelor de în
scriere, candidații vor prezenta următoarele acte :

— cerere tip ;
— diploma de bacalaureat în 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 in 
stare transmisibilă ;

— 3 fotografii 1/6 ;
— apreciere a activității elevului dată de conducerea 

liceului sau de conducerea întreprinderii in cazul cînd este 
încadrat în producție ;

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

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

Probele și programele disciplinelor de concurs sini cele 
publicate în broșura „Admiterea în învățămintul superior", 
ediția 1981

Cand'dații admiși la institut vor încheia 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 vacanțelor.

sească soluția satisfacerii unei 
solicitări suplimentare de „a- 
meceuri" la export. Pentru că, 
se știe, întreprinderea se bucu
ră de un frumos renume, 
între altele, pentru calitatea a- 
paratelor de măsură șl control 
pe care le produce.

în aceste zile, alte și alte 
ateliere și secții își dispută 
punctele puse în joc' la fiecare 
disciplină și care, însumate in 
final, vor desemna cîștigătorul. 
Este rindul maiștrilor Ion Tu
fiș, Emil Ahrisăvoaiei, Dumi
tru Dragomir, al responsabili
lor cultural sportivi din sec
țiile sindicale Vasile Simion, 
Mircea Rujan, Dumitru Ghcor- 
ghe, Nicolae Axentuță ș.a. 
să-și îndrume și să-și anime in 
întrecerile sportive tovarășii 
de muncă.

întreprindere modernă, oa
meni moderni — o realitate a 
zilelor noastre.

mai zve 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PROF
• Pronosticuri... Pentru con

cursul Pronosport de la sfîrșitul 
acestei săptămîni, cuprinzînd me
ciuri din prima etapă a campio
natului diviziei B ediția 1981—1982, 
profesorul Ioan Pavel, antreno
rul echipei Viitorul Chirnogi, 
cîștigătoarea grupei a m-a din 
cadrul „Cupei de vară", reco
mandă următoarele pronosticuri : 
I. Delta Tulcea — „Poli" Iași 1, 
X, 2 ; II. Victoria Tecuci — Glo
ria B-ta X, 2 ; III. Relonul —

C.S.M. 
Brăila 
Automa 
Al. 1 ; 
trolul 1 
mica T 
— Met; 
Arad -
X. Infi
XI, C.F 
1; XII.
X : XI 
llmpia'.



Pregătirile divizionarelor „B"
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însoțită de speranțele și încu
rajările numeroșilor săi supor
teri, Rapidul va porni dumini
că într-o nouă cursă avînd ca 
obiectiv final revenirea în pri
ma divizie. De data aceasta cu 
șanse mai mari de reușită — se 
pare — decit în campionatul tre
cut și sub conducerea (după în
delungi tatonări și incertitudini) 
a unul inedit cuplu de antrenori. 
Dacă secund a rămas, ca și pînă 
acum, Dumitriu II, antrenor 
principal a devenit un alt fost 
jucător giuleștean, Viorel Kraus. 
Din păcate, el a preluat echipa 
după începerea perioadei de pre
gătire, ba -chiar spre sfîrșitui e- 
tapei de acumulări la munte, și 
— potrivit spuselor sale — l-ar 
mai fi fost necesară cer puțin o 
săptămînă de lucru intens pînă 
la startul oficial pentru a în
drepta anumite stări de lucruri 
care i se par a lăsa încă de 
dorit.

Cu ceea ce noul antrenor prin
cipal se declară pe deplin mul
țumit la această oră este starea 
disciplinară, ca și modul con
știincios în care jucătorii răs
pund la solicitările de efort. De 
asemenea, ei apreciază foarte 
mult colaborarea cu secundul 
său, Niki Dumitriu, precum ■ și

sprijinul pe care H primește din 
partea conducerii Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, condițiile materiale asigu
rate echipei fiind - • 
mai bune.

Satisfăcut se arată 
Totul pe care îl are 
și care este alcătuit____ _______
(venit de la Dinamo), Mânu și 
Ghiuler — portari ; Pîrvu, Tiță, 
I. Popescu, Ad. Dumitru, Fogo- 
roș, Belu (de la Flacăra roșie) 
și Băjan (de la Petrolul Videle) 
— fundași ; Ion Ion, Paraschlv, 
St. Popa, Petcu și Tănasie (de 
la Electroputere Craiova) — 
mijlocași ; Cojocaru, Bartales, 
Manea, lancu (de la C.F.R. Ti
mișoara) șl Chiriță (de la C.F.R. 
Craiova) — înaintași. Acestora 
li se mal adaugă Păun și Da- 
maschin, care deocamdată sînt 
indisponibili din cauza unor acci
dentări. Se poartă încă discuții 
pentru aducerea fundașului Is
pas (de la Autobuzul). Acest lot 
este apreciat valoric ca bun, a- 
slgurînd e concurență stimulativă 
pentru fiecare post în parte.

Evident, Viorel Kraus se simte 
onorat de încrederea care 1 s-a 
acordat prin aducerea lui la

dintre cele

Kraus și de 
la dispoziție 
din : Stefan

cîrma Rapidului. „Nu am pre
tenția că sint mai bine pregătit 
decît foștii mei coechipieri care 
au antrenat pînă acum unspre- 
zeceie giuleștean — spune el — 
dar am învățat din greșelile lor 
și acestea nu se vor mai re
peta".

In privința șanselor 
vare, Kraus este de 
„lupta va fi foarte 
ciuda opiniei aproape 
că șefia în această a ____ ___
rle a Diviziei B șl-o vor disputa J . . . . cre(ie 

calcul 
văzut 

rămas 
(„des-

de promo- 
părere că 
grea“. în 

generale 
doua se-

doar Rapid și Petrolul, el 
că nu trebuie neglijate din 
nici Metalul Plopeni („am 
cum se pregătește și am 
impresionat"), Autobuzul 
pre care am auzit multe lucruri 
bune în această perioadă") și 
Metalul București. „Desigur, con
chide antrenorul principal al e- 
chipei feroviare, vom face totul 
pentru îndeplinirea obiectivului 
pe care nl-I propunem, de a 
reveni In „A", acolo unde, de 
fapt, este locul Rapidului. Și 
sînt convins că nu vom mai rata 
acest obiectiv. După cum, de a- 
semenea, cred că Rapidul va pu
tea redeveni și un furnizor de ju
cători pentru loturile reprezen
tative".

Constantin FIRĂNESCU
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i PETROLUL REIA OFENSIVA PROMOVĂRII CU Șl MAI MULTĂ CONVINGERE 
tuturor celor 20 de component! 
ai lotului, din care fac parte : 
Haralambie șl Jipa — portari ; 
Cojocaru, Negoescu, Butufei, 
Toma, N. Lazăr și Bratosin — 
fundași ; Pancu, Cozarec, Stan- 
ciu, Simaciu, Ioniță și Călin 
— mijlocași ; Toporan, Cismaru, 
Gălățeanu, Libiu, Ștefănescu și 
B ar o ian u — Înaintași. După cum 
se poate observa, lipsește, 
vechiul efectiv, Rob, care 
reîntors la Metalul Plopeni, 
locul său apărînd Ioniță, 
Poiana Cîmplna.

Pregătirea fotbaliștilor 
Ltști s-a efectuat, în 
vară, inițial la Sinaia și 
tinuat la Ploiești, jocurile 
rificare avînd principala pondere. 
Dealtfel, acestea au evidențiat — 
șl prin rezultatele obținute în 
compania unor . adversari valo
roși (0—1 cu echipa națională, 
1—1 cu Universitatea Craiova, 
4—1 cu Steaua) — plusul de ma
turitate al formației, față de a- 
nul trecut, forța sa morală, gra
ție căreia Petrolul tinde să de
vină un colectiv bine închegat, 
capabil să se impună pe 
competition al. Sigur, mal 
încă destule retușuri de 
atît în pregătire, cît și în 
echipei în general, pentru 
ceasta să poată oferi certitudi
nea reușitei. Antrenorul Mircea 
Dridea estimează lucid șansele 
elevilor săi și ale principalilor 
adversari. Șl, deși consideră pe 
Rapid drept cel mal important 
contracandidat la promovare, el 
nu elimină din calcule nici alte 
formații ca Metalul București, 
Autobuzul sau Metalul Plopeni,
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^etrolul a acumulat, la sfîrși- 
,Uî campionatului trecut, un nu
măr de puncte (51) care, deși 
superior acelora realizate de cîș- 
tigătoarele seriei I (F.C. Con
stanța — 50) și a ni-a (U.T.A. 
— 48) s-a dovedit insuficient,
totuși, pentru revenirea în pri
ma divizie. De cîteva ori, mai 
ales în meciurile dinspre finalul 
întrecerii, Petrolul a avut șansa 
promovării, pe caTe a ratat-o 
însă de puțin, fiind obligată să 
se mulțumească cu un loc se
cund, dar cu un apreciabil avans 
față de restul plutonului. Ceea 
ce confirma că echipa construită 
anul trecut, din mers, de Traian 
Ionescu, ajutat de fostul său e- 
lcv din anii 1955—56, Mircea Dri
dea, devenise o valoroasă „a- 
lergătoare de cursă lungă", ca
pabilă să reia, cu și mai mult 
succes, ofensiva promovării pe 
prima scenă divizionară a țării.

De fapt, acesta a fost și punc
tul de plecare în pregătirea pen
tru noul campionat, la capătul 
căruia Petrolul speră să-$i reia 
locul în Divizia „A“, părăsit în 
vara anului 1978. Rămas singur 
a cîrma echipei, după plecarea 
fui Traian Ionescu la Steaua, 
antrenorul Mircea Dridea a ori
entat procesul de instruire în 
direcția creșterii capacității com
bative a jucătorilor, a îmbunătă
țirii coeziunii tactice și a sti
mulării răspunderii personale a

din 
s-a 
In 

de la

petro- 
această 
a con- 
de ve

plan 
sînt 

făcut, 
viața 

ca a-

care doar aparent nu ridică pro
bleme în momentul de față. De 
aceea, Mircea Dridea spune — și 
pe bună dreptate — că asaltul 
primei divizii trebuie să Înceapă 
cu minutul 1 al primei etape, cu 
mult curaj, cu multă încredere 
și o mare putere de dăruire co
lectivă. Numai așa minutul 90 al 
ultimei etape, din vara anului 
viitor, va putea să readucă Pe
trolul în rîndurile primelor 18 e- 
chipe ' .. ...............
să-și 
merită 
1 orile 
tu rile 
rarhia

ale țării, iar Ploieștiul 
reocupe locul pe care îl 
— prin tradiție, prin va- 

sportive create, prin efor- 
susțlnătorilor săi — în le- 
fotbalului nostru.

Mihai IONESCU

Acum, la începutul 
ediții a campionatului 
mei divizii, am primit 
redacție mai multe telefoane 
care — alăturindu-li-se 
multelor întrebări adresate 
prin scris sau direct in se
zonul trecut — ne sesizau 
necoricordanțele care apar 
între veștile de la echipele 
din Divizia A, publicate dc 
ziarul nostru în preajma 
fiecărei etape, și formațiile 
care evoluau apoi în teren. 
Intrucit cititorii noștri au 
dreptate în a atrage atenția 
asupra acestei rubrici a sec
ției dc fotbal, 
ne simțim
bligați in lă
murirea situa
ției de fapt, a 
cauzelor care 
determină res
pectivele neconcordanfc.

In primul rînd, o preciza
re privind timpul informării 
redactorilor noștri de spe
cialitate în cazurile în spe
ță. Veștile de la echipe se 
solicită, de obicei, cu 48 de 
ore înaintea partidelor, 
terminantă fiind, ' 
sens, plecarea din 
de ___“
care evoluează în deplasare. 
Or, 
timp, unele 
întrebare 
accidentați 
terioare, 
intervenite _ 
ciulul săptăminal de antre
nament, își găsesc rezolva
rea, prin eforturile medici
lor de club, cu ajutorul fac
torilor de recuperare (uneori 
chiar și în dimineața me
ciurilor), 
fotbaliști 
ca indisponibili apar 
în formație. Deci, în 
cazuri este vorba de

de- 
în acest 

locurile 
reședință a echipelor

în acest interval de 
din seninele de 

vizind jucătorii 
în meciurile an- 
indisponibilitățile 
pe parcursul ci-

astfel incit 
anunțați

unii 
inițial 
totuși 
aceste 
o si-

cei care indue în eroare. Cu 
alte cuvinte, în locul unei 
pregătiri temeinice și 
vidualizate. 
adversarul 
căruia 
lueze 
trenori se agață — cu o nai
vitate de neînțeles, dar și 
ca un obicei deja de înțe
les... — de o probabilitate 
care — de regulă ! — nu se 
materializează. Pentru că, 
pur și simplu, antrenorii 
adverși cunosc (și aplică !) 
și ei, din cînd în cind, ace
lași procedeu (falit...) de... 
pregătire tactică. Care, în 
fond, nu înseamnă decit 
praf în ochii cititorilor.

Așteptăm, deci, ca in a- 
cest campionat să primim 
din partea cluburilor din 
Divizia „A" informații cît 
mai exacte, pentru o infor
mare corectă și reală a ce
lor care, intr-adevăr, vor să 
afle vești de Ia echipe.

Paul SLĂVESC.U

indi-
funcție de 

compania 
să evo-

in 
în 

urmează 
elevii lor, unii an-

ĂRB1TUH PARTIDELOR DIN PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI „B"

DUMINICĂ, DIVIZIONARE
LE „C“ VOR JUCA IN 

„CUPA ROMÂNIEI-
Populara competiție fotbalis

tică „CUPA ROMÂNIEI", edi
ția din 1981—1982, programează 
duminică prima etapă în care 
vor evolua și echipele din cam
pionatul Diviziei „C“. care pes
te o săptămînă vor lua startul 
în noul campionat. în total se 
vor disputa 116 meciuri, gazde 
fiind, în peste 50 de partide, 
echipe din campionatele jude
țene. Conform regulamentului 
competiției, în caz de egalitate 
după 90 de minute partidele se 
vor prelungi cu două reprize 
a 15 minute, iar dacă egalita
tea persistă se vor executa lo
vituri de la 11 metri. Toate 
jocurile sînt programate ince- 
pînd de Ia ora 17.

în București vor avea loc ur
mătoarele meciuri : F.C.M.E.
— Electronica, Voința — Teh- 
nometai, Flacăra roșie — Aba
torul. LC.S.I.M. — T.M.B. și 
Danubiana — Sirena.

SERIA I : Unirea Dinamo Foc
șani — C.S.U. Galați : Cr. Ma
ghiar (București), Delta Tulcea
— Politehnica Iași : D. Petrescu 
(București), Gloria Buzău — 
I.M.U. Medgidia : Jean Grama 
(București), C.S. Botoșani — 
Ceahlăul P. Neamț : N. Poșa 
(Galați), Victoria Tecuci — Glo
ria Bistrița : R. Stîncan (Bucu
rești), Relonul Săvlneștl — C.S.M. 
Suceava : C. Coman (Buzău), 
Viitorul Gheorgheni -i- Viitorul 
Mecanica Vaslui : Al. Bădulescu 
(Ploiești), Constructorul Iași — 
C.S.M. Sf. Gheorghe : D. Urs 
(Brăila). F.C.M. Progresul Brăila
— F.C.M. Galați : S. Burlacu
(Gh. Gheorghlu-Dej).

SERIA A n-a : Automatica 
București — Rulmentul Alexan
dria : Fl. Popcscu (Ploiești), Car- 
pațl Mîrșa — Petrolul ’ "
I. Crăciuncscu “ 
nergia Slatina 
București : D. 
— se dispută 
I.C.I.M. Brașov 
Sibiu : Cr. Teodorescu (Tîrgo- 
viște), Rapid București — Chimi
ca Tirnăveni : Gh. Dumitrașcu 
(Constanța), Metalul Plopeni — 
Pandurii Tg. Jiu : P. Seceleanu 
(București), Dunărea Călărași — 
Metalul București : V. Antohl 
(Iași), Flacăra Moreni — Tracto
rul Brașov : Hie Roșoga (Bucu

Ploiești : 
(Rm. Vîlcea), E- 

— Autobuzul 
Ologeanu (Arad) 
la Piatra Olt, 
— Șoimii I.P.A.

rești), Mecanică fină București 
— Gaz' metan Mediaș : FI. Ce- 
nea (Caracal).

SERIA A III-a : U.M. Timișoa
ra — C.I.L. Sighet : I. Medveș 
(Oradea), Strungul Arad — F.C. 
Baia Mare : G. Dragomir (Bucu
rești), Someșul Satu Marc — Mi
nerul Lupeni : V. Timolte (Re
șița), Înfrățirea Oradea — Aurul 
Brad : S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin), C.F.R. Cluj-Napoca — 

(Bucu- 
F.C. Bi- 

(Bucu- 
— O- 

Csavar 
— Ra- 
(Boto- 
Seve- 

V. Tă-

F.C.M. Reșița : I. Pop 
rești), Dacia Orăștie — 
hor Oradea : A. Jurja 
rești), Minerul Ilba Seini 
limpia Satu Mare : Z. 
(Odorhel), Minerul Cavnic 
pld Arad : V. Popovici 
sâni), C.S.M. Drobeta Tr. 
rin — C.F.R. Timișoara : 
tar (Hunedoara).

MECIURI AMICALE
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

F.C. KARL MARX STADT 
(R.D.G.) 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Roșea (min. 
60). (C RUSU, coresp.).

ARMĂTURA ZALĂU 
CLUJ-NAPOCA 
Golurile au fost marcate 
Petruț 
Munteanu 
(min. 31), 
II (min. 
(min. 52) . 
din 11 m). (I. 
resp.).

„U“
3—4 (3—2).

de 
(min. 26, din 11 m), 

(min. 28), Bumbuț I 
respectiv Cîmpeanu 
25 și 43), Țiglariu 
și Ciocan (min. 87, 

“ DANCIU, co-

ASTĂZI este ULTIMA ZI de 
participare la tragerea obișnuită 
Loto de vineri 14 august 1981. A- 
gențiile Loto-Pronosport vă 
teaptă pentru a vă * 
dv. șansele. Fiecare 
cată — o posibilitate 
măra mîine printre 
gătorj !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
12 AUGUST 1981. Extragerea I : 
21 3 45 37 40 25 ; Extragerea a 
Il-a : 5 10 41 12 6 15. Fond total 
de cîștiguri 1.061.204 lei, din care 
238.914 lei, report la categoria 1.

aș- 
și 

ju
ri u-

încerca 
variantă 
de a vă 
marii cîști-
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SERIA A Vl-a
ETAPA 1 — 23 august

Electroputere Craiova — I.O.B. 
Balș, Diema Orșova — Dunărea 
Calafat, C.F.R. Craiova — Meca
nizatorul Simian, Jiul
— Viitorul Drăgășani,
Oravița — Minerul 
Nouă, Parîngul Novaci 
rul Motru, Minerul '__
Metalurgistul Sadu, Unirea Dro
beta Tr. Severin — Constructo
rul Craiova.

ETAPA A Il-a — 30 august
Mecanizatorul — Jiul, Dunărea

— Electroputere, Minerul M.N. — 
Parîngul, Minerul M. - 
H., Viitorul — C.F.R., 
gistul — 
Minerul

Rovinari 
Minerul 

Moldova 
i — Mine- 
Horezu —

ETAPA

Minerul 
___  ____ . Metalur- 
Unirea, Constructorul — 
O.. i.o.B. — Diema.
A III-a — C septembrie
— Metalurgistul, Jiul — 

., Electroputere — Minerul 
Mecanizatorul — Minerul 

Minerul M., Di- 
Parîngul 

— Dună-

C.F.R. 
I.O.B., 
H., 
M.N., Unirea 
erna — Constructorul, 
— Viitorul, Minerul O. 
rea.

ETAPA A IV-a — 13 septembrie
Dunărea — Mecanizatorul, Mi

nerul H. — Minerul O., I.O.B. — 
Metalurgistul, Electroputere — 
Constructorul, Minerul M.N. — 
Dierna, Viitorul — Unirea, Mine
rul M. — Jiul, Parîngul — C.F.R.
ETAPA A V-a — 20 septembrie

Minerul H. — Dierna, C.F.R. — 
Dunărea, Unirea — Jiul. Meta
lurgistul — Parîngul, Constructo
rul — Minerul M„ Minerul M.N.
— I.O.B., Mecanizatorul — Viito
rul, Minerul O. — Electroputere.
ETAPA A Vl-a — 27 septembrie

Mecanizatorul — Constructorul, 
Minerul O. — Metalurgistul, 
I.O.B. — Minerul H„ Jiul — 
C.F.R., Dierna — Unirea, Viitorul
— Minerul M., Electroputere — 
Parîngul, Dunărea — Minerul 
M.N.
ETAPA A Vil-a — 4 octombrie
Minerul M. — Minerul O.. Con

structorul — Minerul M.N.. Pa
rîngul — Jiul, Viitorul — Minerul 
H.. Metalurgistul — ElectroDU- 
tere, C.F.R. — Dierna, Dunărea
— I.O.B., Unirea — Mecanizato
rul.

ETAPA A VIII-a 11 — octombrie
Dierna — Viitorul, Minerul O.

— Unirea, Minerul H. — Con
structorul, I.O.B. — Parîngul, Mi
nerul M.N. — Minerul M., Me
talurgistul — Mecanizatorul. 
C.F.R. — Electroputere, Jiul — 
Dunărea,
ETAPA A IX-a — 1» octombrie

Minerul M.N. — Minerul H„ 
Dunărea — Parîngul, I.O.B. — 
C.F.R., Mecanizatorul — Minerul 
O., Jiul — Metalurgistul, Elec
troputere — Unirea, Minerul M.
— Dierna, Constructorul — Viito
rul.
ETAPA A X-a — 25 octombrie
Parîngul — Constructorul, Me

canizatorul — Minerul H„ Mine
rul M. — Electroputere, Dierna
— Jiul, C.F.R. — Minerul O., Me
talurgistul — Dunărea, Viitorul

— I.O.B., Unirea — Minerul M.N.
ETAPA A Xl-a — 1 noiembrie

Minerul H. — Unirea, Dierna
— Parîngul, Constructorul — Me
talurgistul, I.O.B. — ■
rul, Electroputere — 
rul M.N. — C.F.R., 
Minerul M.. Minerul 
rul.
ETAPA A XII-a —

Minerul O. — I.O.B., Unirea — 
Dunărea, Minerul H. Parîngul, 
Constructorul — C.F.R.. Minerul 
M. — Metalurgistul, Mecanizato
rul — Dierna, Viitorul — Electro- 
outere. Jiul — Minerul M.N.
ETAPA A XIII-a — 15 noiembrie

Metalurgistul — Dierna, Mine
rul M.N. — Viitorul, Dunărea — 
Constructorul, Jiul — Minerul 
O., Electroputere — Mecanizato
rul, Parîngul — Unirea, I.O.B. — 
Minerul M.. C.F.R. — Minerul H
ETAPA A XlV-a — 22 noiembrie

Viitorul — Dunărea, Construc
torul — I.O.B., Parîngul — Mine
rul O.. Minerul M.N. — Metalur
gistul, Unirea — C.F.R., Minerul 
M. — Mecanizatorul , Minerul H.

■ • Jiul. Dierna — Electroputere
ETAPA A XV-a — 29 noiembrie

Electroputere — Minerul M.N , 
Dunărea — Minerul H., Jiul 
Constructorul, Minerul OA 
erna, 
I.O.B. 
nerul 
rul

SERIA A Vila

Mecanizato- 
Jiul, Mlne- 
Dunărea — 
O. — Vlito-

l noiembrie

_______ _______ Di- 
Mecanizatorul — Parîngul, 
— Unirea, C.F.R. — Mi

M., Metalurgistul — Viito-

ETAPA 1 — 23 august
Constructorul Pitești — Unirea 

Răcari, Chimia Tr. Măgurele — 
Petrolul Videle, Chimia Găești 
— ROVA Roșiori, Dunărea Zim- 
Bicea — Sportul muncitoresc Ca
racal, Muscelul Cîmpulung — E- 
lectronistul Curtea de Argeș, Ci
mentul Fienl — Progresul Cora
bia,Recelta Stoîcănești — Cetatea 
Tr. Măgurele, Progresul Pucioasa

— Dacia Pitești.
ETAPA A Il-a — 30 august

Cetatea —Chimia G„ Dacia — 
Dunărea, Sp. muncitoresc — Chi
mia T.M., Progresul C. — Mus
celul, ROVA — Cimentul, Elec
tronistul — Progresul P„ Perolul
— Constructorul, Unirea — Ro- 
colta.
ETAPA A III-a — < septembrie
Recolta — Progresul C„ ROVA

— Electronistul, Unirea — Dună
rea, Cetatea — Dacia, Petrolul — 
Muscelul, Chimia G. — Chimia 
T.M., Progresul P. — Cimentul. 
Constructorul — Sp. muncitoresc
ETAPA A IV-a — 13 septembrie

Chimia T.M. — ROVA, Progre
sul C. — Cetatea, Muscelul — 
Chimia G„ Cimentul — Unirea. 
Sp. muncitoresc — Electronistul, 
Dunărea — Constructorul. Dacia
— Petrolul, Progresul P. — Re
colta.
ETAPĂ A V-a — 20 septembrie

Dunărea — Progresul P., Ci
mentul — Chimia G., Constructo
rul — Dacia, Progresul C. — Pe
trolul, Recolta — ROVA, Chimia 
T.M. — Cetatea, Electronistul -» 
Unirea, Muscelul — Sp. muncito
resc.
ETAPA A Vl-a — 27 septembrie

Sp. muncitoresc — Dacia, Con
structorul — Muscelul, Cetatea
— Progresul P., Unirea — Chi 
mia T.M., Electronistul — Dună
rea, Chimia G. — Recolta, ROVA
— Progresul C., Petrolul — Ci
mentul.
ETAPA A
Progresul P. — Unirea, Progre

sul C.— Sp. muncitoresc, Dacia
— ROVA, Muscelul — Cetatea, 
Recolta — Petrolul, Cimentul — 
Dunărea, Chimia T.M. — Eleo 
tronlstul, Chimia G. — Construc
torul.

VlI-a — 4 octombrie

ETAPA A VIII-a — 11 octombrie
Electronistul — Cimentul, Con

structorul — Cetatea, Unirea — 
Chimia G„ Sp. muncitoresc — 
ROVA, Recolta — Dacia. Petro
lul — Progresul P., Dunărea — 
Progresul C„ Chimia T.M. — 
Muscelul.
ETAPA A IX-a — 18 octombrie

Petrolul — Sp. muncitoresc. 
Muscelul — Dacia, Cimentul — 
Chimia T.M., Progresul C. — 
Progresul P., Electronistul — 
Chimia G., Constructorul — Re
colta, ROVA — Unirea, Cetatea
— Dunărea.
ETAPA A X-a — 25 octombrie
Cimentul — Constructorul, Du

nărea — ROVA. Dacia — Pro
gresul C„ Recolta — Electronis
tul, Progiesul P. — Chimia 
T.M., Cetatea — Sp. muncito
resc, Chimia G. — Petrolul. Uni
rea — Muscelul.
ETAPA A Xl-a — 1 noiembrie
Muscelul — Dunărea, Unirea

— Petrolul, ROVA — Cetatea. 
Progresul P. — Chimia G., Pro
gresul C. — Electronistul, Dacia
— Cimentul, F i.

’ Recolta, Chimia 
structorul.
ETAPA A XII-a

Electronistul — ______ —
G. — Progresul C., Constructorul
— Progresul P., Dunărea — Chi
mia T.M., Recolta — Muscelul. 
Petrolul — ROVA, Cetatea — Ci
mentul, Sp. muncitoresc — Uni
rea.
ETAPA A XIII-a— 15 noiembrie»

Chimia T.M. — Recolta. Progre
sul P. — Muscelul, Electronistul
— Cetatea, Dacia — Chimia G., 
ROVA — Constructorul, Cimentul
— Sp. muncitoresc. Progresul C.
— Unirea, Dunărea — PetroluL 
ETAPA A xiv-a — 22 noiembrie

Petrolul — Cetatea, Unirea — 
Dacia, Chimia G. — Dunărea. 
Constructorul — Electronistul. 
Progresul P. — Sp. muncitoresc. 
Chimia T.M. — Progresul C., 
Muscelul — ROVA, Recolta — 
Cimentul.
ETAPA A XV-a — 29 noiembrie

Dunărea — Recolta, Progresul 
C. — Constructorul, Cimentul — 
Muscelul, Cetatea — Unirea, E- 
lectronistul— Petrolul, Dacia — 
Chimia T.M., Sp. muncitoreso
— Chimia G., ROVA — Progre
sul P.

muncitoresc —
T.M. — Con-

— 8 noiembrie 
Dacia, Chimia



lin canadian străbate Dunărea albastră ASTAZI ÎNCEPE CEA DE A V-a

iVÎSLIND DE LA PADUREA NEAGRA LA SULINA...
Aflăm adeseori despre per

formante sportive uimitoare, 
fără ca ele — în majoritatea 
lor originale — să se înscrie 
într-o competiție anume. Se 
zboară cu balonul, se traver
sează oceane în bărci cu pinze, 
se escaladează piscuri aproape 
inaccesibile, se străbate pe jos 
globul în lung și în lat, se 
înoată distanțe incredibile etc, 
ele. în competiție doar cu ei 
înșiși, acești sportivi de ex
cepție stîrnesc admirația noas
tră a tuturor, înflăcărează 
imaginația tinerilor, demon
strează posibilitățile fără mar
gini ale omului.

Un asemenea temerar 
află de citeva zile in 
noastră, punctul terminus al 
unei originale excursii. Este 
vorba de tînărul canadian in 
vîrstă de 29 de ani, Kevin 
Allan Darroch, din orașul Otta
wa, care a parcurs cursul Du
nării intr-o canoe, vîslind peste 
2 500 km, dintre care 1000 km 
pe teritoriul românesc. L-am 
Intîlnit pe Kevin Allan Darroch 
la Federația română de caiac- 
canoe, al cărei oaspete a fost 
zilele trecute, discutind cu an
trenorul federal Cornelia Bir- 
sănescu și cu fostul nostru 
multiplu campion Aurel Ver
ne seu.

— Cum _ s-a născut la Otta
wa — l-am întrebat pe tînărul 
canadian — ideea unei excursii 
cu canoea tocmai ia mii de ki
lometri distanță, pe

— De copil visam 
călătorie lungă. Dar 

‘ obișnuită, ci una in 
mă bizui numai pe . 
mele forțe. Pentru această că
lătorie am ales traseul Dunării 
in 1975—76, clnd, făcind studii 
in orașul Passau din R. F. 
Germania, am citit mult despre 
acest fluviu european și mai 
ales despre Delta Dunării, cu 
frumusețile sale. Sint ornilolog 
amator. îmi plac păsările și 
Delta din România este un rai 
pentru ele. Plec incintat de 
cele văzute, dar și cu regretul

că am avui neșansa să nu in- 
tilnesc pelicani

— Ce alte amintiri frumoase 
veți păstra din originala dv 
excursia ?

— România va rămîne. pen
tru mine un loc al ospitalității 
fără egal. Îmi voi aminti de 
intilnirile cu tinerii din Giur- 

Brăila, Ga’ati Ttilcea,

Vemescu s-au făcut cunoscut! 
in întreaga lume

— Poate veți reveni în țara 
noastră să vedeți și pelicanii ?

—. Poate. O voi face, insă, 
tot cu o canoe. Sau poate cu 
o lotcă pescărească. De pă
sările și de celelalte frumuseți 
ale Deltei nu te poți apropia 
dealt in liniște și cu arijă sa 
nu strici nimic

I-am dat dreptate 
urat drum bun

SPARTACHIADA A ARMATELOR PRIETENE
BUDAPESTA, 12 (prin tele

fon). Incepind de joi. timp de 
7 zile, capitala Ungariei găz
duiește o competiție care. aici, 
se bucură de un larg interes : 
cea de a V-a ediție a Sparta- 
chiadei de vară a armatelor 
prietene, acțiune polisportivă 
deosebită care programează în
treceri La 7 discipline sportive. 
Iată-le : atletism, baschet,
box. handbal, lupte (stilul gre
co-romane), Înot și tir.

Cunoscîndu-se valoarea miș
cărilor sportive din . țările 
socialiste, precum și contribuția 

afir-cluburilor militare

i-am

După concursul internațional de la Szeged

IN REAL

A sitei. locul III io

ALLAN DARROC

plano- 
pcrlor- 

era 
n«

„speranțele" 
nostru de 

împrospătarea 
iar rezultatele

PLANORIȘTII NOȘTRI
PROGRES

Dunăre ? 
să fac o 
nu una 
care să 

propriile

de oficialitățile spor- 
accste orașe, de fru- 
Deltei, de oamenii cu 
excepționali, pescarii, 
i-am înlilnit acolo, 

oameni gata să-ți vină in aju
tor la cea dinții solicitare. Îmi 
voi aminti cu plăcere de bor
șul pescăresc și de celelalte 
preparate din pește... Nu voi 
uita, de asemenea, zilele plă
cute petrecute, in finalul ex
pediției mele, in tabăra B.T.T - 
ului de la Costinești... La ria
dul meu, voi încerca să las și 
eu o amintire. Dacă federa
ția dv. de caiac-canoe apre
ciază că am realizat o cit de 
modestă performanță, aș vrea 
să las la Snagov canoea cu
care am călătorit. Sper că va 
avea, loc lingă canoele și
caiacurile cu care Patzaichin și

prilejuite 
five din 
musețile 
adevărat 
pe care

TINERII POLOIȘTI ROMANI CONFIRMA
• Locul 2 In „Cupa Prietenia”, la Moscova — un real 

succes • Vlad Hagiu — golgeter (10 de goluri)
O nouă confirmre a valorii 

reprezentativei de juniori a 
României la polo. După succe
sul repurtat în 1980 (la Sofia), 
în „Cupa Prietenia", anul a- 
cesta cadeții polo-ului româ
nesc au ocupat locul secund, 
fiind întrecuți doar de sportivii 
sovietici, care au beneficiat de 
avantajul de a fi gazde.,

întors de la Moscova, antre
norul Iuliu Capșa ne-a oferit 
o serie de amănunte legate de 
evoluția juniorilor români:

..Mai întîi, rezultatele înre
gistrate : 11—6 cu Bulgaria,
15—10 cu Cuba, 27—7 cu Polo
nia, 15—7 cu U.R.S.S. (B), 
15—10 cu Cehoslovacia, 11—11 
cu Ungaria și 5—9 cu U.R.S.S. 
Am ocupat locul doi, îna
intea redutabilei reprezentative 
a Ungariei (care a totalizat a- 
celași număr de puncte. 11), 
datorită golaverajului superior. 
Ca șî anul trecut, turneul a fost 
foarte tare, echipele prezentînd 
garniturile cu care vor juca 
în luna septembrie la primul 
campionat mondial al iitn’nri-

lor. Am cîștigat fără dificul
tate în fata Bulgariei, Poloniei, 
Cehoslovaciei, dar mai ales a 
Cubei. în meciul cu Ungaria, 
conducerea a alternat și dacă 
aveam rezerve mai valoroase 
puteam învinge. în partida de
cisivă, cu selecționata Uniunii 
Sovietice, am condus cu 4—2 și 
aproape 20 de minute scorul 
s-a menținut echilibrat. Fără o 
pregătire fizică adecvată pentru 
un asemenea joc. formația 
română a cedat în final. Vlad 
Hagiu (golgeter cu 49 de go
luri !) și Cătălin Moiceanu au 
fost de departe cei ma.i buni ju
cători ai competiției.
— portarul Sorin

Recent, la Szeged (Ungaria), 
a avut loc concursul de plano
rism al țărilor socialiste. De un 
nivel valoric ridicat, datorât 
prezenței in concurs a sportivi
lor sovietici, polonezi și ceho
slovaci, cotați în elita zborului 
fără motor, competiția a reu
nit la start 46 de participant! 
din 7 țări (Bulgaria, Ceho
slovacia R. D. Germană, Polo
nia, România. Ungaria 
U.R.S.S.). Condițiile 
rologîce, determinante 
cest sport, 
tuație rar 
Iul unei 
perm ițind 
iă a celor 
Firesc, 
sporit, 
licitați 
nostru (Nicoiae Mihăiță la cla
sa nelimitat. Elena Coțovanu, 
Fernanda Jurcă, Sergiu Sidon 
șl Marin Simion la clasa stan
dard. antrenor — Viorel Cis- 
maș) a demonstrat atit buna sa 
pregătire, cit și realele apti
tudini ale piloților noștri
planoriști. Faptul că de 
ceastă dată ei au reușit 
depășească formațiile R. 
Germane și Bulgariei, in a că
ror componență au intrat spor
tivi consacrați Pe plan interna
țional, demonstrează progresul 
înregistrat in ultima vreme. 
Fiind cel mai in măsură să ne 
ofere amănunte, ne-am adresat 
conducătorului delegației, 
giner Nicoiae Conțu, 
cu o bogată experiență.

— Trebuie remarcată 
primul rînd tinerețea. Excep- 
tindu-1 po „veteranul" Nicola» 
Mihăiță, ceilalți componenți

Șf 
meteo- 
în 

au fost excelente, sl- 
întîlnită pe interva- 
săptămini. aceasta 
disputarea integra- 
6 probe programate, 

duritatea Întrecerii » 
concurenții fiind so
la maximum. Lotul

a-

a-
să 
D.

in- 
pilot

in

reprezintă 
rismului 
mantă, 
necesară, 
confirmă eă sîntem pe drumul 
cel bun. ___----
„triunghiul" de 174 km obținui 
de Fernanda Jurcă, cea mai ti- 
nără membră a formației noas
tre, și al doilea loc III în pro
ba de distanță, „dus-întors" 
130 km, pe care s-a clasai 
Elena Coțovanu, certifică apti
tudinile fetelor noastre, caro 
an concurat de la egal cu spor
tivele sovietice și poloneze, re
cunoscute pentru valoarea șl 
experiența lor. La băieți. Ser
giu Sidon, iot un loc III în 
„triunghiul" de 204 km, a de
monstrat reale calități Me
dia orară de 92,79 km pe care 
a realizat-a cu „Yantar-ul- do 
clasă standard, situată la limi
tele acestui aparat, pune in lu
mină priceperea Iui de a 
„stoarce" totul. In definitiv, să 
nu uităm eă la planor curenții 
de aer țin locul motorului, iar 
măiestria pilotului constă in 
a-i detecta și folosi.

— întrucît sezonul nu s-a în
cheiat, următoarea 
va fi...'

— Balcaniada. A 
o lună și reunit 
lingă Brașov, lotul 
zborurile de antrenament. Prin
cipalii parteneri de Întrecere 
vor fi sportivii bulgari, iar fap
tul eă la Szeged i-am depășit 
ne obligă să muncim in con
tinuare cu seriozitate și sintem 
încredințați eă rezultatele vor 
fi pe măsura eforturilor de
puse.

marea acestora, se aprecia-1 
ză că întrecerile care incep 
joi vor atinge un ridicat grad 
de spectaculozitate: în dele
gațiile sportive militare pre
zente aici figurează o serie de 
mari campioni, cunoscut! pa 
plan internațional. E demn da 
remarcat faptul că la startul 
actualei ediții a Spartachiadei 
de vară și-au anunțat partici
parea peste 40 de medaliați la 
ultima ediție a Jocurilor Olim
pice, găzduite în 1980 la Mos
cova. Dealtfel, la multe din
tre disciplinele care figurează 
în program se anticipează ree
ditări ale unora dintre fina
lele olimpice, cum ar fi cazul 
handbalului, al luptelor, al 
atletismului și chiar al tirului. 
E de prevăzut, deci, că seria 
rezultatelor bune și foarte 
bune, cu ecou internațional, în
registrate la edițiile de 
acum ale competiției, 
continuată.

în tabăra sportivilor 
lui Steaua domnește o atmosfe
ră de optimism. Performerii 
români argumentează această 
stare de spirit, in primul rînd, 
prin faptul că și in anii pre
cedent! ei s-au aflat printre 
protagoniștii întrecerilor, adesea 
reușind să-și înscrie numele 
pe lista cîștigătorilor de meda
lii de aur. Este cazul tragă* 
rilor, al handbaliștilor. al uno
ra dintre atleți, boxeri și lup
tători.

întrecerile au fost programa
te în mai multe orașe, după 
cum urmează : atletismul și 
baschetul la Budapesta. bo
xul la Pecs, handbalul la Mis
kolc, luptele greco-romane la 
Debrețin, tirul Ia Szenlendre șl 
înotul la Kecskemet.

pînă 
va fi

clubu-

Octavian VINTILA

PROPUNERE
PENIRU OESENNAREA

CAPILOR BE SERIE

confruntare

mai rămas 
la Sinpetru, 
va continua

Dinu COSTESCU

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

Excelent 
Diaconu.

Utili, dar fără o pregătire com
pletă — Eugen Ivănescu, Ro
berto Pantes, Zoltan Ileș și 
Viorel Șerban, care au comple
tat „7“-le de bază. în conclu
zie : echipa de juniori a
României continuă să se afir
me în marile competiții inter
naționale, dar lipsa ei de ex
periență rămîne încă evidentă".

BELA CRVKA
BELA CRVKA. — In turneul 

international de șah din locali
tate, după 13 runde, continuă să 
conducă Hazal (Ungaria) 9*/, 
puncte, urmat de Barczay (Un
garia) și Masing (Iugoslavia) cu 
cite 9 puncte.

Șahlstul român Constantin 
nescu, care a întrerupt in 
tie favorabilă partida cu 
slavul Vujoviei, se află pe 
șapte, cu 7 puncte (1).

MOSCOVA
MOSCOVA. — Cu prilejul ___

concurs atletic, Nicoiae Bîndar a 
obtinut un frumos succes la a- 
runcarea ciocanului, clasîndu-se 
al II-lea într-o companie puter
nică, Iar Vall Ionescu a fost a 
m-a la lungime. Ciocan : Tamm 
(U.R.S.S.) 77.04 m. Bîndar 72,08

m, Kozlov (U.R.S.S.) 70.60
disc : Dumcev (U.R.S.S.) 
m... 5. Zamfirache .59,38 m : 
gime F : Olga Anufrieva
(U.R.S.S.) 6,38 m, Liudmila Haus
tova (U.R.S.S.) 6,61 m. Vait Io- 
nescu 6,SI m.

m : 
S3.14 
lun-

LA „El MUNDIAL 82”
MADRID, 12 (Agerpres). — or

ganizatorii turneului final al 
Campionatului mondial de fotbal 
din Spania au fixat orele de dis
putare a meciurilor, stabilind ca 
acestea să fie 17,45 și 21,00. Me
ciul inaugural, care se va dis
puta pe stadionul Nou Camp din 
Barcelona la 13 iunie. între 
campioana mondială, echipa Ar
gentinei, și o altă competitoare 
din grupa respectivă, ce va fi 
stabilită prin tragere la sorți, va 
începe la ora 20,00 (ora locală), 
ca si semifinalele, meciul pentru 
medaliile de bronz și finala.

în privința tragerii la sorți, ca 
va avea loc la 9 ianuarie la Ma
drid. federația franceză a făcut 
o propunere referitoare la modul 
în care urmează să fie desem
nați capii de serie din Etiropa. 
Propunerea, care va face obiect 
de studiu pentru o comisie con
dusă de președintele U.E.F./i 
Artemio Franchi, prevede alea** 
tuirea unui clasament al echipe
lor europene după criteriul per
formanțelor obținute de acestea , 
la ultima ediție a Cupei mon
diale șl la Campionatul european 

interțări de anul trecut.

Io- 
pozl- 
iugo- 
locul

unui

TELEX S TELEX 0 TELEX S TELEX * TELEX
ATLETISM ® Campionatele 

Suediei, desfășurate la Skoevde: 
Linda Haglund a cîștigat 100 m în 
11,24 șl 200 m în 23,16. Alte rezul
tate : masculin : 200 m : Josjoe 
21,09 : greutate : Nilsson 19.16 m; 
suliță 3 Kolehmainen 81,74 m î 
400 mg : Pettersson 51,96 : femi
nin ; 100 mg : Kristine Ulvinen 
13,71 ; Înălțime : Susanne Lo- 
rentzon 1,85 m : 400 m : Anne 
Skogtund 52,29. • Cu prilejul 
campionatelor Olandei .des f ășurate 

a

® Intr-un meci a- 
Ser- 
tor- 

Liverpool, 
campionilor 

-ic la 
a 

(0—0) Racing

C M. DE AUTOMOBILISM

la Utrecht. Harry 
cîștigat 400 mg cu

BASCHET • In 
turneului masculin 
Janeiro, U.R.S.S. 
104—87 (49—53), Brazilia 
99—76 (47—45.

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Slovaciei, desfășurată la 
Trencianske Teplice. a fost cîștj- 

Rina 
de 

doi.
i so-

Ve-

Schulting 
49.78.

prima zi 
de la Ri® 
— Iugoslavia 

Mexic

a 
de

gală de rutierul sovietic 1 
Sun. înregistrat pe distanța 
159 km cu 3.50:17.0. Pe locul 
la 7 secunde de învingător, a 
slt coechipierul său Andrei 
dernikov.

FOTBAL _ ___  __ ....
mlcal disputat la Geneva, 
vette a învins cu 2—1 (1—1) 
mația engleză . F.c. 
deținătoarea „Cupei ___ ____
europeni**. • In turneul de 
Bruxelles. R.S.C. Anderlecht 
Învins cu 1—o .._____
White Molenbeek. In finală, An
derlecht va întilrf formația vest- 
germană S.V. Hamburg.

ÎNOT • In campionatele Unga
riei, Andrea Orosz a stabilit un 
nou record național în proba de 
100 m liber, cu 58.55. Alte rezul
tate : masculin : 200 m spate : 
Wladar 2:02.03 ; 200 m bras :
Vernes 2:23,16 ; feminin : 200 m 
spate : Andrea Kalman 2:18.43 : 
200 m mixt : Klara Gulvas 2:22.11.

MOTOCICLISM a Pe circuitul 
de la Imatra s-au desfășurat în
trecerile „Marelui Premiu" al 
Finlandei contînd pentru C.M. La 
clasa 500 cmc. victoria a revenit 
Italianului Mareo Luchinelli 
(..Suzuki"), care a realizat o me
die orară de 154,500 km. Pe locui 
secund s-a situat americanul 
Randy Mamoia (..Suzuki"). Iată 
cîștigătorii la celelalte clase :

125 cmc : Angel Nieto (Spania), 
pe „Minarelli" ; 250 cmc : Anton 
Mang (R.F. Germania), pe ..Ka
wasaki** : motociclete cu ataș : 
Bieland-Waltlsperger (Elveția), 
pe „Lor**.

ȘAH • După 8 runde. în tur
neul de la Riga conduce marele 
maestru sovietic Teskovskl. cu 
51/, p (1). urmat de Tal (U.R.S.S.) 
5 p, Adorjan (Ungaria) și Vogt 
(R.D. Germană) cu cite 41/, p. 
tn runda a 8-a, Țeskovskl a re
mizat cu Gipslls, rezultatul de 
egalitate fiind consemnat și în 
partidele Ivkov — Ermenkov. 
Vogt — Bielczyk și Tal — Baghi- 
rov.

TENIS • Americanul Brian 
Teacher a terminat învingător în 
turneul de la Grove City. In fi
nala căruia l-a întrecut eu 6—3. 
6—2 pe compatriotul său John 
Austin. • In primul tur al tur
neului de la Montreal a fost în
registrată e surpriză de propor
ții : tînărul jucător american 
Trey Waltke a reușit sâ-1 elimine 
în două seturi, cu 6—4. 6—3. ne 
Jimmy Connors, cotat, ca princi
pal favorit al concursului.

Unul dintre campionatele 
mondiale urmărite cu foarte 
îiult interes pretutindeni și 
care angrenează mari forțe ma
teriale, tehnice și mai ales uma
ne, este cel de automobilism, 
înaintea celei de a XI-a eta
pe a C.M. din acest an, prevă
zută a avea loc duminică 16 
august pe traseul de la Zelt- 
weg din Austria, situația în 
cele 2 clasamente tradiționale 
ale C.M. de Formula I este ur
mătoarea : piloți : 1. Reute-
mann 43 p, 2. Piquet 35 p, 3. 
Laffite 25 p, 4. Jones 24 p, 5. 
Villenueve 21 p, 6. Watson 20 p. 
7. Prost 19 P, 8—9. Patrese și

CUPA MARII NEGRE"
(Urmare din pag. I)

care acestea șl-au dominat par
tenerele de întrecere. în gene
ral, joc spectaculos, cu cap
tivante răsturnări de scor. Coș- 
getere : Hakala 24, Makela 14. 
Vesa 9, pentru învingătoare, res
pectiv Han Sun 20, Xu Jan 15, 
Gu Limin 15. Arbitri : M. Al- 
dea și N. Constantinescu (am
bii România).

SERIA B. POLONIA — R.D. 
GERMANĂ 95—50 (55—22). Vi-

Cheever 10 p, 10—11. De Ange
lis și Bebaque 8 p ele. : con
structori : 1. Williams 67 p. 2. 
Brabham 43 p. 3. Ferrari 28 p, 
4. Talbot — Ligier 25 p, 5. Re-

, nault 24 p, 6. McLaren 21 p, 7.
Lotus 13 p. 8. Arrows 10 p etc.

Clasamentele au fost întoc
mite după desfășurarea ..Mare
lui premiu al R. F. Germania", 
de la Hockenheim (traseul to
tal — 305,505 km, 45 tururi de 
6,789 km), unde victoria a reve
nit lui Nelson Piquet (Brab
ham), care a realizat 1.25.55,60 
(medie orară de 213,294 km). 
Alaint Prost (Renault) a fost al * 
doilea, la 11,5 s I

cecampioanele Europei au do
minat net. lotul lor (cel mal 
bun la ora actuală) anunțin- 
du-se ca unul dintre favori
tele turneului. Coșgetere : Ba- 
docha 19, Pawlik 18. Iwanice 
14, Javorska 11. pentru învin
gătoare, respectiv Lusgardt 14, 
Kruger 8. Arbitri : Gao Kai 
Sing (R. P. Chineză) și C. Du- 
miirache (România).
UNGARIA — ITALIA 77—50 

(37—24).
Echipa României joacă joi cu 

cea a R. P. Chineze.
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