
Jubileul de 50 de ani al ziarului „Scînteia"

TRIBUNA DE LUPTĂ
ÎN SLUJBA ȚĂRII, A POPORULUI!

„Ziariștii presei noastre comuniste trebuie să fie 
animați de un puternic spirit partinic, de dorința 
arzătoare de a contribui, prin scrisul lor, la pro
gresul general al societății noastre, la împlinirea 
marii opere de edificare a socialismului și comu
nismului în România".
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ANUL XXXVII - Nr. 9860 | 4 PAGINI - 30 BANI | Sîmbătă 15 august 1981

NICOLAE CEAUSESCU
Astăzi, ziarul „Scînteia" îm

plinește 50 de ani ăe existență. 
Apariția cu o jumătate de veac 
în urmă, în condițiile deosebit 
de aspre ale ilegalității, a pri
mului număr al acestui ziar a 
constituit, așa cum aprecia 
secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „un moment de 
seamă din istoria mișcării re
voluționare din România". Or
gan de presă al unui partid ce 
și-a propus dintru început 
transformarea revoluționară a 
societății românești, ce s-a 
identificat plenar cu interesele 
și aspirațiile poporului munci- 

; ar, „Scînteia" s-a afirmat, în 
tot acest răstimp, ca o tribună 
de luptă, o oglindă fidelă a 
dorințelor de mai bine ale ce
lor mulți, a nădejdilor și idea
lurilor de libertate și dreptate, 
de unitate și independență ale 
națiunii noastre. In paginile ei 
— adevărat model de respon
sabilitate, de limpezime a me
sajului reyoluționar — a vibrat 
constant, de-a lungul anilor, 
inima caldă a comuniștilor, s-a 
făcut auzit glasul însuflețitor 
al partidului, au strălucit ne
contenit ideile generoase al« 
socialismului științific, dragos
tea fierbinte față de patrie și 
spiritul internaționalist al so

lidarității militante ou lupta 
oamenilor muncii de pretu
tindeni.

In anii construcției socialis
te, cînd Întregii publicistici 
românești 1 s-a dat o nouă fi
nalitate și un scop precis, cu 
adevărat nobil, „Scînteia**  și-*  
făcut o sacră datorie din a în
fățișa, In toată profunzimea 
lor, profundele transformări 
petrecute in structura economi
că și socială a țării, din a 
pune in lumină resorturile în
tăririi continue a unității po
porului in jurul partidului șl a 
consolida permanent legătu
ra cu ■ masele, oferindu-le co
loanele sale ca tribună a ex
primării aspirațiilor și inte
reselor fundamentale ale aces
tora. Cu deosebire in pe
rioada cea mai fertilă a istoriei 
noastre, perioadă deschisă de 
Congresul al IX-Iea al parti
dului, de cind Ia cirma destine
lor națiunii noastre socialiste 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Scînteia" — ca șl 
întreaga noastră presă — a dat 
un puternic relief acelor linii 
de forță care au polarizat și 
polarizează lot mai puter-

(Continuare fn pag. 2-3)

CUGIR: PAȘI muți ȘI MARI 
ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ, 
CU REZONANTĂ ȘI ÎN SPORT
Marea noastră sărbătoare na

țională amintește fiecărui om 
ai muncii din Cuglr despre 
drumul plin de succese al ora
șului lor și al principalei uni
tăți industriale, întreprinderea 
mecanică, in anii de la Elibe
rare. Orașul arată înfloritor, cu 
case de toată frumusețea, În
gropate literalmente sub muș
cate, semn al iubirii de frumos 
și al spiritului gospodăresc aj 
localnicilor. întreprinderea me
canică — al cărei director ge
neral e Roșea Nicodim, Erou 
al muncii socialiste, — care, pe 
lîngă succesele din producție 
ține foarte mult și la pres
tigiul sportiv. Producînd mașini 
unelte de mare complexitate și 
mașini electrocasnice (mașini 
de cusut, de spălat), importanta 
întreprindere cugireană iși 
îndeplinește cu succes cifrele 
de plan atit la export cit și

la producția internă. Așa că 
am avut o mare satisfacție să 
constatăm că. In paralel cu 
impozantele realizări pe plan 
economio și social, la Cuglr 
bate o mare șl frumoasă ini
mă pentru sport De la dis
tanță poți crede că acolo doar 
fotbalul e primul și marele 
preferat Nu-i așa I Nu-i așa, 
pentru că aici au început să 
„crească" și alte discipline 
sportive. Și ele s-au dezvoltat 
promițător. Vreți un exem
plu ? Iată-1, e tenisul de masă 
Agneta Dornic, inimoasă antre- 
noare, avînd sprijinul multot 
iubitori de sport din Cugir, lu
crează astăzi într-o admirabilă 
sală, un veritabil centru de 
antrenament Mai repede s-au 
afirmat fetele. Gabriela Cadar 
și Crinela Sava sînt jucătoare 
ridicate de aici, de la Cugir. Și 
vor veni și altele.

DE CE NU ȘI „RAME DE AUR“?
Rodica Pușcatu și Elena Horvat cu gîndul la campionatele mondiale
„VÎSLE și iar VÎSLE DE 

AUR. Toată lumea nu vorbește 
decît de VÎSLE DE AUR. De ce 
nu ar fi și ramele noastre la 
fel?... Discuția au pornit-o două 
dintre tinerele noastre canotoare 
aflate în aceste zile la Snagov, 
în febra pregătirilor pentru 
campionatele mondiale de la 
Miirichgn. Abia încheiaseră un 
antrenament în toată regula și 
nu se gîndeau decît la ora de 
recuperare ; foarte amabile 
însă și-au sacrificat cîteva mi
nute din timpul riguros plani
ficat pentru odihnă servin- 
dr -ne... reportajul pe care îl 
O'.utam. Am răsuflat ușura't, 
-ihitr-un moment cjnd mai toată 
lumea ezită să vorbească, să 
facă pronosticuri despre ce va 
fi peste două săpitămlni pe ca
nalul olimpic bavarez.

Să facem cunoștință. Rodica 
Pușcatu : „M-am născut la 5 
mai 1962. la Tîrpești, comuna 
Petricani. județul Neamț. Pro
fesorul loan Dospinescu m-a 
adus acum patru ani la cano
taj și sînt legitimată la 
C.N. ASE. Anul trecut am ciș- 
tigat medalia de bronz cu 
barca de 8+1 la Olimpiadă și

Două rame care se vor de aur : Elena Horvat și Rodica Pușcatu. 
In acest an — 5 regate și 5 victorii Foto : Ion MIIlAlCA
titlul balcanic (cu Florica 
Bucur) la 2 f.c." Elena Horvat: 
„Șl eu sînt moldoveancă, la fel 
ca șl Sanda Toma, Adriana 
Chelariu, Camelia Diaconescu, 
Anlșoara Sorohan, jundoarele; 
m-am născut la 4 iulie 1958 In

comuna Luisi Căluigăra din ju
dețul Bacău și acum sînt mem
bră a clubului Steaua. Am fost

Adrian VAS1L1U

(Continuare in pag. 2-3)

Etapa a ll-a a Diviziei „A“ de fotbal

DOUĂ CAPETE DE AFIȘ: CORVINUL-F.C ARGEȘ
Șl „POLI" TIMIȘOARA-SPORTUL STUDENȚESC 
© Echipa internaționalilor craioveni întîlnește formația fostului internațional 
Dobrin @ Se vor simți „valurile mării**  pe stadionul din dr. Staicovici ? © La 
Rm. Vilcea, două echipe care au evoluat pozitiv la debut, Chimia și „U“ Cluj-Na- 
poca © Este greu de presupus că A. S. A., învinsă la Tg. Mureș, va cîștiga pe 
„Dinamo**  © La Bacău, antrenorul Vătafu se confruntă cu fostul său magistru 
Traian lonescu, acum la Steaua ©F.C. Olt decisă să demonstreze, în meciul cu 
U. T. A., că scorul din.prima etapă a fost un accident © F. C. M Brașov vrea să 

reînnoade tradiția victoriilor pe teren propriu în partida cu Jiuk
PROGRAMUL ETAPEI CLASAMENTUL

Craiova : 
Timișoara

Hunedoara 
București :

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA

(meci televizat, <
CORVINUL 
PROGRESUL-VULCAN

Rm. Vilcea 
București :

- C.S. TIRGOV1ȘTE
- SPORTUL STUD, 

ora 16)
- F.C. 

I - F.C.
(stadion Progresul)

CHIMIA - „U«
DINAMO

ARGEȘ 
CONSTANȚA

Bacău : 
Scornicești : 
Brașov :

Cu excepția

CLUJ-NAPOCA 
A.S.A. TG. MUREȘ

(stadion Dinamo)
SPORT CLUB ------------
F.C. OLT
F.C.M.
partidei de Ia Timișoara, celelalte meciuri vor începe

STEAUA 
U.T.A. 
JIUL

la ora 18. „
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

i

1. Sportul stud. 1 1 0 0 3-0 2
2- 3. Univ. Craiova 1 1 0 0 2-0 2

C.S. Tirgoviște 1 1 0 0 3-1 2
4— 6. S.C. Bacău 1 1 0 0 1-0 2

Steaua 1 1 0 0 3-2 2
„U*  Cluj-N. 1 1 0 0 2-1 2

7-12. U.T Arad 1 0 1 0 1-1 1
Corvinu' 1 0 1 0 1-1 1
Jiul 1 0 1 0 1-1 1
„Poli" Timișoara 1 0 1 0 1-1 1
F.C. Argeș 
Progresul Vulcan

1
1

0
0

1
1

0
0

1-1
1-1

1
1

13-15. Dinamo 1 0 0 1 1-2 0
Chimia Rm. V. 1 0 0 1 2-3 0
F.C. Constanța 1 0 0 1 0-1 0

16—17. F.C.M. Brașov 1 0 0 1 1-3 0
A.S.A. Tg. M. 1 0 0 1 0-2 0

18. F.C. Olt 1 0 0 1 0-3 8

O spunem pentru că am văr 
zut sala, în timpul unui antre
nament ; și era multă activita
te acolo O activitate vie. bine 
organizată, semn că roade și 
mai bogate se vor culege din

tenisul de masă de la Cugir. 
La poligonul de tir l-am aflat 
pe Adrian Coman ; un bucu- 
reștean Îndrăgostit de frumoa
sele plaiuri cugirene (despre 
care va mal fi vorba), caro 
vrea să facă din actuala insta
lație, realizată în 1977, una 
și mal completă, mai modernă. 
Lucra cot la cot cu zidarii și cu 
instalatorii șl ne-a arătat, cu o 
mare bucurie, cu nedisimulată 
mîndrie, poligonul : „Un poli
gon unde a „tras" și Dan Iuga" 
a ținut să ne informeze gazda 
noastră.

Rugbyul îșl face și el loc In 
peisajul sportiv al orașului. O 
echipă de Divizia „B“, care 
are spectatori constanți (șl va

Eftimie IONESCU

(Continuare în vag. 2-3)

finalele „Dadadci" la sărituri pentru Juniori

LA „1 in", SPORTIVII
DE LA C. S. S. TRIUMF AU CUCERIT

TREI TITLURI DIN PATRU!
Finalele de sărituri pentru 

juniori din cadrul „Daciadei" 
au început, ieri, la Ștrandul ti
neretului din Capitală, într-o 
atmosferă de interes general 
creată de echilibrul și specta
culozitatea disputelor. Tînăra 
generație de săritori a dovedit 
că constituie o pepinieră boga
tă, din care vor putea fi selec
ționați viitorii performeri pe 
plan internațional. Proba inau
gurală — trambulină lm — nu 
a avut favoriți cerțl, iar cla
samentele demonstrează că la 
fiecare categorie de concurențl 
s-a dat o luptă ștrinsă pentru 
cucerirea titlului și a celorlalte 
locuri fruntașe. O evoluție ex
celentă au avut sportivii de la 
C.S.Ș. Triumf (antrenori N. 
Sparios și Elena Timar), care

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)
Cristina Timar, campioana 

„Daciadei" la junioare I 
Foto: Vasile BAGEAC

A treia victorie In „Cupa Mării Negre**  la baschet feminin

ROMÂNIA - FINLANDA 76-57
CONSTANȚA, 14 (prin tele

fon). Cu meciurile desfășurate 
vineri, în Sala sporturilor din 
localitate, s-au încheiat între
cerile din seriile preliminare 
ale ediției a 20-a a „Cupei Mă
rii Negre!*  la baschet feminin, 
clasamentele lor prezentîndu-se 
astfel: SERIA A: 1. România 
6 p, 2. Finlanda 5 p, 3. R. P. 
Chineză 4 p, 4. Cehoslovacia 3 
p; SERIA B: 1. Ungaria 6 p, 
2. Polonia 5 p. 3. Italia 4 o. 4. 
R.D. Germană 3 p. Sîmbătă au 
loc semifinalele: România — 
Polonia, Finlanda — Ungaria, 
R.P. Chineză — R.D. Germană 
și Cehoslovacia — Italia, ur- 
mînd ca duminică se se dispute 
finalele: învingătoarele din pri
mele două partide vor lupta 
pentru locurile 1—2. învinsele 
pentru locurile 3—4; învingătoa
rele celorlalte două întiîlniri se
mifinale vor juca pentru locu

rile 5—6, iar învinsele pentru 
locurile 7—8. Rezultatele de vi
neri :

SERIA A. ROMANIA —FIN
LANDA 76—57 (35—26). După 
5 minute de joc echilibrat, re
prezentantele țării noastre au 
sprmtat irezistibil spre a treia 
victorie în turneu și. deci, spre 
calificarea în semifinale. Jocul 
agresiv in apărare a deranjat 
vădit pe sportivele scandinave 
șl a adus echipei române multe 
mingi cîștigate prin intercepții, 
urmate de contraatacuri rapide 
urmate de contraatacuri ra
pide șl eficiente. Pe iîn- 
eă contraatacuri baschetba
listele pregătite de antrenorii 
Tr. Constantinescu si G. Năs-

Poul IOVAN

(Comtnuare in pag. a i-a)



JUBILEUL DE 50 DE ANI AL ZIARULUI „SCÎNTEIA"
(Urmare din pag. t)

nic. intr-un unic șuvoi și eăire 
un unic țel, marile energii ale 
națiunii.

Printr-o frumoasă tradiție, 
creată în anii luminoși ai so
cialismului, aniversarea „Scin- 

devenit o sărbătoare a 
prese românești. A- 

sărbâtoare de la 15 su
cire a fost instituită

marca revoluționară 
cie tații, formarea
tarea conștiinței socialiste • 
maselor, făurirea

a so- 
și dezvol-

Universiada ’81 in comentarii, date și

teii" a 
întregii 
ceasta 
gust — 
Ziua presei române — pune in 
evidență locul, rolul și sarcinile 
ce revin presei 
tilor, în marca 
o înfăptuiește 
sub conducerea 
monist Român, 
societății socialiste 
teral dezvoltate în 
noastră patrie, atestă 
interes pe care partidul și sta
tul ii acordă mijloacelor de in 
formare in masă — presa scri
să. radioul, 
prețuirea 
neobosite, 
siune, a 1 
domeniu.

Condusă 
■nanent de 
principiul 
existenței 
profundei 
Ideologice, 
revoluționar . _ 
tă un Instrument activ șl efica
ce în lupta pentru transfor-

noastre, ziariș- 
operă pe care 

întregul popor. 
Partidului Co
de edificare a 

multila- 
scumpa 
marele

televiziunea —• 
și cinstirea muncii 
plină de elan și pa 

lucrătorilor din acest

per- 
fapt, 

al 
chezășia 
polii’co

ți îndrumată 
partid — în 
fundamental 

sale și 
orientări
a spiritului ei 
—, presa reprezin-

omului nou, 
in mobilizarea întregului popor 
la înfăptuirea politicii 
și externe a partidului, 
Izvorîtă din interesele 
mentale ale națiunii 
diu năzuințele sale de 
progres, de prietenie și 
rare multilaterală cu toate ce
lelalte națiuni ale lumii.

„Vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ccaușescu — se spune in tele
grama adresată secretarului ge
neral al partidului de către zia
riștii participanți la sesiunea 
de comunicări de ieri prilejuită 
de jubi’eul „Scîntcii" — că bo
gatul tezaur de idei cuprins în 
cuvîntările și indicațiile dum
neavoastră, luminoasele 
pective revoluționare pe 
le-ați deschis in fața întregii țări, 
vor călăuzi permanent munca și 
lupta noastră neabătută pentru 
triumful ideilor socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României. Considerăm drept 
supremă datorie a profesiunii 
noastre strădania de a conferi 
scrisului gazetăresc forța unei 
flăcări nestinse, mereu în con
sens cu aspirațiile și idealuri
le poporului, ale clasei munci
toare. țărănimii și intelectuali
tății in lupta pentru înfăptuirea

intcrne 
politici 
funda- 

noastre. 
pace și 
colabo-

pers- 
care

politicii interne și internaționa
le a partidului, pentru edifica
rea unei patrii libere, indepen
dente, socialiste, pc măsura as
pirațiilor de pace ți colaborare 
ale minunatului nostru popor".

Străduindu-se a se ridica la 
Înălțimea 
sarcinilor ___ ___
pune în fața presei, redactori’ 
ziarului nostru și ai celorlalte 
publicații sportive vor milita 
cu si mai multă hotărire pen
tru înfăptuirea importantelor o- 
biective pe care conducerea 
partidului le-a stabilit mișcării 
sportive românești, atît in di
recția atragerii tinerelului, a 
tuturor oamenilor muncii in în
trecerile „Daciadei", in practi
carea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului, 
privința dezvoltării continue a 
sportului de performanță, creș
terii- valorice a rezultatelor 
sportivilor noștri fruntași și 
demnei reprezentări a țării în 
marile competiții internaționale.

La jubileul de azi al „Scin- 
teii", adresăm 
marelui nostru 
celor ce îi dau 
urări de noi și 
Îndeplinirea importantei mi
siuni și răspunderii încredin
țate de partid de a sluji cu 
devotament — alături de în
treaga noastră presă — intere
sele poporului și țării.

răspunderilor și 
pe care partidul le

cit și in

calde felicitări 
cotidian, tuturor 
viață, precum și 
mari succese in 

importantei

ZILE SI NOPȚI LA CENTRUL DL
Universiada București ’81 a 

fost cea mai mare manifestare 
sportivă internațională găzduită 
de țara noastră care a necesi
tat ta același timp si functio
narea celui mai cuprinzător 
centru de presă organizat pînă 
acum la noi. Prezenta la Bucu
rești a peste 5 000 de partici
pant! din 85 de țări ale celor 
5 continente a atras atenția lu
mii sportive si. ca urmare. 358 
de ziariști străini reprezentind 
presa scrisă (agenții si ziare) 
și audiovizuală (radio si televi
ziune) din 34 de țări s-au acre
ditat pentru a transmite repor
taje si comentarii de la cel 
mai, mare eveniment sportiv al 
anului 1981. Adăugind Si 
ziariștii români, cifra de 
a fost depășită. Astfel au 
necesare multiple instalații 
informare rapidă si de trans
misie pentru 
a celor 24 de 
vîndu-se ta 
orare diferite 
cele două Americi.

Găzduit cu amabilitate de 
Conservatorul de muzică „Ci-

întreaga 
ore ale 
vedere 
pentru

CUGIR:
to

DE CE NU Șl „RAME DE AUR“?
(Urmare din pag. 1)

și eu 1a Olimpiadă, dar numai 
c*  rezervă. Colega mea a fost 
nai grăbită...".

Rodica este blondă, are 1,80 
m ți 78 kg și trage la rama 
din stînga. Lili, cu un centi
metru mai scundă. dar mai 
«veltă (numai 71 kg) este șa
tenă, cu păr lung, șl „trage" 
pe dreapta. Au urcat împreună 
ta pairoars 'abia anul acesta, 
ta luna mai, după ce colectivul 
de tehnicieni condus de Victor 
Mociani a reușit să ordoneze 
pe hîrtie cele mai bune jstîn- 
gace" ți „dreptare" din țară.

De atunci : victorie la Praga, 
Ia Moscova și Griinaiu, In fața 
a tot ce are mai valoros a- 
ceastă probă pe continentul 
nostru, apoi la regata Snagov 
și, în final, la Duisburg.

...Și discuția revine la vîsle 
de aur. „Dacă Marinela Ghiță 
și Cornelia 
în ,1974, la 
campioane, 
și Florica 
to 1979. la 
a le imita.
și -nod

încercăm 
portantă este __ _____ _
barcă, cit contează experiența, 
mai ades într-un final „la fo-

Neacșu au reușit 
Lucerna, să ajungă 
dacă Elena Oprea 
Dospinescu au fast 
Bled, la un pas de 
de ce nu am reuși
să amintim ce im- 

omogendtatea ta

tografie", că victoriile ta ma
rile regate ale anului nu în
seamnă implicit că ai titlul în 
buzunar. Clipe de tăcere. Dar 
fetele nu par nici un moment 
descumpănite... „Noi ne pregă
tim în așa fel Incit antrenorii, 
dar mai ales noi. să nu avem 
ce ne reproșa. Știm că adver
sarele nu și-au arătat adevă
rata față. Pe canadiencele Craig 
și Smith, care au cîștigat la 
Lucerna, unde nu am concu
rat, nici nu le cunoaștem. Dar 
să știți că nici noi nu am dat 
totul pînă acum și la fiecare 
cunsă cînd am văzut ce dis
tanțe ne despart de adversare, 
ne-am mai menajat. La Miin.- 
cften însă va fi altfel și vom 
încerca totul..." Rodica și Lili 
par convinse.

Succes !
HS

FINALELE LA SĂRITURI PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag Z)

«u cîștigat trei locuri I (prin 
Cristina Timar, Andreea Dra- 
țomir și Adrian Cherciu), pre
cum și alte poziții onorante. Al 
patrulea titlu a revenit lui 
Cornel Pop — Progresul (antre
nor Pantelimon Deeuseară), și 
Ci (ca șl ceilalți campioni) ta
tonat îndeaproape de alți com
petitori de un real talent O 
mențiune specială acordăm ți 
toarte tinerel Ioana Scarlat

(antrenor N. Totan) care, 
numai 12 ani, s-a clasat 
locul 5 in 
lor „mari".

la 
pe 

întrecerea juntoare-

trambulină 1 m. 
CAT. 1:1. Cristina 

Triumf Buc.) 
. campioană a ,,Dacî-

HI P IS M
Armăsarul Trucaj, a demonstrat 

joi, la Solicitarea conducătorului 
«Su, G. Tănase, eâ este lntr-o pe
rioadă de frumoasă ascensiune 
de formă șl că „biela motorului" 
■Su poate funcționa cu o frec
vență sporită șl to viitor. A par
ticipat în două curse (hiturl). In 
prima cursă a stat mult timp la 
ptndă, ductad trena ta prima 
pătrime, ca apoi să-sj înșire ad
versarii ți să ajungă în Unia 
dreaptă de sosire cu o lungime 
înaintea plutonului urmăritor. în 
Mtul doi, G. Tănase a sesizat 
eS o menținere in trenă mal în
delungată ar crea posibilitatea 
principalului adversar, Palicar, 
■3 se distanțeze și l-a scos pe 
Trucaj mal devreme to luptă. 
Rezultatul a fost o splendidă 
dispută pe toată lungimea liniei 
drepte. Pînă la urmă a învins 
tot Trucaj cu un scurt cap. L R. 
Nicolae cu Palicar 
Tr. Marinescu

(antrenorul 
fiind suspendat 

mal multe reuniuni) avînd me- 
TÎtul de a contribui la dinamiza
rea cursei. O mențiune pentru 
organizatori : credem că nu este 
cazul să se diminueze numărul 
•pectatorllor prin lipsa autobuzu
lui angajat pentru transport la 
Ploiești, cum a fost joi, deoa
rece șl așa afluența publicului 
a Început să scadă. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa I : 1. Hipolit 
<1. Bănică) perf. 1:41,8, 2. Kîrov. 
Simplu 3. ordinea 
n-a : 
1:37,3, 2. Lada, 3. 
piu 6, ordinea 4,

15. Cursa a
1. Stația (I. Bănică) rec.

Krauss. Slm- 
event 5, ordi

nea triplă 42. Cursa a m-a : 
Florentina 
1:34,2, 2. I 
ordinea 29, 
tigător 97. 
Trucaj (G. 
2. Hemion, 
ordinea 2a,

1.
(V. Pătrașcu) rec. 

Silișteanca. Simplu 6, 
, event 47, triplu clș- 
. Cursa a IV-a : 1.
. Tănase) perf. 1:27,1, 
, 3. Palicar. Simplu 4, 

event 24, ordinea tri-

pe
500 

fast 
de

durată 
zilei, a- 

fusele 
Asia Si

prian Porumbescu". realizat cu 
concursul și pe baza unor ex
periențe anterioare ale „Ager- 
pres" si ale organizărilor de 
presă specifice Jocurilor olim
pice si campionatelor mondiale 
la care au participat ziariști 
români, cu aportul Asociației 
presei sportive române. Centrul 
de presă al Universiadei ’81 a 
reușit să facă față eu brio unor 
exigente maxime de operativi
tate specifică agențiilor de pre
să și măritor cotidiene de sport.

Punctul nodal al sistemului 
de informație l-a constituit 
..activitatea" unui computer de 
capacitate oferit de Ministerul 
industriei metalurgice, prin ale 
cărui terminale (16) Centrul de 
presă se afla permanent în le
gătură cu oricare dintre prin
cipalele baze ce au găzduit în
treceri, La scurt timp după ter
minarea unui meci, a unei pro
be aHIetice sau a unei serii la 
natatie. ziariștii puteau cere o- 
peratoarelor de la terminalele 
calculatorului, direct sau prin 
intermediul translatoarelor de 
„permanentă", în engleză si

PAȘI»
(Urmare din pag. D

MULTI SI MARI

Rezultate, 
JUNIOARE 
Timar (C.S.Ș. 
400,05 p 
adei“ și a țării, 2. Isabela Ber- 
caru (C.S.Ș. Triumf) 383,05 p, 
3. Daniela Popa (C.S.Ș. Sibiu) 
336 p, f. Luiza Nicolaescu (Pro
gresul Buc.) 334.10 n. 5. Ioana 
Scaflat (Lie. 2 Buc.) 318,45 p,

BIELA" LUI TRUCAJ
41

651. Cursa a V-a : 1. Sabot 
Solcan) rec. 1:32,9, 2. Turdan.

" ' event 6,

plă
<G. ---------- --------
Simplu 1,40, ordinea 14, 
triplu cîștlgător 96. Cursa a Vl-a: 
1. Hotărel (L G. Nicolae) perf. 
1:29,9, 2. Armeanca, 3. Gurița. 
Simplu 5, ordinea 16, event 8, 
ordinea triplă S.201. Cursa a 
vn-a : 1. Trucaj (G. Tănase) 
perf. 1:27,4, 2. Palicar, 3. Stilat. 
Simplu 1, ordinea 3, event 8, or
dinea triplă 52, triplu cîștlgător 
44. Cursa a Vm-a : L Oltenița 
(V. Pătrașcu) perf. 1:33,8, 2. Su
porter. Simplu 2,60, ordinea 100, 
event 39.

Doru IONESCU

6. Ana Bakos (Crișul Oradea) 
309,65 p; JUNIOARE CAT. A 
II-A: , 1. Andreea Dragomir 
(C.S.Ș. Triumf) 355,35 p — 
campioană a „Daciadei" și a 
țării, 2. Ileana Firjol (C.S.Ș. 
Triumf) 336,95 p, 3. Adriana 
Răsloagă (Lie. 2) 326,90 p, 4. 
Monica Baba (Crișul) 325,40 p,
5. Cristina Szakacs (Crișul) 
323,90 p, 6. Arina Manta (C.S.S. 
Sibiu) 323,25 p; JUNIORI CAT. 
I: 1. C. Pop (Progresul) 378,50 
n — campion al „Daciadei" si 
al țării, 2. C. Cherciu (C.S.Ș. 
Triumfi 377,35 p, 3. Em. Penț 
(C.S.Ș. Sibiu) 357,35 p, 4. FI. 
Avasiloaie (Lie. 2) 356,65 p, 5. 
D. Lucaeiu (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 341,95 p; JUNIORI CAT. A 
" ' X. A. Cherciu (C.S.Ș.

al 
tării, 2. C. Hi

la (C.S.Ș. Sibiu) 351,85 p, 3. I.
■ Lajcsak (Crișul) 342.90 p, 4. N. 
Lepăduș (Lie. 2) 340,85 p, 5. Cr. 
Iliescu (C.S.Ș. Triumf) 327,20 p,
6. I. Petrache (Lie. 2) 314,95 p.

întrecerile continuă, la Ștran
dul tineretului, azi (de la ora 
9,30: trambulină 3 m băieți, de 
la ora 16: platformă fete) și se 
încheie mîine (de la ara 9,30: 
trambulină 3 m fete, de la ora 
16: platformă băieți).

II-A: 1. A. Cherciu 
Triumf) 354,45 — campion 
„Daciadei" ți al

cîștiga și alți prieteni), adună 
în jurul ei interesul pentru 
sportul cu mingea ovală. Boxul 
are ani și ani de existență la 
Cugir șl poate urca mult mai 
sus pe scara performanței, dacă 
ne gîndim că are o mare for
ță de atracție printre tineri. 
Șahul, care beneficiază de în
drumările candidatului de 
maestru Ion Zaharia, se simte 
puternic încurajat prin nume
roasele concursuri prilejuite de 
„Daciadă". O poveste intere
santă are judoul. La Cugir a 
venit, repartizat/ profesional, 
ing. Const. Bucșa, fost jiidoka 
la Dinamo Brașov. De atunci 
judo-ul a făcut cunoștință 
Cugirul sau invers, 
s-o luați, 
faptul că 
spectaculos 
numeroși, 
o activitate 
tismul și tenisul de câmp.

Dar, vă spuneam că „Dacia- 
da" apare foarte des — și foar
te productiv — pe agenda eve
nimentelor sportive cugîrene. 
La întrecerile de fotbal, volei, 
tenis de masă, handbal — vara 
— schi și șah — iama — ea 
adună șute și sute de concu
rent!. Ca pretutindeni, mare 
succes au competițiile de casă, 
interioare. Asociația Metalur
gistul posedă frumoase recor
duri de participare și solicitări 
pentru organizarea de noi și noi 
întreceri de acest gen. Mai 
ales la fotbal, la handbal, la 
volei, unde numărul echipelor 
participante a trecut de 40 ! 
Sportivii din Cugir au avut re
marcate prezențe la o serie de 
competiții de masă, precum 
„Crosul tinărului muncitor" 
(1980) și „Crosul constructorilor 
de mașini" (tot ediția 1980). Iar 
în acest an la „Ștafeta tiafiru- 
Ini muncitor", de la Alba lulia 
au ocupat locul întîi pe echipe.

Acum ei se pregătesc pentru 
tradiționala întrecere „Toamna 
cugircană", care ajunge Ia 
a 8-a ediție, un festival cultu- 
ral-sportiv (sportul reprezenta! 
de handbal, volei, atletism). La 
ediția precedentă numărul pâr
tiei panților a trecut de 800

O deosebită preocupare am 
găsit la Cugir pentru organiza
rea plăcută și utilă a timpului 
liber. Numeroasele locuri de 
agrement pe care minunatele 
împrejurimi le eferă sint folo
site din plin în zilele de re-

cu 
cum vreți 

Important rămine 
practicanții acestui 
și' util sport sint 

Alte sporturi cu 
susținută sint atle-

paus, de sărbătoare. Așa va fi 
și la 23 August din anul acesta, 
cînd, la „Mistrețul" sau la 
„Rîndunica", ca și în alte 
locuri de o rară frumusețe, vor 
fi organizate programe cultu
ral-sportive. astfel ca numero
șii cugireni și familiile lor să 
se simtă bine, să se destindă 
în decorul admirabil al naturii 
„La Cugir, ne spunea tov. Gh. 
Văduva, vicepreședinte al aso
ciației Metalurgistul, sportul a 
făcut, asemenea celorlalte do
menii de activitate, pași mulți 
și mari iuainte. Și avem 
toate condițiile să înregistrăm 
noi succese". Fotbalul a fost 
doar amintit alei. Dar, despre 
el, va fi vorba într-un reportaj 
special...

■S3

MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE
DEPARTAMENTUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

ANUNȚA
începerea înscrierii candidaților pentru examenul de admi
tere Ia Institutul de marină Mircea cel Bătrin" ” "
stanța pentru secția Flotei de pescu.t oceanic — 

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

vent de învățătninț superior tehnic și brevet de 
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 dc 25 ani.

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

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

din Con- 
Facultățile

de absol- 
ofițer ma-

Di- 
în-

eli-

franceză, 
vind deși 
Acest sisl 
premieră 
dovedit a 
ces : so-lin 
reu si n 
culatoruli 
culpă.
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mea de 
a marilo 
camerele 

■numai ui 
urgentă, 
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materie, 
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formatiil 
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sistem d 
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si a cărt 
constitui 
mite pri 
nuite si. 
ne ..cap 
teral su 
la numă 
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unui co 
gimnasti 
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multipli- 
avizilor 
agenții, 
„buletin 
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etc.
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„CUPA R(
La 3 poligoane bucureștene 

au continuat întrecerile din 
cadrul „Cupei României" la 
tir. Iată cîteva amănunte :

Probele de TALERE. înche
iate la poligonul Tunari. Re
zultatele n-au fost pe măsura 
speranțelor din prima zi de 
întreceri. La skeet. Ion To
man (Vînătorul Timișoara) a 
dstigat cu 191/200 t. ei fiind 
urmat de A. Ciorba (C.S. B,:ia 
Mare), cu 190 t si Bogdan Ma ■ 
rinescu (Olimpia), cu 187 t. La„ 
trap 
moy 
tașat 
afla
„sută’ . _ _ __  ... ..
de talere sparte, dar cifra este 
modestă. L-au urmat, ambii cu 
174 t. V. Antonescu (Steaua) și 
T. Vlădoianu (Olimpia), primul 
ocupînd însă locul 2. după ba
raj. La juniori : skeet : 1. D.

învingătorul. Eduard So- 
(C.S. Baia Mare), s-a de- 
de grupul masiv care se 
la egalitate după prima 

de talere, a adunat 177

Gazele
2. S. 
132 t. 
t ; tra 
T. Vlă 
(Steau

TIR 
găzdui 
din p 
cheiat 
primii 
Auror; 
Terezi 
Mureș 
lescu
1. A.
2. A. 
1195 i 
nil) 1 
Tănas 
St. F
3. N. 
P ; jt 
tra (

TENiSMANII IN
In cadrul zonei de la Veneția 

— Lido a competiției de tenis 
pentru echipe de tineret dotată 
eu „Cupa Vasco Valerio", for
mația României (Mihai Sovar. 
Bogdan Toma. Emil 
rin loan, antrenor 
Boaghe) a ocupat 
după următoarele 
parțiale : România 
0—5 (loan — Bottazzi

Hnat. Flo- 
Gheorghe 
locul 4, 
rezultate 

— Italia 
4—6,

be rată de liceu prin care se atestă absolvit ea examenului 
de bacalaureat ;

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

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

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

liceului sau de conducerea întreprinderii in 
încadrat in producție :

— aprecierea activității candidatului dată 
U.T.C

Concursul
august — 5

Probele și
publicate in 
ediția 1981

Când dații __ _ _____ _ _
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, 
eleviL vor beneficia gratuit de : cazare, hrană, uniformă, ma
nuale, rechizite și transport în timpul vacanțelor

de conducerea 
cazul cind este
de organizația

’n perioada 25de admitere se va desfășura 
septembrie 1981.
programele disciplinelor de concurs sint cele 

broșura „Admiterea in invățăminlul superior".

admiși Ia institut vor încheia angajamente
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6—4
3— 6.
4— 6. 
0—6 :
Cane 
Rom
— h
— K
— ț
— 1

NI 
înde 
din 
cam 
ACI 
E 
SA 
ȘI

M 
REȘ 
exp 
dat. 
că 
unc 
tint 
mei 
zen 

ter 
cur 
ver



\esă
nanunte pri- 

întrecerilor. 
informare in 
'ersiade, s-a 
nente un suc- 
curgeau" me- 
memoria cal- 
a aflat in...

uma că ..foa- 
î“. în SDecial 

grunate in 
liul I. era nu 
... extrem de 
•a Centrului 
ziariștilor a- 
surnriză in 
ele două zile 
'aptul că re- 
tot mai mult 

odernă a in- 
esă. Numai 
■t adăugat un 
e. care func- 
i calculatorul 
nrimă“ era 

irmatii pri- 
lefoane obis- 
Drin telefoa- 

legau bila- 
e Dresă (9 
■ul din Con- 
za minute 
de Dildă. a 
aparate la 
mei finale 
5 rezultat' 
i ne mesele 

la marile 
asemenea

• rezultate 
1 desfășură- 
lungă dura- 
lăritura cu

nat de ase- 
i intern TV 
e. de cabi- 
ternationale 
1 telexuri 
-ru dotate 
de bufet si 

medicală

nouți de 
u nasiune 
informarea 
torilor si 
io din !n-

TIMOFTE

LA RUGBY,
0 ETAPA (a doua), 

AȘTEPTATĂ CU INTERES
Dintre iocurile celei de a 

doua etape a campionatului Di
viziei ..A" Ia rugby, patru se 
anunță echilibrate, mai ales a- 
celea de la Petroșani si Birlad. 
în primul caz. Stiinta va avea 
de înfruntat una dintre echi
pele animate de mari ambiții 
(Farul) ; în celălalt Rulmentul 
deține avantaiul teoretic al 
propriului teren, dar băimăre- 
nii îsi doresc reabilitarea dună 
insuccesul — ca rezultat si ca 
ioc — din etapa inaugurală. 
Cu interes este așteptată și

PROGRAMUL PARTIDE
LOR : București, Dinamo
— Politehnica Iași (sta
dion Olimpia, ora 9,30), 
Steaua — „U“ Timișoara 
(stadion Steaua, era 9), 
Vulcan — R.C. Sportul 
stud, (stadion Steaua, ora 
10,30) ; Birlad. Rulmentul
— Știința Baia Mare; si
biu, C.S.M. - P.T.T. A- 
rad,; Suceava, C.S.M. — 
R.C. Grivița Roșie ; Pe
troșani, Știința — Farul 
Constanta.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I

prima evoluție a Vulcanului la 
revenirea De prima scenă (for
mația metalurgistă nu a jucat 
duminica trecută), cu un nou 
„demi“. Barba, fostul rugbyst 
al... Sportului studențesc. De 
asemenea, la Sibiu. localnicii 
privesc cu circumspecție parti
da lor cu XV-Ie arădean, ca
pabil de surprize.

Protagonistele ediției anteri
oare de campionat. Steaua si 
Dinamo, sint favorite, desigur, 
în fata echipelor din Timișoa
ra. respectiv Iași, a căror evo
luție în Capitală constituie însă 
un punct de interes pentru 
spectatorii bucuresteni. dornici 
să vadă mutațiile de ordin tac
tic produse în locul acestor 
formații de noii lor antrenori, 
în fine, lâ Suceava, grivitenii 
sint creditați cu prima sansă, 
dar nu trebuie uitait că gazdele 
au înscris duminică 15 puncte 
Farului...

EI“ LA TIR
139/150 t, 

lia Mare) 
impia) 129 
■ 132 t. 2.

C. Toma

concurs
Olimpia 

. S-a în- 
ITA. Iată 
îioare : 1.
1240 p. 2. 
ta tea Tg ' 
riela Bă- 
. seniori:

1196 p. 
(Minerul) 

(Mine-
I : 1. R. 
67 o 2.

1088 p. 
>ia) 1077 
aria Ci- 
’2 p. 2.

Suzana Balog (Voința Satu 
Mare) 714 p. 3. Jaqueline Ser- 
bănescu (Olimpia) 709 d : juni
oare II : 1. Florinela Gheor
ghiu (A.S.A. Clui-Naopca) 560 
p. 2. Iuliana Fodor (C.S.M. 
Iași) 552 p. 3. Dalia Matei 
(C.S.M. Iași) 507 p ; juniori II: 
1. V. Bud (Minerul) 607 d. 2. 
F. Iliescu (C.S.M. Iași) 603 p.
3. I. Matias (P.T.T.R. Tg. Mu
res) 583 p.

Probele de TIR REDUS, or
ganizate in sala Dinamo : pis
toli. seniori : M. Gabriel (Di
namo) 574 p ; iuniori : Gh. Va- 
sile (Dinamo) 560 d ; senioare : 
Silvia Kaposztay (U.T. Arad) 
373 p : pușcă, seniori : F. Mi- 
nișan (Dinamo) 570 p : senioa
re : Niculina Iosif (I.E.F.S.) 363 
p ; junioare : 1. F. Moldovan 
(C.T. Alexandria) 367 o. 2. D. 
Popa (C.S.S. 1 Buc.) 366 p.

INTERNAȚIONALE
ancelotti 
Colombo 
x)li 5—7. 
Bottazzi, 
5-7), și 
-0 (loan 
; Hnat

var. Toma — Ma iar tec. Kilo- 
nowski 7—5. 6—1).

★
în turneul international de 

tenis de la Royan (Franța), 
tînărul nostru campion Florin 
Scgărceanu a fost întrecut de

; Toma unul din favoritii principali ai 
; Șovar competiției suedezul Andres 
-4 ; So- Jaerrid cu «—2, 6—1.

LOIEȘTI. 
, noștri 
început

SOCOȚI, 
3ĂTORI, 
r TOȚI“ 
:ntru... 
OLORI!

BUCU- 
?ord cu 
. aplau- 
specifi- 
teatral, 

ea cor- 
ite mo- 

Pre- 
dau 

1 de o 
de 

□rt, așa 
ens in- 
inologia

sportivă apărînd în alte dome
nii. Măcar să avem cît mai 
multe faze pe care să le aplau
dăm iată că m-am... molipsit și 
eu — la... scenă deschisă !

AUREL BERCEA, BRĂILA. La 
tenis, prima minge a serviciului 
poate atinge o viteză de 150—180 
de kilometri pe oră ! De-aici și 
„așii“, cînd mingea expediată cu 
o asemenea viteză intră în drep
tunghiul de serviciu advers.

CRISTIAN IONESCU, BUCU
REȘTI. Sport Club Bacău are o 
istorie... întortochiată. Un... stră
moș al ei a început să joace în 
1951 la Brașov sub numele de 
Dinamo. Apoi, în 1958, sub ace
lași nume, echipa a evoluat la 
Cluj, de unde avea să ajungă 
Dinamo... Bacău și, de cîțiva 
ani, Sport Club Bacău.

.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

I VESTI DE LA CELE 18
J!

DIVIZIONARE „A“
• UNIVERSITATEA CRA

IOVA anunță posibila folosire 
a lui Crișan. accidentat în me
ciul de la Tg. Mureș. Ticleanu 
este si el refăcut, dar rămîne 
de văzut dacă antrenorii I. O- 
blemenco si C. Otet vor modi
fica componenta liniei de mij
loc. • C.S. TÎRGOVIȘTE îi 
are in continuare accidentat dc 
Economu (ruptură de fibre 
musculare).

O „POLI" TIMIȘOARA a 
jucat un meci de verificare 
cu localnica. U.M.T. Scorul a 
fost egal. 1—1. golul studenți
lor fiind marcat de aolgeterul 
formației. Nedelcu. Antrenorii 
Pigulea și Dembrovschi au uti
lizat pe toți cei 22 de jucători 
din lot. • SPORTUL STU
DENȚESC nu are nici o in
disponibilitate in efectivul său. 
Va alinia aceeași formație care 
a realizat scorul etapei inaugu
rale.

• CORVINUL îl are în con
tinuare De Nicșa indisponibil. 
Este probabilă reintrarea lui 
Klein, refăcut după acciden
tare. • F.C. ARGEȘ are tot 
lotul valid si este posibilă fo
losirea aceleiași formații din 
prima etapă.

• PROCJRESUL-VULCAN a 
efectuat ciclul normal de an
trenamente. Doar un jucător se 
află sub semnul întrebării — 
Marian Ionescu. accidentat la 
un genunchi. • F.C. CON
STANȚA speră să realizeze un 
joc bun la București, să se 
reabiliteze după eșecul din pri
ma etapă. Se fac eforturi pen
tru recuperarea lui Peniu. Bo- 
rali si Nistor.

• CHIMIA RM VÎLCEA a- 
nuntă ca prc-babilă aceeași 
formulă de echipă utilizată în 
prima etapă, neavînd nici un 
jucător indisponibil în lotul pe 
care îl are ia dispoziție în 
prezent. • .,U“ CLUJ-NAPO- 
CA are tot lotul valid si va 
alinia după toate probabilită
țile. ,.ll“-le din startul campio
natului.

• Divizionara ,,B“ Rulmentul 
Alexandria are un nou antrenor, 
pe Nicolae Lupescu.

PROGRAMUL
JOCURILOR

DE DUMINECĂ
Stadionul Giulești, ora 11, 

Rapid — Chimica Tirnăvenlj 
stadionul Automatica (str. 
Barbu Văcărescu), ora 11, Au
tomatica — Rulmentul Ale
xandria, stadionul Mecanica 
fină, ora 11, Mecanica fină — 
Gaz metan Mediaș. Partide 
de Divizia ,,B”.

Meciuri din „Cupa Româ
niei", de la ora 17 : Voința
— Tchnometal ; Flacăra roșie
— Abatorul ; I.C.S.IJW. — 
T.M.B. ; Danubiana — Sirena 
și F.C.M.E. — Electronica. 
(Toate meciurjle se Joacă pe 
terenurile primelor formații ; 
terenul F.C.M.E. este situat 
In șos. Cățelu).

| ĂOMIMSIRAIU lit STAI
* 1010-PmOSPORI IMOIIMLA/Ă
* Astăzi mai puteți participa !

• După cum s-a mal anunțat, 
B miine va avea loc prima trage

re Loto 2 din această lună — I prilej de noi și mari succese
pentru tot mai numeroșii partl- 
cipanți la acest atractiv sistem 
de joc. Cei ce vor să asiste la I desfășurarea tragerii sînt invi
tați la ora 16.30 în sala Clubului 
,,Finanțe-Bănci“ din București, 
str. Doamnei nr. 2. (Numerele 

' cîștigătoare urmează a fi trans
mise în cursul serii la radio și I televiziune) • De asemenea, 
mîine va avea loc și un foarte 

(atractiv concurs Pronosport, 
care cuprinde meciuri din etapa 
inaugurală a campionatului di
vizionar ,,B“ de fotbal, ediția 1931/ 

11932. AGENTELE IX)TO-PRONO-
SPORT VA MAI STAU LA DIS
POZIȚIE NUMAI ASTĂZI PEN
TRU A VA ÎNCERCA ȘI DV. 

[ȘANSELE !
ÎN AGENȚIILE LOTO-PRONO-

SPORT din întreaga țară s-a 
pus în vînzare broșura ..Campio- 

I natul de fotbal ediția 1981—1982“.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 14 AU
GUST 1981. Extragerea I : 27 53 1 51 12 34 11 63 4 48 ; Extragerea
a Il-a : 89 23 46 77 22 21 14 20 90. 
Fond total de cîștiguri : 1.162.165 
lei, din care 386.595 lei, report la 

• categoria 1.

• DINAMO anunță întreg 
lotul valid si... dorința de a 
presta un joc pe măsura ade
văratului potential. • A.S.A. 
TG. MUREȘ a sosit ieri în 
Capitală venind de la Miercu
rea Ciuc. unde. joi. a învins e- 
chipă locală Tractorul cu 4—1. 
Nici formația de pe Mureș nu 
are indisponibilități. (
• S.C. BACĂU nu are nici 

o indisponibilitate în lot. ast
fel incit antrenorul Vătafu va 
alinia — se pare — ,.ll“-le care 
a dat satisfacție în etapa de 
debut, la Constanta. obți- 
nînd o spectaculoasă victorie. 
• STEAUA va aborda partida 
fără două piese de greutate, 
internaționalii lordache și T. 
Stoica, ambii accidentat!, ulti
mul în prima etapă.

O F.C. OLT nu anunță 
schimbări esențiale de formație 
fată de etapa trecută. Va lipsi 
numai Ciocioană, suspendat de 
comisia de disciplină pe trei 
etape, eliminat pentru atitudi
ne nesportivă fată de arbitru, 
în partida cu Sportul studen
țesc. ® U.T.A. va aduce, 
probabil, pe Csordas în teren, 
dar nu-i va putea folosi pe 
Vaczi — autoaccidentat în jo
cul cu Corvinul si Tisa, in
disponibil încă din primăvară.

• F.C.M. BRAȘOV a efec
tuat antrenamente zilnice, iar 
miercuri a jucat cu Hapoel 
Rishon (3—1). în afara lui Ma
rinescu (contuzie la gleznă în 
jocul de la Tîrgoviste dar re
cuperabil pentru partida de as
tăzi) nici o problemă medicală 
în lotul brașovean • JIUL a- 
nuntă aceeași formație din jo
cul cu Politehnica Timișoara, 
semn că nu are indisponibili
tăți.

DIVIZIA „B“, ANIICAMEDĂ A DIVIZIEI „A", 
ve&rej OAD Șl LABORATOR ACTIV DE TAEENTE

Miine intră în Întrecere și 
cele 54 de echipe care alcă
tuiesc al doilea eșalon fot
balistic al țării. Divizia „B" 
acordlnd șl din acest punct 
de vedere prioritate celor din 
,,A“, care au debutat săptă- 
mlna trecută. Am dori Insă
— și acest deziderat nu se 
Înscrie In sfera subiectivă, ci 
In cea a necesității obiective
— ca pe planul calității, re
percutat la nivelul general al 
fotbalului nostru, eșalonul 
secund să nu se considere 
doar o anticameră ă perfor
manței, ci un adevărat labo
rator in care apar, cresc și 
se afirmă jucători de talent.

In goana săptămînală după 
puncte, al cărui singur țel 
este de cele mal multe ori 
promovarea în Divizia „A", 
se uită perspectiva. Or, per
spectiva nu poate fi despăr
țită de CALITATEA ÎMBUNĂ
TĂȚITĂ A JOCULUI, aceasta 
constituind singurul factor 
care rezistă conjuncturii. Pen
tru că, din păcate, întrecerea 
divizionară „B« este prea a- 
desea purtată sub semnul 
conjuncturii, „intrăm sau nu

PROGRAMUL IBRUEDI CAMPIONATULDl DIVIZIEI „C“ - EDIJIA 1981-1982
SERIA A X-a

ETAPA 1 — 23 august
Simared Baia Mare — Oașul 

Negrești, Minerul Baia Sprie — 
Minerul Baia Borșa, CSU Trico
lorul Oradea — Unirea Valea lui 
Mihai, Victoria Cărei — Minerul 
Băiuț, Chimia Tășnad — Rapid 
Jibou, Bradul Vișeu »— Minerul 
Băița, Armătura Zalău — Biho
reana Marghita, Silvana Cehu 
Silvaniei — CUPROM Baia Mare.

ETAPA A II-a — 30 august
Bihoreana — Bradul, Unirea — 

Simared, Minerul B.B. — Silvana, 
Oașul — CSU Tricolorul, CU
PROM — Minerul B.S., Rapid — 
Armătura, Minerul Băița — Vic
toria, Minerul Băiuț — Chimia. 
ETAPA A III-a — 6 septembrie

Chimia — CUPROM, CSU Tri
colorul — Bihoreana, Unirea — 
Rapid, Simared — Silvana, Vic
toria — Minerul B.B., Minerul 
Băiuț — Bradul. Oașul — Armă
tura, Minerul BtS. — Minerul 
Băița.
ETAPA A IV-a — 13 septembrie

Rapid — Minerul Băiuț, Armă
tura — Minerul B.B., Simared 
— CUPROM, Bradul — Minerul 
B.S., CSU Tricolorul — Minerul 
Băița, Bihoreana — Victoria, Chi
mia — Unirea, Silvana — Oașul.

ETAPA A V-a — 20 septembrie 
Silvana — CSU Tricolorul, Mi

nerul Băița — Chimia, Minerul 
B.S. — Rapid, Oașul — Minerul

Pc marginea unor accidcnfări din clapa Inauguralii

NICI In jocul de fotbal,
SCOPUL... NU SCUZĂ MIJLOACELE
N-a început bine întrecerea 

divizionarelor „A" și iată că 
iregularitățile, sub forma jocu
lui dur, mult prea dur, și-au 
făcut apariția pe terenurile de 
fotbal. Căutind să suplinească 
lacune de ordin tehnic, unii 
jucători recurg, în continuare, 
in dorința de a-și anihila ad
versarul direct, Ia jocul brutal, 
atacind OMUL, nu mingea ; nu 
băriiătește, umăr la umăr, ceea 
ce regulamentul permite, ci di
rect la picior, urmărind glezna 
sau genunchiul, uneori acolo 
unde, poate, adversarul este 
mai vulnerabil.

în neputința lor, jucătorii 
slab pregătiți, incapabili. să re
curgă la o deposedare corectă, 
nu aleg și astfel, simbătă, to 
etapa inaugurală, trei compo- 
nenți ai lotului reprezentativ 
au simțit, pe pielea lor, dure
ros, asprul tratament Ia care 
au fost supuși. La Tg. Mureș, 
Crișan, extremul dreapta al na
ționalei, aflat înti-o formă do 
zile mari (fapt îmbucurător in 
perspectiva apropiatelor me
ciuri din calificările C.M.), n-a 
putut fi stopat în cursele spre 
poarta adversă decât prin depo
sedări dure. O dată, de două 
ori, de trei ori, de patru ori, 
sub ochii îngăduitori ai arbitru
lui Gh. Dragomjr. A cincea 
oară, Crișan n-a mai rezistat — 
să-1 „ierte" Szabo, fundașul 
lui A.S.A. Tg. Mureș — și ș-a 
văzut nevoit să părăsească te
renul. „Șansa lui Crișan, și 
a noastră, dacă o putem numi 
astfel, constă in aceea că el 
stă pe picioare puternice și că 
lovitura primită în mușchi îl 
va face recuperabil în citeva 
zile", ne spunea Constantin 
Deliu, proaspăt vicepreședinte 
al clubului Universitatea Cra
iova.

In „A" 1", Hind singura În
trebare — ce-1 drept... exis
tențială — care neliniștește 
principalele animatoare ale 
celor trei serii, in timp ce 
marea majoritate a echipelor 
se mulțumește cu păstrarea 
statutului de „B“, care, ori
cum, — zic ele — tot per
formanță se cheamă. Da, dar 
la ce nivel ? Nimeni din a- 
cest perimetru al fotbalului 
divizionar nu are dreptul să 
se considere mulțumit alita 
timp cit promovarea (sau re
venirea) in Divizia „A" nu 
înseamnă șl un pas Înainte 
pe drumul fotbalului de cali
tate, atita timp cit „Ies cal
culele" la limită in „clasa
mentul adevărului", dar prin 
umbrela punctelor adunate 
cu chin plouă cu antijoc, du
ritate, tactici falimentare, ex
primare Individuală rudimen
tară.

De fapt, afirmlnd toate a- 
cestea acum, subliniind ne
cesitatea ca eșalonul secund 
divizionar să nu se transfor
me intr-un adăpost al non
valorilor refuzate de prima 
divizie, al „păsărilor călă

Băiuț, Bihoreana — Simared, 
Minerul B.B. — Unirea, CU
PROM — Bradul, Armătura — 
Victoria.
ETAPA A VI-a — 27 septembrie

Chimia — Minerul B.S., Bradul
— Minerul B.B., Minerul Băiuț
— Minerul Băița, Victoria — CU
PROM, Unirea — Silvana, Sima
red — Rapid, CSU Tricolorul — 
Armătura, Oașul — Bihoreana. 
ETAPA A VII-a — 4 octombrie

Unirea — Victoria, Simared — 
Minerul Băiuț, Silvana — Chi
mia, Minerul Băița — Bihoreana, 
Rapid — Bradul, Minerul B.B.
— CSU Tricolorul, Minerul B.S.
— Oașul, Armătura — Simared. 
ETAPA A VIII-a — 11 octombrie

Bihoreana — Unirea, Minerul 
B.B. — Rapid, CUPROM — CSU 
Tricolorul, Chimia — Oașul, Vic
toria — Minerul B.S., Armătura
— Minerul Băiut, Minerul Băița
— Simared, Bradul — Silvana. 
ETAPA A IX-a — 18 octombrie

Rapid — Minerul Băița, Victo
ria — Bradul, Simared — Mine
rul B.B., Minerul Băiuț — Mine
rul B.S.,*  Silvana — Armătura, 
Bihoreana — CUPROM, Oașul — 
Unirea, CSU Tricolorul — Chi
mia.
ETAPA A X-a — 25 octombrie

Minerul B.B. — Bihoreana, Mi
nerul Băița — Silvana, Rapid — 
Victoria, Chimia — Simared, 
Bradul — Oașul, Minerul B.S. — 
CSU Tricolorul, CUPROM — Ar
mătura, Unirea — Minerul Băiuț.

Cam la fel s-au petrecut lu
crurile și pe terenul dm Ghen- 
cea, unde T. Stoica, cosit ne
milos de G. Stan, s-a indreptat, 
șchiopătînd, spre cabine. Puțin 
a lipsit ca, după intervențiile 
neregulamentare ale lui Catar- 
giu și Stanca asupra lui Ior- 
dănescu, acesta din urmă să-l 
însoțească spre vestiare pe 
Stoica.

Poate că nu toate tentativele 
fotbalistului aflat in postură de 
apărător și soldate cu acciden
tări. grave sau mai puțin gra
ve, au la bază intenția de a 
lovi, dc a scoate adversarul din 
joc. Contează însă efectul — 
ACCIDENTAREA JUCĂTORI
LOR — iar în cazul faulturilor 
repetate, cu intenție vădită 
Ia fiecare intervenție, nu mai 
pot fi invocate circumstanțe a- 
tenuante- Nu-1 SCUZĂ cu ni
mic. nu-1 scutește de critică și 
de sancțiune pe un asemenea 
jucător (nici opinia publică, 
nici colegii de întrecere, nici 
organele federației), pentru 
simplul motiv că nici în jocul 
de fotbal scopul... NU SCUZA 
MIJLOACELE.

Cît de nefericită ne apare 
împerecherea de termeni pro
ces de instruire și... educație în 
astfel de cazuri în care destui 
antrenori, în loc să curețe de 
impurități jocul fotbaliștilor 
lor, ii tolerează în echipă, cu 
riscurile de care vorbeam : 
ACCIDENTĂRILE...

Iată de ce, dacă în etapa 
inaugurală s-au trecut cu ve
derea iregularitățile, este cazul 
ca în runda de azi atît arbitrii 
cit și observatorii federali, dar 
mai cu seamă antrenorii echi
pelor și fotbaliștii înșiși să 
vegheze ca asemenea acciden
tări să nu mai aibă loc.

Gheorghe NICOLAESCU

toare", al veteranilor care-și 
amină nejustificat retragerea, 
nu facem decît să relevăm 
legătura indisolubilă Intre „B“ 
și „A", osmoza firească pe 
planul performanței, In care 
numitorul comun nu poate fi 
altul decit TINEREȚEA și 
VALOAREA (afirmate), COM
PETITIVITATEA. Prin această 
prismă — singura construc
tivă, după părerea noastră — 
obligații au nu numai Poli
tehnica Iași, F.C.M. Galați, 
Petrolul Ploiești, Rapid Bucu
rești, F.C. Baia Mare, F.C. 
Bihor, C.F.R. Cluj-Napoca, 
Olimpia Satu Mare, F.C.M. 
Reșița, ca foste divizionare 
„A" și aspirante prin tradi
ție la promovare, ci toate cele 
54 de echipe, care iau miine 
startul. Obligație care nu tre
buie să înceapă și să se ter
mine odată cu calendarul 
competițional al unei ediții, 
la sfîrșitul căreia rămîn doar 
felicitările sau autocriticile de 
rigoare în jurul promovării. 
Ci obligația permanentă a 
promovării pe spirala calită
ții.

Paul SLAVESCU

ETAPA A XI-a —- 1 noiembrie
Armătura — Minerul Băița, 

Bihoreana — Rapid, CSU Trico
lorul —- Bradul, Unirea — CU
PROM, Minerul Băiuț — Silvana, 
Victoria — Chimia, Simared — 
Minerul B.S., Oașul — Minerul 
B.B.
ETAPĂ A XII-a — 8 noiembrie 

Simared — CSU Tricolorul, 
Bradul — Chimia, Minerul B.S.
— Bihoreana, Oașul — Rapid, 
Minerul Băița — CUPROM, Mi
nerul B.B. — Minerul Băiuț, Sil
vana — Victoria, Armătura — 
Unirea.
ETAPA A XlII-a — 15 noiembrie

CUPROM — Minerul B.B., Mi
nerul Băiuț — Bihoreana, Bra
dul — Simared, Minerul B.S. — 
Silvana, Rapid — CSU Tricolo
rul, Chimia — Armătura, Mine
rul Băița — Unirea, Victoria — 
Oașul.
ETAPA A XIV-a — 22 noiembrie

Bihoreana — Chimia, Minerul 
B.B. — Minerul Băița, Unirea — 
Minerul B.S., Oașul — CUPROM, 
Simared — Minerul Băiuț, Rapid
— Silvana, CSU Tricolorul — 
Victoria, Armătura — Bradul.
ETAPA A XV-a — 29 noiembrie

Bradul — Unirea, Victoria — 
Simared, Silvana — Bihoreana, 
Minerul Băiuț — CSU Tricolo
rul, Minerul B.S. — Armătura, 
Minerul Băița — Oașul. Chimia
— Minerul B.B., CUPROM — 
Rapid.



La Spartachiada de vară a armatelor prietene

PERFORMERII ROMÂNI DECIȘI SĂ OBȚINĂ
REZULTATE DE PRESTIGIU

BUDAPESTA, 14 (prin tele
fon). Cea de a 5-a ediție a 
Spartaehiadei de vară a arma
telor prietene a., început vineri 
după-amiază printr-o frumoasă 
festivitate desfășurată pe co
chetul stadion Honved din ca
pitala' Ungariei. A fost o cere
monie de deschidere tradițio
nală pentru astfel de compe
tiții, care — după defilarea ce
lor 21 de delegații participante 
— a programat un atractiv 
spectacol cultural-sportiiv, ca 
„supliment", organizatorii ofe
rind spectatorilor și participan- 
ților un interesant meci de fot
bal care a opus echipei Hon
ved o selecționată internaționa
lă. In momentul apariției pe 
stadion, delegația sportivilor 
militari români a fost salutată 
cu simpatie, în rîndul acesteia 
fiind recunoscut! multi sportivi 
de renume mondial ca Ion 
Corneliu, Constantin Alexan
dru, Costel Cernat, Vasile Stin
gă sau Radu Voina, port-dra- 
pelul nostru fiind sulițașul Tu- 
dorel Pîrvu. Ziua de vineri a 
mai fost rezervată și ședințe
lor tehnice care au constituit 
un excelent prilej pentru teh
nicieni de a face un util 
schimb de experiență. Marea 
majoritate a antrenorilor și 
tehnicienilor prezenți aici sini 
coautori al multor reușite olim
pice și mondiale. Iată acum cî- 
teva amănunte culese din ta
băra sportivilor români.

La poligonul Szentendre, a- 
flat în apropiere de Budapesta, 
campionul olimpic la pistol vi
teză, Ion Corneliu, a fost în
conjurat cu interes și astăzi, 
atît de partenerii de întrecere 
cît și de reprezentanți ai pre
sei. Campionul nostru este op- 
timi: : „Poligonul oferă con
diții prielnice pentru obținerea 
unor rezultate bune, iar parte-

După campionatele europene de tenis de masă juniori

TÎNĂRA GENERAȚIE BATE LA PORȚILE ADEVĂRATEI CONSACRĂRI
Recent s-au încheiat la To- 

polcany (Cehoslovacia) întrece
rile Campionatelor europene de 
tenis de masă pentru cădeți 
(ediția a 14-a) și juniori (edi
ția a 24;a), la care au luat 
parte peste 300 de tineri spor
tivi din 27 de țări. Reprezen
tanți noștri u avut o frumoa
să comportare, cucerind o me
dalie de aur (Olga Nemeș — 
cadete, individual) și 3 de 
bronz la : echipe cădeți (V. 
Florea, C. Toma), echipe ju
niori (A. Fejer, Eug. Florescu, 
M. Nicorescu, P. Haldan) și e- 
chipe junioare (Maria Alboiu, 
Judith Borbelyi).

Amănunte despre actuala e- 
diție a competiției continentale 
am solicitat antrenoarei fede
rale Ella Conslantinescu.

— Care a fost valoarea do 
ansamblu a acestei noi ediții a 
campionatelor ?

— întrecerile de la Topol-
eany s-a desfășurat sub sem
nul unui evident echilibru, pe 
fondul unei creșteri valorice a 
tuturor concurenților, mai vizi
bilă, este drept, în disputa ca- 
deților. Alături de forțele con
sacrate — U.R.S.S., Cehoslo
vacia, Suedia — au apărut li
nele noi, Anglia, R. F. G. 
România. La juniori, și-au 
mențin jf pozițiile Suedia, 
Cehoslovacia, dar un evident 
progres au înregistrat, mai 
ales U.R.S.S., dar și România, 
încă un argument in favoarea 
echilibrului valoric, faptul 
că pe podium au urcat spor
tivi dintr-un număr mai mare 
de țări, la care aș putea adău
ga și constatarea că „terenul 
propriu" nu mai constituie un 
avantaj. Spre exemplu, sporti
vii cehoslovaci — printre cei 
mai valoroși — au fost pre
zervi in 7 finale, dar nu au 
reușit să cîștige nici o meda
lie de aur !

— în acest context, ce ne 
puteți spune despre reprezen
tanții noștri ?

— Față de anii precedent, 
am aliniat o garnitură mai 
omogenă. Cu o singură excep
ție (cadcte echipe), toți jucă
torii noștri au urcat pe podiu
mul medaliațllor Ne-am men- 

ncrii de întrecere sînt un sti
mulent pentru evoluții foarte 
ridicate". Elevii antrenorului 
Mihai Nedef, care au efectuat 
ședințe de pregătire la sala de 
la Nepstadion, ne-au declarat 
prin căpitanul lor, Costel Cer
nat : „Spartachiada de la Bu
dapesta constituie un prilej 
foarte bun pentru reafirmarea 
posibilităților baschetului nos
tru, pentru un dorit rezultat de 
prestigiu".

La ora transmisiei, au loc 
tragerile la sorți pentru de
semnarea grupelor preliminare 
și a seriilor din întrecerile in
dividuale.

Octavian VINTILA

BE LA CRVKA
Cu o rundă înainte de înche

ierea turneului international de 
șah de la Bela Crvka (Iugo
slavia). în clasament conduce 
Hazai (Ungaria), cu 10* • *Z>  p. Ma
estrul remân Constantin Io- 
nescu, care în runda a 14-a a 
remizat cu Hazai. după ce 
cîștigase partida întreruptă cu 
Vujici. se află pe locul 5 cu 
8*A  p.

tase au realizat în atac acțiuni în 
viteză, precise și eficace, dato
rită cărora au condus perma
nent pe tabela de scor, deși 
ambițioasele partenere de în
trecere au luptat cu multă te
nacitate, o perioadă pentru a 
egala, mai apoi pentru a limi
ta proporțiile scorului. Ca și 
în seara precedentă (in partida 
cu formația R.P. Chineze), în 
lotul român au fost folosite 
toate jucătoarele, inclusiv juni
oarele Annemarie Kirr și Ga
briela Kiss, dintre care prima 
a dat deplină satisfacție. Au 
înscris Szekeiy. 16, Pali 10, Ar- 
mion 8, Balaș 7, Filip 8. Kirr 
7, Fotescu 6, Zidaru 5, Ciubăn- 
can 3, Bădinici 4, Popa 2 pen
tru România, respectiv Hakala 
22, Vesa 13, Makela 8, Koski
4. Nygrcn 4, Salomaa 5, Saviko 
1. Arbitri: M. CziHra (Ungaria) 
și Gao Kai Sing (R.P. Chineză.)

R. P. CHINEZA — CEHO
SLOVACIA 90—73 (49—37).
Practicînd un joc în viteză, a- 
propiat de calitățile lor speci
fice, baschetbalistele- chineze au 
repurtat prima lor victorie în 
acest turneu, la canatul unei 
întreceri echilibrate doar în re
priza I. Sportivele cehoslovace 
nu au Izbutit nici în această 
partidă să valorifice plusul de 
talie. Coșgetere: Li Suyng 23, 
Li Wu Ping 13, Yung 13 pen
tru învingătoare. respectiv 
Cestnakova 21, Ilojsakova 14. 
Arbitri : E. Pfundcr (R.D.G.) 
și N. Constanlinescu (România).

SERIA B: UNGARIA — R.D. 
GERMANĂ 73—27 (37—10).

POLONIA — ITALIA 78—54

• Rezultate . înregistrate In 
campionatul unional de fotbal : 
Spartak Moscova — Dinamo Tbi
lisi 3—1 ; Ararat Erevan — Di
namo Moscova 1—1 ; Cernomoreț 
Odessa — Dnepr Dnepropetrovsk 
0—11 Dinamo Minsk — Zenit Le
ningrad 2—0 ; Tavria Simferopol
— Pahtakor Taskent 1—0 ; Kuban 
Kransnodar — Kairat Alma Ata 
2—1 ; Torpedo Moscova — Neftci 
Baku 3—1 ; Ț.S.K.A. Moscova — 
S.K.A. Rostov pe Don 1—1. In 
clasament continuă să conducă 
echipa Dinamo Kiev, cu 38 punc
te, (din 22 de meciuri disputate), 
urmată de formația Spartak 
Moscova — 33 puncte (din 23 de 
jocuri).

® In campionatul Argentinei 
după desfășurarea etapei a 33-a 
pe primul loc se află Boca Ju
niors cu 49 p, urmată de Fer- 
rocarrll 47 p șl River Plate 38 p. 
Rezultate mai importante înre
gistrate în etapa a 33-a : River 
Plate — Newell’s Old Boys 5—2; 
Ferrocarril — Huracan 3—3 ; Ro
sario Central — Boca Juniors 
1—0.
• In mai multe orașe olandeze 

s-au desfășurat o serie de me
ciuri internaționale amicale : F.C. 
Groningen — Birmingham 1—1 ; 
NAC Breda — Waregem (Belgia) 
0—0 ; M.V.V. Maastricht — A.C. 
Torino 1—3 ; P.S.V. Eindhoven
— Manchester City 1—1.
• După disputarea a 14 etape, 

în campionatul Norvegiei con
duce echipa Rosenborg, cu 21 p.
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BELGRAD
în primele două tururi ale 

tumeulud international de 
polo de la Belgrad au fost în
registrate următoarele rezul
tate : R.F. Germania — S.U.A. 
13—6 ; Iugoslavia — România 
8—1 ; Spania — Iugoslavia (B) 
10—7 ; S.U.A. — România 6—4; 
Iugoslavia — Spania 9—6 ; R.F. 
Germania — Iugoslavia (B) 
10—2.
DONEȚK

Primul mare turneu interna
țional de hochei pe gheată al 
sezonului, tradiționalul „Premiu

OLGA 
ținut, în acest fel, in probele 
pe echipe pe pozițiile frunta
șe in tenisul de masă juvenil. 
Din păcate, la individual, sor
ții i-au pus pe jucătorii noștri 
in fața primilor favoriți incă 
din primele tururi, ceea ce a 
constituit un serios baraj spre 
locurile din față

— Cea mai bună perfor
manță au realizat-o cadeții...

— Intr-adevăr, Olga Nemeș 
și-a confirmat valoarea, cuce
rind titlul european, al doilea 
din istoria participării cadete- 
lor. după Lidia Ilie în 1970 la 
Teeside (Anglia). Olga a ju
cat foarte bine, fără să cedeze 
vreun set 1 Dacă și Kihga Lohr, 
mezina formației, ar fi avut 
experiența necesară, poate că 
șt la echipe s-ar fi putut rea
liza un rezultat mai bun. Bă
ieții, Vașile Florea și Călin 
Toma, au jucat bine, s-au mo
bilizat, ceea ce le-a adus, in 
final, o medalie de bronz. 
Dealtfel, Florea a realizat in 
semifinale, in compania sovie
ticului Mazunov — deținătorul 
titlului —, cel mai frumos joc 
al campionatului, această tn- 
tilnire fiind apreciată de toți 
specialiștii ca adevărata finali.
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START IN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE ZBOR CU MOTOR (acrobație)
Incepînd de luni, timp de o 

săptămînă. pe aerodromul spor
tiv din Punitz (Austria) va 
avea loc campionatul european 
de zbor cu motor (acrobație). 
Si-au anunțat participarea 45 
de concurenti din 13 țâri : An
glia. Austria. Belgia. Ceho
slovacia. Elveția. Franța. R.F. 
Germania. Italia. Polonia, 
România. Spania. Ungaria și 
U.R.S.S.

Programul campionatului 
prevede desfășurarea întrece
rilor în cadrul a patru pro
grame : impus, liber, necunos
cut si demonstrativ. Titlurile 
continentale se vor acorda se
parat pentru primele trei pro
grame. cel de . campion euro
pean absolut fiind decernat 
prin calcularea mediei generale 
la care se adaugă rezultatul ob
ținut la programul demonstra
tiv (unde participă doar concu- 

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
al ziarului Sovietski sport" se 
va desfășura în prima jumătate 
a lunii septembrie la Lenin
grad, Riga și Donețk. Echipa 
României va evolua în grupa 
de la Donețk. alături de selec
ționatele Finlandei. R.F. Ger
mania si a cunoscutelor clu
buri sovietice Ț.S.K.A. Mosco
va. Torpedo Gorki. Cristal Sa
ratov si Sokol Kiev.
MONTREAL

în proba de dublu bărbați 
din cadrul turneului internatio
nal de tenis de la Montreal pe
rechea Iile Năstase (România), 
Eliot Teltscher (S.U.A.) a între
cut cu 7—6. 6—4 cuplul Bill 
Cowan. Nigel O’Rourke (Ca
nada). Alte rezultate : Edmond
son. Stewart — Brabanec. Pic- 
ken 6—3. 4—6. 6—3 ; Gunthardt. 
Smid — Dent, Drewett 6—4. 6—4, 
In turul trei al probei de sim
plu. jucătorul indian Viiai Am- 
ritrai a furnizat o mare surpri
ză învir.gindu-1 cu 5—7. 7—6,
6—1 pe John McEnroe (S.U.A.).

NEMEȘ '
— Cele două medalii de 

bronz la echipe confirmă rezul
tatele de anul trecut, ceea ce 
ne dă încredere in noua gene
rație. Fejer a fost omul nr. 1, 
fiind bine secondat de Flores- 
eu și Nicorescu, dar și Maria 
Alboiu și Judith Borbelyi au 
jucat la valoarea lor. în ceea 
ce privește concursul indivi
dual, atit la băieți cit și la fete 
accederea spre locurile de 
frunte a fost foarte dificilă, 
majoritatea echipelor avînd 
in componență jucători deja 
afirmați pe plan internațional 
in concursurile de seniori, ceea 
ce a creat un decalaj pe pla
nul experienței competiționale. 
In plus, s-a adăugat și folosi
rea de către unii jucători, pe 
palete, a unor materiale inco
mode pentru adversar.

— Așadar ?
— Bilanțul realizat este, cre

dem, bun, dar ceea ce mi se 
pare mai important este faptul 
că dispunem de o generație 
de jucători talentați — acesto
ra li se mai adaugă și alții —, 
care pot, printr-o pregătire a- 
tentă, să urce treptele marii 
performante la cotele valorice 
dorite.

Emanuel FANTĂNEANU 

rentii din prima treime a cla
samentului general).

Pilotajul sportiv românesc, 
aflat pentru prima dată la în
trecerile continentale, va pre
zenta echipe complete atît la 
feminin cit și la masculin, a- 
testînd astfel nivelul valoric 
ridicat al zburătorilor noștri și 
baza de selecție lărgită de care 
dispunem în acest moment. Ne 
vor reprezenta Nina Ioniță. E- 
miiia Pop și Maria Șulean în 
întrecerea feminină. Mihai 
Albu, Marcel Mitu si Mielu 
FcțeSnu în cea masculină, am
bele echipe fiind definitivate 
de către antrcnorul-coordona- 
tor. maestrul emerit al sportu
lui Constantin Manolache. în 
urma rezultatelor obținute la 
recentul concurg internațional 
de la Ceske Budeiovice. unde 
pilotii noștri au avut o bună 
comportare.

PAZARDJIK
în cadrul balcaniadei de bas

chet pentru juniori, selecționa
ta Bulgariei a întrecut cu sco
rul de 89—66 (45—22) formația 
României.

„CUPA MĂRII NEGRE44
LA BASCHET FEMININ

(Urmare din pag. I)

(48—27).

•TELEX•
ATLETISM • Rezultate din 

concursul de la Malmoe: femi
nin : 100 m : Jeanette Bolden 
(S.U.A.) 11,32 ; 200 m : Marlene
Ottey (Jamaica) 22,81 ; 800 m2
Madeleine Manning (S.U.A.) 
1:59,39 ; 100 mg : Nowakowska
(Polonia) 13,73 ; 400 m : Ann-
Louise Skoglund (Suedia) 52,23
— nou record suedez ; masculin:
disc : Burns (S.U.A.) 65,26 m 3
800 m : Robinson (S.U.A.) 1:46,07; 
400 m : Henley (S.U.A.) 46,02 ;
5 000 m : Plasencia (S.U.AJ 
13:48.12.

BASCHET • în turneul inter*-'  
național masculin de la Rio de 
Janeiro, echipa U.R.S.S. a învins 
cu 108—80 selecționata Mexicu
lui, în timp ce formația Iugo
slaviei a dispus cu 87—76 de cea 
a Braziliei • Echipa feminină a 
Universității din Kentucky 
(S.U.A.), aflată în turneu în Ja
ponia, a evoluat la Kyoto în 
compania selecționatei nipone 
Gazdele au obținut victoria ca 
scorul de 72—59 (36—30).

ÎNOT • în prima zi a cam
pionatelor unionale de la Mos
cova, proba de 100 m liber băr
bați a fost cîștigată de Serghed 
Smlriaghin în 51,89, iar la fe
minin, pe primul loc s-a clasat 
Irina Gherasimova 58,44 • în pri
ma zi a campionatelor de înot ale 
S.U.A. care se desfășoară la Mii-, 
wakuee (Wisconsin), Mary T. 
Meagher (în vîrstă de 16 anî) a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 200 m fluture cu timpul 
de 2:05,96. Vechiul record aparți
nea aceleiași înotătoare cu 2:06,37. 
Alte rezultate : 100 m liber : Chris 
Cavanaugh 50,71 ; 100 m liber (f) ; 
JIU Sterkel 56,25 ; 200 m bras (b) î 
Nick Nevid 2:19,27 ; 200 m spate 
(b) Jesse Vassal® 2:01,50.

MOTOCICLISM • Campionatul 
mondial de motocros la clasa 
125 cmc a programat în locali
tatea cehoslovacă Dalecln un 
concurs, în care victoria a re
venit, în ambele manșe, sportl-' 
vului belgian Harry Everts. în 
clasamentul general se menține 
lider Harry Everts — 184 puncte, 
secundat de compatriotul său 
Erie Geboers — 170 puncte.

PENTATLON MODERN • Con^ 
cursul internațional de tineret 
de la Pazardjik s-a încheiat cu 
succesul sportivului sovietic Igor 
Feldman 5 460 puncte. Pe echipe 
primul loc a fost ocupat de for
mația U.R.S.S. 16137 puncte, ur
mată de Ungaria 15 490 puncte,’ 
Bulgaria 15 259 puncte, Polonia 
14 945 puncte, Cehoslovacia 14 634 
puncte, Românja 14148 puncte.

ȘAH o în turneul internațio
nal de la Riga, după nouă run
de conduce fostul campion mon
dial Mihail Tal cu 6 puncte, ur
mat de Teskovskl 5 puncte (2). 
în runda ’ a 9-a Tal a cîștigat, 
cu piesele negre, la Klovan.

TENIS • în sferturile de fina
lă ale turneului internațional fe
minin de tenis de la Richmond 
(Virginia) americanca Betsy Na- 
gelsen a reușit s-o învingă pe 
Regina Marsikova (Cehoslovacia), 
cu scorul de 6—3, 7—5. Alte re
zultate : Sylvia Hanika (R.F.G.)
— Candy Reynolds (S.U.A.) 6—2,
3—6, 6—1 ; Sue Barker (Marea
Britanie) — Stacy Margolin 
(S.U.A.) 4—6, 6—2, 6—2 ; Wendy
Turnbull (Austr.) — Sherry Acker 
(S.U.A.) 6—4, 6—3 ; Mary Lou
Piatek (S.U.A.) — Anne White
(S.U.A.) 6—2, 6—4. O Clasamen
tul „Marelui premiu F.I.L.T.**  ar« 
un nou lider : după 51 de tur
nee disputate de la începutul a- 
nului, pe primul loc a trecut te- 
nismanul argentinian Jose Luis 
Clerc, cu 1 382 p, urmat de Ivan 
Lendl (Cehoslovacia) — 1 378 p, 
Jimmy Connors (S.U.A.) — 1 212 
p, Guillermo Vilas (Argentina) — 
1124 p, John McEnroe (S.U.A.)
— 995 p, Bjorn Borg (Suedia) — 
809 p, Roscoe Tanner (S.U.A.) — 
780 p, Yannick Noah (Franța) — 
678 p, Victor Pecci (Paraguay) — 
668 p și Woltek Fibak (Polonia)
— 641 p.

urmată de formațiile Vaalerengen 
20 p și Moss 1B p. Rezultate în
registrate în etapa a 14-a : Brann
— Rosenborg 0—3 ; Bryne — Vi
king Stavanger 2—2 ; Frederik- 
stad — Start 2—2 ; Lillestroem
— Vaalerengen 0—2 ; Lyn — 
Moss 5—0 ; Hamarkameratene — 
Haugar 1—1.
• Cu prilejul sărbătoririi a M

de ani de la crearea Federației 
cehoslovace de fotbal, la Praga 
va avea loc, la 18 august, un 
meci între reprezentativa tării- 
gazdă și o selecționată europea
nă. Antrenorul vest-german 
Jupp Derwall, însărcinat cu alcă
tuirea formației continentale, a 
selecționat următorul lot : por
tari : Koncilia (Austria) și Pan- 
telicl (Iugoslavia) ; fundași 3 
Kaltz (R.F.G.), Stoikovici (Iugo
slavia), Pezzey (Austria), Michel 
(Franța) șl Dietz (R.F.G.) ; mij
locași : Prohaska (Austria),
Breitner (R.F.G.), Nyilasi (Un
garia), Kipiani (U.R.S.S.), An- 
tognonl (Italia) ; atacanți : Rum- 
menigge (R.F.G.), Mavros (Grecia), 
Surjak (Iugoslavia), Krankl 
(Austria) si Blohin (U.R.S.S.)
• în continuarea turneului pe 

care n întreprinde în Elveția, de
ținătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal,. echipa engleză 
F.C. Liverpool a jucat la Neucha- 
tel cu formația locală Xamax. 
Partida, s-a încheiat la egalitate : 
0—0. In meciul precedent,' fotba
liștii englezi au pierdut cu 1—2 
în fața echipei Servette Geneva.


