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„Declanșarea revoluției de eliberare socială ți 
națională din august 1944 a inaugurat o etapă 
nouă in istoria patriei, a deschis calea împlinirii 
idealurilor ți năzuințelor de dreptate și libertate 
ale poporului român, a cuceririi depline a inde
pendenței ți suveranității naționale, a afirmării 
României ca națiune liberă ți demnă în rindul na
țiunilor lumii".
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Odată cu pro
fundele sentimen
te de' recunoștin
ță și neprețuită 
stimă ale tuturor 
sportivilor Româ
niei socialiste, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu - sub 
al cărui înalt pa
tronaj s-a desfă
șurat marea săr
bătoare a spor
tului mondial u- 
niversitar de la 
București - și to
varășa Elena
Ceaușescu pri
mesc, de la prima 
sportivă a țării, 
Nadia Comăneci, 
placheta cu emble
ma „Universiadei 
'81'..

PUNTE DE LUMINĂ 
ÎNTRE TRECUTUL EROIC 

ȘI VIITORUL DE AUR
S

trins unit în jurul partidului, al secretarului său general 
și președintele țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
poporul român sărbătorește cea de a XXXVII-a aniver
sare a revoluției de eliberare națională și socială, anti
fascistă și antiimperialistă. In atmosfera de puternică 
efervescență politică și de muncă entuziastă, ce carac
terizează întreaga viață a țării și în care s-a înscris și vi

zita de lucru efectuată în cursul zilei de ieri în Capitală de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de la 
orașe și sate — bărbați și femei, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — desfășoară o amplă și eroică activi
tate pentru înfăptuirea hotăririior Congresului al XII-Iea al 
partidului, a Programului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. 
Realizărj deosebite in toate domeniile de activitate au cinstit 
cum se cuvine apropierea marii noastre sărbători naționale.

In istoria multimilenară a poporului nostru, actul revoluțio
nar dc la 23 August 1944 este înscris eu Utere de aur. Măreața 
epopee a insurecției victorioase de acum 37 de ani reprezintă 
un eveniment de o epocală importanță pentru destinele poporu
lui nostru. Aetal revoluționar de la 23 August 1944 a fost re
zultatul luptelor îndelungate ale poporului român, 
voinței naționale a întregului popor, ferm hotării 
soarta in propriile miinl, să asigure deplina libertate 
pendență a patriei, să deschidă calea unor profunde 
mări revoluționar-dcmocratice în viața țării. Actul _ __ ____
acum 37 dc ani a constituit un corolar luminos al luptei mul
tiseculare a poporului român pentru apărarea gliei strămo
șești și a ființei naționale, pentru dreptate socială și libertate 
națională, pentru unitate și deplină independență de stat, 
pentru înlăturarea dominației străine, luptă continuată în mod 
strălucit de clasa muncitoare, de țărănime și intelectualitate, 
de toate forțele de bază ale națiunii noastre care, sub înțe
leaptă conducere a Partidului Comunist Român, a deschis 
României calea marilor realizări socialiste de care ne bucurăm 
azi. Animat de un inait patriotism și de responsabilitate revo
luționară, Partidul Comunist Român a răspuns cu cinste che
mării istoriei, organizind și conducind lupta împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc, a dictaturii militaro-fasciste și a războ
iului. pentru libertatea și independența patriei, pentru partici
parea poporului român la infringerea Germaniei fasciste Ș> 
transformarea revoluționară a societății românești. Este una
nim recunoscut marele merit al partidului nostru, continuator 
eroic ai luptei de veacuri a poporului, de a fi elaborat — in 
condițiile internaționale favorabile, ereate de evenimentele mi
litare din vara anului 1944 pe fronturile celui de al doilea 
război mondial și îndeosebi pe frontul sovieto-german. — stra
tegia și tactica potrivite situației obiective specifice țării noas
tre și de a fi condus poporul la victorie.

In perioada relativ scurtă care s-a scurs de la începerea 
revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și anti-
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(Continuare în pap. a 2-a)

„DACIADA“

treaptă superioară In afirmarea 
educației fizice și sportului

In viața socială
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ZI DE GLORIE
O zi înaltă cit un virf de munte 
Va fi mereu cîntată in baladă.
Sînt fericiți cei ce-au trăit s-o vadă 
De la copii, la pletele cărunte.

Dinspre trecut a aruncat o punte
Spre veacuri noi cu pulsul de cascadă 
Și-n mers impetuos, de cavalcadă, 
Ea orice vifor a știut să-nfrunte.

Născută din furtună și urgie,
Din sîngele vărsat pe cîmp de luptă, 
Pe frunte poartă nimb de veșnicie.

Istoria în două a fost ruptă...
Cu chipul ei în inima fierbinte
Spre comunism vom merge, înainte !

DUMITRU MORARU-SLIVNA

I

^5 .

DIN SUMAR:

Universiada '81, 
fala București ului

(pag. a 3-a)

FOTBAL
9 Prezentarea etapei a 3-a a 
Diviziei „A" a înaintea partidei 
cu Ungaria, lotul reprezentativ va 
susține două jocuri cu echipe de 
peste hotare • Oblemenco față 
in față cu... Olympiakos

(pag. ■ *-a)

AMPLE MANIFESTĂRI 
SPORTIVE OMAGIALE

In toată tara continuă să se desfășoare 
numeroase competiții omagiale' în cinstea 
zilei de 23 August. Iată cîteva relatări ale 
corespondenților noștri :

TIMIȘOARA. Pe cocheta bază a asociației 
sportive A.E.M. s-a desfășurat un intere
sant turneu de handbal, la care au luat 
parte echipele Rapid București, Chimia Rm. 
Vîlcea. Chimia Arad si A.E.M. Timișoara. 
Pe arena Voința s-a încheiat un concurs 
de popice, cu participarea a 30 de băieți si 
30 de fete din asociațiile sportive timișo
rene, iar pe cele patru terenuri de fotbal 
ale bazei sportive U.M.T. s-au întrecut 18 
echipe de fotbal. Pe terenurile de lingă 
bazinul din parcul Central s-au desfășurat 
jocuri de baschet, cu participarea unor 

echipe feminine din Arad, Cluj-Napoca,
Dej. Oradea. Tg. Mureș. Sibiu Satu Mare 
și Timișoara. (Constantin CREȚU-ooresp.).

IAȘI. In cinstea aniversării zilei de 23 
August, sportivii ieșeni au organizat im
portante concursuri de orientare turistică, 
prilej cu care au marcat, totodată, aniversa
rea a 30 de ani de la primul concurs de 
acest gen în județul Iași. Desfășurate în 
1951, din inițiativa lui Gh. Pinzaru. Valentin 
Pînzaru (tatăl si fiul) si D. Mihăilă. con
cursurile de orientare au cîstisat an de an 
tot mai multi aderenți în județul Iași. în
deosebi in , asociațiile sportive Nicolina, 
Politehnica. Penicilina, Voința. Universita
tea. La comnetitia omagială dotată cu trei 
cupe („Politehnica", „Voința" și „Cu-

(Continuare in pag. a 2-a)



PUNTE DE
(Urmare din Dao I)

Imperialistă România a parcurs 
mai multe etape istorice, aflîn- 
du-se astăzi in plin avint de re
alizare a Programului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ți înaintare 
spre comunism. Prin munca ți 
lupta plină de abnegație și dă
ruire a poporului pentru înfăp
tuirea politicii interne și exter
ne a partidului, an avut Ioc u- 
riașe mișcări revoluționare care 
au schimbat din temelii viata 
țării. Au înflorit industria, a- 
gricuilura. știința și cultura 
Producția industrială a crescut 
In deceniul precedent de circa 
3 ori, iar agricultura. de 1.6 
ori. Numai în ultimul cincinal 
retribuția a crescut cu 29 Ia 
sută, iar pe deceniul trecut de 
aproape 2 ori. Aceasta demon
strează «Iar că ceea ce înfăp
tuim pentru dezvoltarea forte 
lor de producție, a bogăției na
ționale are ca scop și ca re
zultat înflorirea neîncetată a 
patriei, ridicarea bunăstării ma 
tcriale și spirituale a poporului, 
țelul suprem al politicii parti
dului nostru, esența societății 
socialiste pe care o edificăm cu 
succes in patria noastră.

Făcind. ca la fiecare sărbă
toare a noastră, bilanțul reali
zărilor obținute in cei 37 de ani 
de viată nouă distingem eu u- 
țurintă dinamica puternic ac
celerată din ultimul deceniu și 
Jumătate, etapa cea mai rodni
că în înfăptuiri de seamă din 
Întreaga noastră istorie. Este 
perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea, de cînd în frun
tea partidului și a țării a fost 
ales — expresie a voinței una
nime a comuniștilor, a între
gului popor — tovarășul Nicolae 
Ceausescu. întreaga viață de 
partid și de stat a cunoscut un 
viguros impuls, au fost puter
nic stimulate dezvoltarea eco
nomiei naționale, științei și cul
turii, creșterea mai accentuată
• nivelului de trai material și 
spiritual, înflorirea orașelor și 
satelor, se adîncește continuu
• largă democrație socialistă. 
Iar politica externă a României 
se bucură de o unanimă apre
ciere, pretutindeni în lume. 
Toate domeniile activității e- 
eonomico-socialc poartă am
prenta puternică a persona
lității tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu. a gîndiriî sale cre
atoare, a muncii sale neobosi
te. Patriot revoluționar Înflă
cărat. care are ca țel suprem 
slujirea devotată a poporului, 
partidului și tării, comunist de 
•mente, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este iubit și stimat 
de întregul ponor. în același . 
timp. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este recunoscut ea 
un eminent conducător de 
partid și de stat, personalitate 
marcantă a vieții politice con
temporane. stimat în întreaga 
lume pentru perseverența cu 
care luptă pentru întărirea co
laborării între popoare, pentru 
dezarmarea generală și totală, 
pentru o nouă ordine politică 
ți economică internațională, 
pentru apărarea păcii.

între realizările de seamă 
obținute in cei 37 de ani de la 
actul istoric care constituie o 
punte de lumină între trecutul 
eroic si viitorul de aur al 
poporului nostru, se află și 
crearea de către partid a miș
cării sportive de masă și de 
performanță. parte Integran
tă a procesului complex de 
educație socialistă a tineretu
lui, a maselor de oameni ai 
muncii. Educația fizică și spor
tul. investite de partid eu 
atributul de activități de inte
res national, sînt chemate să 
contribuie la creșterea unor 
generații armonios dezvoltate 
fizic și psihic, pregătite pentru

LUMINĂ
muncă și apărarea - patriei, la 
menținerea și întărirea sănătă
ții și puterii de muncă a popu
lației, la organizarea petrecerii 
in mod plăcut și util a timpu
lui liber, ea și Ia reprezenta
rea demnă a țării, in arena 
sportivă internațională O bază 
materială modernă. tot mal 
bogată contribuie la Îndepli
nirea acestor obiective. Marca 
competiție polisportivă na
țională „Daciada", creată din 
inițiativa secretarului general 
al partidului, mobilizează Ia 
startul întrecerilor de masă un 
număr mereu sporit de com
petitori de toate vîrstele și o- 
feră cadrul propice promovării 
de noi talente și creșterii ne
încetate a performanțelor ro
mânești. în preajma marii a- 
niversări de la 23 August, 
sportivi laureați in întrecerile 
finale ale celei de a Il-a edi
ții a „Daciadei", desfășurate în 
acest an. au avut un aport 
deosebit la splendidul succes 
de Ia „Universiada *81 “, orga, 
nizată in capitala țării noas
tre, unde sportivii români au 
cucerit 67 de medalii (30 de 
aur, 17 de argint și 20 de 
bronz), situînd astfel România 
pe locul al doilea în clasamen
tele neoficiale pe puncte și 
medalii, din 85 de națiuni par
ticipante. -

La strălucitul succes realizat 
Ia cea mai mare competiție in
ternațională din acest an s-au 
adăugat numeroase alte titluri 
și locuri fruntașe cucerite în 
Întrecerile mondiale și conti
nentale de către sportivii noș
tri seniori și juniori.

împreună eu întregul popor, 
sportivii, antrenorii și tehni
cienii, tot activul mișcării spor
tive își exprimă și cu prilejul 
marii noastre sărbători națio
nale dragostea și recunoștința 
fierbinte față de partid, față 
de iubitul și stimatul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
dițiile tot mai minunate de 
muncă și viață, de învățătură 
de pregătire sportivă, de afir
mare a talentului ce le-au fost 
asigurate și fără de care nici 
nn succes nu ar fi fost cu pu
tință Ei se angajează solemn 
ea, în frunte cu comuniștii și 
urmind minunatul lor exemplu, 
să ridice la noi cote de cali
tate activitatea din toate do
meniile mișcării sportive, să 
treacă cu succes numeroasele 
examene ale sezonului sportiv 
internațional, îndeplinind în
tocmai sarcinile încredințate 
de partid, spre gloria sportivă 
a României socialiste.
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SINT l'N//
Personalitățile cultu

rii universale au apărut 
adeseori în mintea oa
menilor ca niște făpturi 
singulare,, crescute parcă 
în sere speciale de via
tă artificială. Totuși, 
sondînd „adîncurile" e- 
xlstenței marilor muzi
cieni, scriitori. pictori, 
oameni de știință, 
marcăm 
pentru 
fizic al organismului su
pus eforturilor intelectuale 
au apărut memoriile a doi ___  _______ _
lui George Enescu : Unfinished Journey de 
Yehudi Menuhin (1976. în traducere româ
nească publicată în 1980) și L’âme et la corde 
de Ivry Gitlis (1980). Ambii muzicieni au ți
nut să se prezinte publicului și în postu
rile mai puțin „încorsetate" de fracul sce
nic, introducînd în volume fotografii care a- 
mintesc de... Yoga 1 Ceva mai mult : Yehudi 
Menuhin oferă cititorilor trei ilustrații cu 
exerciții de Yoga, printre care dificila pozi
ție sirsana (stind cu tot corpul în cap !). Nu 
cumva, maestrul celor doi virtuozi violoniști 
— George Enescu — le-a insuflat nevoia 
sportului, atribut indispensabil antrenamen
tului fizic al oricărui interpret ?

Există mărturii scrise, dar mai ales foto
grafii, cu muzicianul nostru drumețind pe 
munți și prin păduri. Enescu a fost un mare 
îndrăgostit de natură, pe care, dealtfel, a 
cîntat-o deseori în opera sa. Fugea efectiv 
de oraș și adora munții Carpați. sau valea 
Tazlăului de la Tescani. Se păstrează o foto
grafie cu Enescu într-o poiană de la Sinaia 
cu bățul drumețului de cursă lungă la spa
te, fericit că poate respira ozonul brazilor.

In corespondența lui George Enescu se află 
numeroase mențiuni cu privire la dragostea 
muzicianului de a face mișcare în natură, 
cu vădită pasiune pentru munți.

întoreîndu-ne la epoca copilăriei, cercetată 
în 1955, pe meleagurile natale în satele Cra- 
calia, Liveni, Mihăileni, Șendriceni, la locui
torii de prin partea locului, am descoperit 
pasiunea lui Enescu pentru... fotbal 1 
era fălos cînd era mic. Batea mingea de

re-
grija zilnică 
antrenamentul

PARTIZAN AL SPORTURILOR"
Virtuozitatea în muzică este 

• performanță sportivă. Mu
zica e compoziție, e creație. 
Execuția perfectă poate fi un 
accident, • rutină, • calitate 
fizică, un sport.

Solistica atrage prin carac
terul ei de sportivitate. Pu
blicul urmărește cu emoție 
pasajele de virtuozitate și 

acrobație tehnică.
de

GEORGE ENESCU GEORGE ENESCU I
(„Dimineața*,  23 octombrie

1931)
(„Femeia și căminul* 1, 6

1945)
mai

excesive. Recent, 
elevi străluciți ai

„Nu 
fot- ■

bal pe valea Livenalor și a Cracaliei cu Du
mitru Alexoaiei, cu Vasile Sandu (fratele 
său de lapte) și cu Anemțoaicei (un coleg 
adus de la Viena)" — ne^au mărturisit țăranii 
chestionați la fața locului. Desigur, că fotba
lul la Livenl era o noutate pe la 
și nu încape îndoială că vienezul 
ray, colegul adus din patria lui 
Strauss, a venit cu mingea de acolo.

Cînd a împlinit 40 de ani. George Enescu 
a înțeles mai exact locul sportului în viata 
sa de interpret, pledînd public pentru întă
rirea trupului, pentru echilibrul între sănă
tatea fizică și cea spirituală. „Trebuie ca 
cultura muzicală — ne spune genialul artist 
— să se dezvolte cit mai mult. Găsesc că 
această artă constituie elementele educației 
sufletești, precum sportul constituie pe cele 
trupești" — declara intr-un interviu publica: 
în Gazeta Dorohoiuîui, nr. 2 din 7 mai 1921 
Conștient de rolul educației fizice. Enescu 
continua : ,—
educației sufletești, aș 
pe o scară Intensă, a

Se pare că la data 
în societatea noastră răvășită de dezastru) 
primului război mondial, femeile din cercu 
rile înalte orășenești practicau, pe scară lar
gă, jocul de cărți. Patima devenise un veri
tabil flagel. Enescu a luat atitudine fermă 
în ace’ași interviu : „Doamnele din societa 
tea noastră, în loc de a juca cărți, ar tre
bui să joace tenis... Acesta ar fi un marc 
pas spre civilizație Sporturile le-ar da sănă
tate, iar cultura 
presiunea feței".

1885—1890
Karl Je-

Johann

„După cum sînt un partizan al 
preconiza practicarea 
sporturilor".
realizării interviului

frumosului le-ar însenina ex-

Cu prilejul jocurilor Olimpice de la 
ținut și concursuri de artă. In juriile

Paris, în 1924, s-au 
. diferitelor secțiuni

au figurat nume importante ale culturii universale. Să a- 
mintim doar cîteva, ilustrativ : în juriul de literatură — 
Gabriele d’Annunzio, Paul Claudel, Jean Giraudoux, Blasco 
Ibanez, Selma Lagerloff, Maurice Maeterlinck ; în juriul de 
pictură — Andr6 Dunoyer de Segonzac, Tsuguharu Fujita ; 
în juriul de sculptură — Antoine Bourdelle, Aristide 
Maillol ; iar în juriul concursului de MUZICA — surpriză ! 
— chiar GEORGE ENESCU, alături de Bela Bartok, Nadia 
Boulanger, Paul Dukas, Manuel de Falla, Gabriel Faur6, 
Arthur Honneger, Maurice Ravel, Igor Stravinski și alte so
mități ale muzicii mondiale. (Probabil că numai severitatea 
criteriilor unui astfel de juriu de marcă a făcut ca pre
miile la muzică să... nu se acorde 1)

Pledoaria lui George E- 
nescu pentru tenis nu a 
rămas fără ecou. Cuvîntul 
genialului muzician a sti
mulat vădit cercurile inte
lectuale. nu puține persoa 
ne din anturajul maestrul» 
încercind să-i urmeze în 
demnurile. Să nu omitem 
faptul, că. în 1924. cu prile. 
jul Jocurilor Olimpice de la 
Paris, printre cei mai pa
sionați spectatori s-a numă 
rat și autorul Rapsodiile» 
române.

VIOREL COSMA 
muzicolog
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AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIALE
fUrmare din pag 1)

pa lașului") au cîștigat locuri 
fruntașe Mirela Mitroi (Slati
na). Cristina Crețn (Iași), Că
tălina Filimon (P. Neamț), 
Carmen Dănilă și Dan Chelaru 
(ambii dm Iași), Rodica Si- 
laghi (Satu Mare). (Cristian 
CUBA, coresp.).

BRAȘOV. In cinstea aniver
sării Eliberării, la marea între
prindere brașoveană de trac
toare s-au organizat, conform 
tradiției, ample manifestări o- 
magiale. între acestea, turnee 
de fotbal (la care au luat par
te 32 de echipe), de volei si de 
handbal (cite 16 echipe) și un 
concurs de șah, cu 26 de concu
rent!. Au cîștigat, la fotbal, 
reprezentativa secției „T 67", 
la volei — secția „Șasiu", iar 
la handbal — „Montaj gene
ral". La șah învingător a fost 
desemnat S. Dumitrescu din 
secția „Universal tractor". La

„Steagul roșu" în cadrul „Cu
pei 23 August" s-au întrecut 
38 echipe de fotbal 16 de po
pice (mixte). 10 de handbal (m) 
și 6 (f), peste 400 de concu- 
renți la tenis de masă și 200 
la șah.

Concomitent cu această fru
moasă activitate de masă, spor
tivi fruntași ai clubului „Stea
gul roșu" vor susține, duminică 
după-amiază, la locurile de a- 
grement, atractive demonstrații 
de lupte, box, jocuri sportive 
și distractive, demonstrații la 
care vor lua parte și sportivi 
de la alte cluburi brașovene. 
(C. GRUIA, coresp.).

GIURGIU. în organizarea 
Consiliului județean al sindi
catelor, pe bazele sportive ale 
orașului s-a desfășurat. în cin
stea zilei de 23 August, „Fes
tivalul sportului muncitoresc*  
la atletism, tenis, handbal, po
pice și fotbal. Pe primele 
locuri s -au clasat Lili Apetroaei

(I.G.M.U.C.) și Iulian Merla 
(S.N.G.) — la atletism, Gh.
Daia (S.N.G.) — la tenis de
masă D. Nicuiescti (Fabrica de 
zahăr) și Ileana Tufă (S.N.G.) 
— la popice, I. Tătaru (Ceta
tea) — la tenis. In finala de 
fotbal, F.C.M. Giurgiu a dispus 
cu 3—2 de Textila Dunăreană. 
(Tr. BARBALATA coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Clubul spor
tiv Voința din localitate a or
ganizat .Cupa 23 August", cu 
întreceri la fotbal, tenis de ma
să, popice șah. Au partici
pat peste 500 de cooperatori 
din 12 erupe sportive. A. cîs- 
tigat la fotbal, cooperativa 
Drum Nou. Katalin Borș (Ar
ta decorativă) și Vaier Pop 
(Constructorul) au învins la 
popice. Lili Doja (Munca inva
lizilor) .și A. Cziriak (Munca 
invalizilor) — la tenis de ma
să. iar Mariana Szekely și 
Radu Sintrăian (Igiena) — la 
șah. (M. RADU, coresp.).

O originală ștafetă, un 
mesaj de cinstire a eroilor 
neamului nostru au purtat 
în aceste zile, premergătoa
re marii aniversări de la 23 
August, un muncitor și un 
eleo din Tirgu Jiu. Este 
vorba despre entuziaștii 
Gheorghe Adam, strungar 
la C L.A. Tirgu Jiu, și de 
Darius Glogojan, elev in a~ 
nul IV al Liceului indus
trial nr 2 în circuitul lor 
pe bicicletă prin Iară cei doi 
s-au oprit cu pioșenie în fa
ța monumentelor ridicate in 
memoria celor care și-au 
dat viața pentru patrie. Ei 
au trecut, printre alte lo
calități. prin Sibiu, Tirgu 
Mureș, Gheorghenl, Tirgu 
Neamț, -Homan, Bacău. Mâ- 
rășești, Tecuci, Galați, Tul- 
cea, Constanța, Mangalia. 
Adamclisi, Călărași, Bucu
rești, întoreîndu-se acum 
spre casă, cu sufletul îmbo
gățit și cu trupul călit-

ADWNISIRATIA Df STAT LOTO PRONOSPORT INTORNEAlA
• Astăzi este ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE la concursul Pro
nosport de mtlne, 23 August 1981. 
Ca și Ja concursul precedent, 
cînd s-au înregistrat mari șl nu
meroase cîștiguri, programul cu
prinde în exclusivitate partide 
din campionatul diviziei „B*  de 
fotbal, finînd seamă șl de re
portul de peste 40.000 lei de la 
categoria I, sînt de așteptat noi 
și frumoase succese pentru cel 
mai pricepuțî iubitori de pronos
ticuri sportive.

® Se reamintește participanților 
că omologarea cîștigurilor trage
rii Pronoexpres din 19 august 
1981 va avea loc marți 25 august, 
rezultatele urmînd a fi publicate 
miercuri 26 august 1981 în aceas
tă rubrică : de asemenea, câștigu
rile concursului Pronosport din 
23 August 1931 se vor omologa 
miercuri 26 august și vor fi pu
blicate joi 27 august 1981.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 21 AUGUST 1981

Extragerea I : 85 23 26 63 89 
50 24 3 9

Extragerea a n-a : 82 56 7 
38 19 30 76 15 80

Fond total de câștiguri : 
1.190.008 lei din care 395.744 lei 
report la categoria L

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ 

DIN 16 AUGUST 1981
Categoria 1 : 1 variantă 100l'/o 

a 50 000 lei și 3 variante 2a’/o 
a 12.500 lei ; rat. 2 : 4,75 va
riante a 19.230 lei ; cat. 3 : 23,75 
a 3.846 lei ; cat. 4 : 84,75 a 
1.073 lei ; cat. 5 : 254,75 a 200 
Iei ; cat 6 : 1.932 a 100 lei.

Report categoria 1 : 5.941 lei.
Cîștigul de 50.000 lei de la 

eat. 1 a fost obținut de RADU 
PETRE din București.

„MEMORIALUL MIHAIL SADOVEANU- LA ȘAH
După 3 runde, in turneul 

internațional de șah JWemo- 
rialul Mihail Sadoveanu", care 
se desfășoară in sala Univer
sității din Iași, conduce maes
trul internațional Hazai (Unga--^ 
ria) care a acumulat 21/, p din 
3 partide jucate. El a cîștigat 
două partide consecutiv la 
Marcovici și Foișor.

Cite 2 puncte au acumulat 
Pigusov (U.R.S.S.) — din două 
partide — (victorii la Glodeanu 
și Hallaszy), Hallaszy, Ionescu 
și Farago (Ungaria) din 3 par

Numărul viitor al ziarului nostru va apărea marți 
25 august 1981.

Rugăm corespondenții să transmită relatările lor 
luni, 24 august, incepînd de la orele 10, la nu
merele de telefon cunoscute.

tide. Debutantul Anițoaia are 
l*/a  p din două partide.

REZULTATE : Bușu — Fa
rago 0—1. Nisman — Biriescu 
*/a—*/j,  Foișor — Ionescu 1—0. 
Urzică — Hallaszy 0—1 (r. 2) ; 
Ionescu — Urzică 1—0. Hazai — 
Foișor 1—0. Farago — Nisman 
1—0, Anițoaie — Bușu */a —Va, 
Biriescu — Marcovici întrerup
tă (r. 3).

Anițoaie a cîștigat întrerupta 
din runda I Ia Farago, în timp 
ce partida dintre Glodeanu și 
Urzică s-a întrerupt pentru a 
doua oară.

SELECȚII LA RAPID
Clubul sportiv Raoid 

București, cu sediul în Ca
lea Giulesti 18. organi ează 
zilnic. între orele 8—12, se
lecții pentru copii și tineri 
Ia următoarele ramuri spor
tive : atletism, baschet,
box. caiac-eanoe. fotbal, 
handbal, haltere si cultu
rism. înot, lupte greco-ro- 
manc si libere, polo, popice, 
rngby si vo’ei.

INSTITUTUL DE EDUCA
ȚIE FIZICA SI SPORT 
BUCUREȘTI, str. Maior Ene 
12. ANUNȚA EXAMENUL DE 
ADMITERE PENTRU CURSUL 
fără frecventa In pe
rioada 3—8 septembrie 1981. 
înscrierile se Iac la secreta
riatul institutului, zilnic intre 
orele 8—15, Inceplnd de la 25 
ptnă la 31 august 1981.



UNIVERSIADA '81, FALA BUCUREȘTIULUI
Cele 6î de medalii ale „tricolorilor" $1 neprețuita medalie a păcii $1 prieteniei

Vestea că România va H 
gazda celei de a XI-a ediții a 
Universiadei a fost un prilej 
de profundă satisfacție și mîn- 
drie pentru toți studenții țării 
și nu numai pentru ei. Pe plan 
sportiv. Universiada în Româ
nia era o împlinire a unui de
ziderat mai vechi, alimentat 
de ascensiunea constantă a 
sportului românesc în ierarhia 
mondială.

Odată surpriza plăcută consu
mată, studenții și-au dat sea
ma că Universiada in Româ
nia era în logica lucrurilor, fie 
și numai pentru faptul că spor
tul universitar românesc are 
vechi tradiții, „U“ Cluj-Napoca 
cîntînd Gaudeamus de mai bine 
de 60 de ani, adică înainte 
chiar de ziua în care Jean Pe- 

Carmen Bunaciu, fruntașă in 
topul mondial al spatistelor.

titjean a organizat primele 
Jocuri mondiale universitare, la 
Paris, în 1923.

Și au venit zilele mult aș
teptatei Universiade ’81.

Și au curs ca o poveste fru
moasă, lăsînd amintiri de neui
tat în rîndul sportivilor stu
dent! de pe întreg globul, in 
rîndul spectatorilor români, în 
rîndul cronicarilor, care au 
trăit cu entuziasm orele, minu
tele și chiar secundele acestei 
mari întreceri care, în cazul 
oamenilor cu condeiul în mi
nă, s-au prelungit deseori 
pînă-n zori...

Frumoasa poveste a Univer
siadei ’81 e încă vie în me
moria tuturor. Am putea spu
ne că impactul afectiv al U

niversiadei a fost atit de pu
ternic, incit pină și apropiatul 
— pe atunci — start al spor
tului rege. Fotbalul, a rămas 
în penumbră.

Universiada a avut un start 
grandios, uvertura festivă fi
ind cel puțin la nivelul mari
lor întreceri olimpice, ea avînd 
un plus de căldură umană pro
venită din înfrățirea studenți
lor trecînd emoționați prin faț» 
tribunelor.

Acea neuitată uvertură festi
vă, îndelung aplaudată, s-a 
bucurat de contribuția artistică 
a unor creatori care s-au de
pășit pe ei înșiși, izbutind să 
ofere Globului imaginea talen
tatului popor român, reprezen
tat, prin cintec șl joc în sune
tele cuceritoarei Rapsodii enes- 
ciene, în chiar anul în care 
lumea întreagă sărbătorește 100 
de ani de la nașterea marelui 
muzician.

Uvertura festivă a fost primul 
mare moment care a dezvăluit 
sensul Universiadei, această în
trecere a înfrățirii și priete
niei, a dorinței de pace a ti
nerilor din lumea întreagă. Ni
mic mai firesc, din acest punct 
de vedere, decit startul colec
tiv al studenților de pe ga
zon, cu aparatele de fotogra
fiat pregătite pentru a-1 imor
taliza pe purtătorul flăcării în 
drum spre treptele care du
ceau „focul Universiadei" către 
cupa străjuită de Nadia Comă
neci, simbolul creșterii sportu
lui românesc.

Zilele Universiadei, încălzite 
de soarele prieteniei, au in
trat apoi pe pista întrecerilor. 
Au fost zile dificile pentru 
spectatorul nevoit să se împar
tă între atîtea și atîtea ten
tații. Cum să alegi între bas- 
chetbalistul-miracol McGee și 
Vigneron sau Poliakov 7 Cum 
să alegi între marea armada a 
scr.imerilor, revenită dup'ă bă
tălia de la Clermont-Ferrand, 
și finala de volei „la vîrf“ în
tre voleibaliștii români și cu
banezi 7 Cum să alegi între 
frumusețea unei după-amieze 
la polo pe Dinamo și întrece
rile de tenis de pe arena „Ți- 
riac-Năstase“ 7

în zilele Universiadei sporti
vii studenți români au reali
zat frumoasa performanță de 
a confirma lungul șir de suc
cese al mișcării noastre spor
tive, o mișcare sportivă care 
a apărut ca un deus ex machi- 
na — scriau comentatorii — 
în anul 1952, la Helsinki, prin 
efortul admirabil al Iul Iosif 
Sîrbu, a continuat cu impresio
nantul gest de autoritate de la 
Melbourne. materializat prin 

cele cinci medalii de aur, în 
cadrul unei intreceri olimpice 
care a văzut înfrîngerea mul
tor campioni „invincibili", care 
a continuat să lupte la Roma, 
la Tokio, la Ciudad de Me
xico, deseori cot la cot cu cei 
mari, și care a pregătit 
deceniul de aur al anilor ’70. 
aureolați de „explozia de or
goliu" a fotbaliștilor, în 1970, 
la Guadalajara, de tripticul de 
argint în fața Salatierei, de 
„zborul orbital" al -lui Ilie Năs- 
tase și, mai ales, de isprăvile 
aproape legendare ale Nadiei 
Comăneci la Montreal, la Pra- 
ga și la toate marile mee- 
ting-uri ale gimnasticii mon
diale.

Cele 67 de medalii ale stu
denților sportivi români confir
mă poziția fruntașă in arena 
mond'ală a sportului românesc 
care și-a onorat calitatea de 
amfitrion și pe pista întrece
rilor.

Sportivii studenți români 
și-au demonstrat încă o dată 
polivalența, care face întotdea
una. din echipele noastre, 
formații complete. Și dacă cele 
zece medailii la lupte greco- 
romane nu fac decît să con
firme o mai veche atracție a 
tineretului nostru pentru „lup
ta dreaptă", dacă voleiul a fost 
o replică mîndră în amintirea 
marilor noastre echipe de a- 
cum două decenii, am avut pri
lejul să aplaudăm nașterea u- 
nei noi echipe de polo și chiar 
apariția unei „naiade" de 
bronz în frumosul spefrt al să
riturilor în apă, ca să nu mai 
vorbim de faptul că Florin 
Segărceanu își cucerește tot 
mai mult dreptul de a intra în

Din nou victorioasă, la înălțimea tradiției — echipa de volei a 
României.

Stea incontestabilă a Universiadei, după ce a strălucit pe fir
mamentul concursurilor olimpice, mondiale, europene — 

Nadia Comăneci.
succesiunea lui Tiriac și Năs- 
tase.

Acum, cînd zilele Universia
dei au trecut, sportivii studenți 
români, și nu numai studenții, 

au datoria de a menține si de 
a face să crească nivelul de 
reprezentare al mișcării noas
tre sportive. Sint la mijloc 
nu numai cele 67 de medalii, 
ci și o altă ștachetă, cea a u- 
nei organizări mereu aprecia
te de oaspeții străini, o orga
nizare „peste așteptări", și ca
re este corolarul firesc al ni
velului atins de sportul româ
nesc în arena internațională.

Dincolo de frumusețea aces
tor izbînei sportive. Universi
ada a fost un moment de sem
nificații mai largi, care a ex
primat dorința de pace și prie
tenie a studenților din lumea 
întreagă. In acea ultimă de
cadă de iulie ’81, Bucureștiul 
a fost o adevărată grădină a 
speranțelor tineretului. Iar cu
vintele de rămas bun ale pre
ședintelui F.I.S.U. sînt pe de
plin sugestive : „Părăsesc Ro
mânia, capitala ei frumoasă șl 
primitoare, cu convingerea fer
mă că Bucureștiul, prin Uni
versiadă. prin gazdele ei pline 
de afecțiune, a reușit să adau
ge o nouă piatră la temelia 
coeziunii, a unității tineretu
lui universitar de pe Terra".

loon CHIRILA
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Mihai Dragomirescu, 
Sorin Babii, Vasile Popa

CAMPIONATE MONDIALE CAMPIONATE EUROPENE

Nineta Badea-Olga Psihas 
Maria Zsizsik, Ioana Dogaru, 
Nineta Badea, Ibolya Mathe, 
Minela Dan, Olga Psihas

- tir, pistol
cu aer comprimat 
echipe

- popice, perechi

- popice, echipe

8

I

MEDALII DE AUR
Ivan Patzaichin-Toma Simionov

MEDALII DE ARGINT
Ivan Patzaichin-Toma Simionov

Ion Bîrlâdeanu

Petru Kuki

MEDALII DE BRONZ
Ion Birlădeanu-Nicușor Eșanu

Agafia Buhaev-Marîa Ștefan

CAMPIONATE
MEDALII DE AUR
Adriana Chelariu

— canoe 2
1000 m

- canoe 2 
10 000 m

- caiac 1 
500 m

- caiac 1 
1000 m

- floreta 
individual

- caiac 2 
10 000 m

- caiac 2 
500 m

MONDIALE (juniori)

Anișoara Sorohan-Camelia Diaco- 
nescu

MEDALII DE ARGINT
Ion Badea, Alexandru Ghinea 
Otto Kiss, Iulian Gheorghe 
MEDALII DE BRONZ
Ecaterina Tudorică-Titiana Iftime

Violeta Oprea, Năstaca lureka, 
Elisabeta Oleniuc, Aurora Darko 
Cristiana Dinu

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

MEDALII DE AUR
Ștefan Rusu

Cristino Grigoraș

Constantin Nicolae

Echipa României

MEDALII DE ARGINT
Gheorghe Broșteanu

- lupte greco- 
romane, 68 kg

- gimnastică, 
sărituri

- judo, 
semiușoară

- rugby

Olga Nemeș

. MEDALII DE ARGINT
Maria Zsizsik, Ibolya Mathe

MEDALII DE BRONZ
Sorin Babii

Cristina Grigoraș

Constantin Tițoiu 
Georgică Donici 
Arpad Szabo

Kurt Szilier

— tenis de masă, 
simplu

— popice, perechi

- canotaj, 
simplu

- canotaj, 
dublu vîsle

- canotaj.
4 vîsle

- canotaj.
2 f.c.

«- canotaj,
4-J-1 vîsle

MEDALII DE BRONZ
Cristina Grigoraș

— lupte 
libere, 90 kg

— gimnastică, 
individual 
compus

— gimnastică, 
paralele

— box, muscă
— box, semigrea
— judo, 

superușoară
— gimnastică, 

cal cu minere

Ștefan Rakoș, Ion Frigea, 
Constantin Stamatescu,
Ion Dudaș, Stelian Boariu, 
Ernest
Maria

- tir, pistol cu 
aer comprimat

Rodica Dunca

Dumitru Cipere 
Valentin Silaghi 
Ion Cernat 
Simion Toplicean

— gimnastică, 
sol

- gimnastică, 
bîrnă

- box, cocoș
- bo/, mijlocie
— box, grea
— judo, ușoară

CAMPIONATE EUROPENE (juniori, cădeți)
MEDALII DE AUR
Mihai Dragomirescu - tir, pistol 

cu aer comprimat

Vasile

Gergely, 
Zsizsik

Florea, Călin Toma

Andras Fejer, Eugen Florescu 
Mircea Nicorescu

Maria Alboiu, Judith Borbely

COMPETIȚII
Dinamo București

Steaua

Steaua

Steaua

I

I

- popice, echipe
- popice, 

individual
- tenis de masă, 

echipe cădeți
- tenis de masă, 

echipe juniori

- tenis de masă, 
echipe junioare

EUROPENE
- locul I, 

C.C.E. volei
- locul II, 

Cupa cupelor 
volei

- locul II, 
Cupa Europei 
spadă

- locul III, 
Cupa Europei 
floretă bărbați

5

3
2



jD/ICMM
Remarcabilă și vi

guroasă ascensiune a 
cunoscut mișcarea noas
tră sportivă in ultimii 
ani... Deopotrivă pe tă- 
rimul activității de masă 
și pe cel de performan
ță. Fundamentul acestui 
puternic avînt l-a consti
tuit, mai mult decit ori
ce, spiritul nou, revolu
ționar, care animă și 
acest domeniu al activi
tății sociale. O idee ge
neroasă, cu viu ecou in 
rindul maselor, a ridicat 

pe o treaptă superioară, 
lor in 

ideea

educația fizică și sportul 
dindu-le un puternic impuls în afirmarea 
viața societății noastre socialiste. A fost 
secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, aceea de a se întemeia o competiție 
națională de amploare care să ofere tuturor oame-

nilor muncii, indiferent de virstă și profesie, posibi
litatea practicării exercițiului fizic in multiplele sale 
manifestări, a sportului și turismului, in vederea întă
ririi sănătății și capacității de muncă, a recreării și 
destinderii, a dezvoltării fizice armonioase și a edu
cării comuniste a tinerii generații, căreia i se asigură 
astfel toate șansele de afirmare și in domeniul per
formanței, pe măsura calităților native, talentului și 
muncii depuse in pregătire.

„Daciada", marea competiție polisportivă națională, 
care a însemnat concretizarea prețioasei idei a 
secretarului general al partidului, a constituit neîn
doios pentru mișcarea noastră sportivă un impresio
nant salt cantitativ și calitativ. In cei 4 ani de la 
lansarea sa in viața sportivă a țării, cifrele practi- 
canților sportului sub diferite forme - de la gim
nastica la locul de muncă Ia inițierea in disciplinele 
sportive preferate, de Ia drumeții și excursii in zo
nele pitorești ale patriei Ia pasionante concursuri pe 
marile arene, de la atractive duminici cultural-sporti
ve la ample festivaluri ale sportului etc. - au cunos
cut sporuri de milioane. După cum numărul bazelor

sportive amenajate și puse la îndemina tinerilor șl 
virstnicilor, a marcat deopotrivă o creștere impresio
nantă, pretutindeni. Cite localități pînâ mai ieri 
cvasinecunoscute pe harta sportivă a țării s-au ilus
trat viguros in acest răstimp, sub faldurile „Dacia
dei*  ? Și nu numai in sportul de masă, ci și in cel 
de performanță... Dar ciți tineri talentați nu și-au 
croit drum, prin competiția națională, spre secțiile 
de profil și chiar spre titluri de campioni ai țării î 

„Daciada", putem spune, a însemnat o calitate 
nouă, superioară in sportul nostru. Și această cali
tate se reflectă concret și in rezultatele deosebite 
realizate anul acesta la finalele pe țară ale ediției 
a doua, și in splendidele succese obținute de pur
tătorii culorilor românești în marile competiții inter
naționale. Și se reflectă poate mai deplin în bogata 
colecție de titluri și medalii realizată de reprezentan
ții noștri la recentele Jocuri mondiale universitare de 
vară, colecție prin care sportivii români cinstesc 
marea sărbătoare de la 23 August.

PE P
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Moții din Cimpeni au
Așezat 

cui unde 
in Arieș, 
ma fierbinte a „Țării de Pia
tră", trăiește o viață nouă. De 
la pădurea Podurî sau de pe 
dealul opus poți vedea ima
ginea unul oraș prosper, cu 
o mare și modernă întreprin
dere de mobilă, cu o autoba
ză în care foiesc zeci și zeci 
de mașini, cu hotelul „Bu
cium", de cîteva etaje, în chiar 
centrul orașului, cu noua sta
ție auto de călători. .. Iar mo
ții, urmașii celor care 
nioară 
doniți și 
lucrează 
din care 
export

Despre 
stat de
Gheorghe Cîmpeanu, 
președintele Consiliului' popu 
Iar Cimpeni. președintele Con
siliului orășenesc pentru 
cație fizică și sport.

— Pe linia sportivă am ur
mat cursul ascendent al evo
luției orașului, ne spunea. Dar 
apariția „Daciadei", creață din 
inițiativa tovarășului 
Ceausescu, secretarul 
al partidului, președintele ță
rii, a fost marele eveniment 
care ne-a scos din anonimatul 
sportiv, aducind moții din Cim
peni și de pe Valea Arieșului 
in focarul atenției tuturor.

— Vă referiți, probabil, la 
succesele schiorilor...

— Da, in primul rînd la ale 
lor. Nucleul acestui sport, for
mat aici de un iubitor al schi
ului, doctorul Tiberiu Chișu, s-a 
dezvoltat imens odată cu „Da- 
eiada". Avem acum medaliați 
ai marii competiții naționale 
(ea Marcela Negrea, Vasile și

pu.țin
Roșia
orașul Cimpeni, ini-

mai sus de lo- 
își varsă apele

odi- 
cu 

acum
„plecau la Țară, 

cu ciubară".
obiecte de artizanat, 
bună parte merg la

înnoirile acestea am 
vorbă cu tovarășul 

vice- 
popu-
edu-

Nicolae 
general

ULTIMELE
FINALE

PE ȚARĂ
Au mai rămas de 

disputat, în cadrul e- 
diției de vară a „Dacia
dei", finale pe țară la 
tenis de cîmp (Cupa 
„Scîniteii tineretului"), 
pe 3 categorii de vîrstă, 
între 9 și 11 septembrie 
la Timișoara ; automo
bilism, întrecere rezer
vată tinerilor de peste 
18 ani, programată la 
Pitești (18 septembrie) ; 
trîntă, pentru sportivi 
de 15—26 de ani din 
mediul rural — la Ga
lați, în luna decembrie-

Vor mai avea loc, tot
odată, o serie de acți
uni interesante, 
ar fi „Cupa U.N.C.A.P.' 
la oină, 
la înot, 
de judo, 
cupe pe ramuri de 
ducție, festivaluri 
întreceri sportive 
cale (festivalul 
tiv al 
tivalul 
nin de 
bovița, 
altele).

cum M
„Cupa U.T.C."

Dinamoviada
precum

Slănicului, 
sportului 
la Bistrița, 
Arad și

Și 
pro-

Și 
lo-

spor- 
fes- 

femi- 
Dîm- 
mu lte '

ieșit din anonimat
Sofia Costea, Casian Plcșa), a- 
vem buni schiori în probele al
pine și, ceea ce e mai impor
tant, avem o largă mișcare de 
masă. Aproape toți copiii Cîm- 
peniului iubesc și practică 
schiul. Prin locurile noastre au 
apărut pirtii bune și mijloace 
mecanice de transport.

— Ce activitate sportivă 
desfășoară vara ?

— „Daciada" a creat o 
trecere continuă, în cadrai 
între asociațiile sportive ale o- 
rașului, care desfășoară zeci 
și zeci de competiții interne și

se
in

și

între ele, la 
bal, șah și 
aceste zile, 
„Arieșull" a 
te meciul său anual cu „Arie- 
șul“-Turda, performera din 
„Cupa României". La marginea 
de sud-est a orașului s-a 
început construirea unei baze 
sportive moderne, dar despre 
ea vă voi vorbi, mai bine, cînd 
va fi gata... Aș vrea să în
chei cu ceea ce am început : 
„Daciada" a scos Cîmpenii din 
anonimatul sportiv, creînd 
neretului larg 
Ea a condus 
portante, pe 
viața moților.

fotbal, volei, hand- 
tenis de masă. In 

asociația sportivă 
autobazei pregăteș-

ti- 
cîmp de acțiune, 

la schimbări im- 
plan social, in

Hidrotehniștâi constănțeni întîlnesc sportul 
în... pragul casei

Meci de volei, 
pei Eliberării",

pe terenul 
la care au 
volei, tenis

de pe baza „Triunghi" in cadrul „Cu- 
luat parte zeci de echipe de fotbal, 
de cimp și de masă. ..

Trenufl gonea spire Litoral, 
flancînd albia viitorului 
nai ce va lega Dunărea de 
mare. De Ia Constanta, tăind 
o uriașă cupă excavată, în 
care se va naște marea ecluză 
de la Agigea, trenul oferă că
lătorului imaginea unui uriaș 
șantier al portului Constanța 
Sud — Agigea și a digurilor 
care se înfig în mare...

— Toate lucrările aparțin 
întreprinderii de construcții 
hidrotehnice Constanta, cea 
mai mare din județ și una 
dintre cele mai importante din 
tară. spunea un călător avi
zat.

In ziua următoare, cînd am 
vizitat asociația sportivă 
drotehnica", aveam să 
că întreprinderea 
construiește și portul de 
Capul Midia și un tronson 
drumului de apă Dunăre 
Marea Neagră, și căi ferate, 
drumuri, și poduri.

ca-

„Hl- 
aflăm 

respectivă 
la 
al

șl

— Iar pentru miile de oa
meni carp lucrează la noi, lo
calnici, sau veniți din toate un
ghiurile țării, s-au creat baze 
sportive, unde pot să joace 
fotbal, tenis de masă și de 
cîmp, handbal, volei, baschet 
și șah, a ținut să ne spună to
varășul Mirea Golea, secreta
rul asociației sportive. „Dacia
da" le-a adus în casă, 
zicem noi, posibilitatea 
face sport.

Am pornit să vizităm __
baze. Mai iutii am poposit pe 
strada Aurel Vlaicu, unde cei 
de la I.C.H. au transformat un 
fost hangar într-o frumoasă 
sală de sport, pe care tocmai 
o pardoseau cu material plas
tic, în vreme ce anexele sale 
(sală de șah, de lupte, de- te
nis de masă) erau arhipline.

— Avem un puternic centru 
de lupte, ne-a spus antreno
rul Vasile Dușu, care își 
conducea grupa de copii. Nf-

cum 
de a
aceste

Tinerilor de la I. S. E. H

colae Pe teu al 
cetit „bronzul"

cunostru a 
la naționalele 

de libere din 1981, iar Ștefan 
Nicolae — medalia de argint. 
Avem și secție de ciclism si 
echipă de handbal în Divizia 
„A" (Viorica Iulică, portanta 
lotului național, e a noastră...). 
Dar cel mai mult ne mindrim 
cu sportul de masă.

Aflăm, între altele, că „Da
ciada" are, din acest an, o 
bază sportivă a ei și numai a 
ei. Are un nume ciudat : „Tri
unghi", pentru că se află in
tr-o zonă flancată pe trei la- 

“ ' A
al

tari de rambleul căii ferate, 
fost creată pe un loc viran, 
nimănui.

Am vizitat-o. Are teren 
fotbal, de tenis, de handbal, 
de volei și o splendidă pistă de 
karting. In mica sală de la un 
vîrf al triunghiului, construită 
prin muncă patriotică, se joacă 
șah și tenis de masă. în

Focșani

de

cu-

NOTA
Cindva vatră înconju

rată de vil, Focșanii — 
veche urbe vrînceană 
unde în ultimii ani au 
Înflorit ca nuferii blocuri 
șl edificii impunătoare, 
moderne — ca 
rașele care se

toate o- 
__T__ _____ __ apropie
de 60—70.000 de locuitori 
șl tind să-șl mărească 
necontenit populația, s-a 
transformat grație Indus
trializării. Un combinat 
de prelucrare a lemnu
lui, altul de confecții, e 
fabrică 
schimb 
chimic, o filatură de lină 
șl e întreprindere de 
scule șl elemente hidrau
lice dau personalitate o- 
rașului.

Nu întimplător (și a- 
veam să ne 
ulterior de ce) 
Îndrumați către 
Întreprindere. 
Intr-un Interval 
mal un deceniu 
tență unitate industrială 
bastion a municipiului, 
întreprinderea de scule 
și elemente hidraulice 
are In prezent cea mal 
Inare asociație sportivă 
din oraș. „Unirea" — 
I.S.E.H., care s-a dez
voltat odată cu între
prinderea. O confirmă 
echipa de handbal care, 
pornind de la campio
natul asociației și după 
ce a ocupat anul acesta 
locul . 4 în întrecerile 
„zonale" de la Tg. Mu
reș ale „Daciadei" de 
vară, a promovat recent 
In Divizia „B", lăcătușul 
Ion Chivoiu — devenit 
campion de trîntă în fi
nalele „Daciadei" de 1a

de piese de 
pentru utilaj

convingem 
am fost 

ultima 
Devenită 
de nu

de exis-

10 LA MUNCA ȘI SPORT
Tg. Jiu, popicarii și vo
leibaliștii care au ocu
pat locuri fruntașe In 
„Cupa constructorilor de 
mașini*,  precum și cei 
peste 2 000 de membri 
ai asociației sportive U- 
nirea (in fruntea căreia 
se află maistrul Florea 
Năstase) care participă 
cu regularitate la un a- 
tractiv program de în
treceri sub impulsul „Da
ciadei*,  diversele con
cursuri interne stîrnind 
mari ambiții și rivalități 
sportive între secții și 
ateliere.

Intrînd pe poarta în
treprinderii, am “ 
nit un tînăr pe 
cunoscusem la 
rești, pe cînd era stu
dent la Institutul poli
tehnic. îl cheamă Lau
rențiu Vober și se re
marcase atunci în echi
pa anului IV, cîștigătoa- 
rea campionatului de 
fotbal pe facultate. Tî- 
nărul. de statură potri
vită și cu părul negru 
ca tăciunele, își păstra
se alura de sportiv. Ne-a 
spus că a venit aic: cu 
8 ani în urmă, ca ingi
ner. ® „Cum își 
clază Inginerul 
colegii de sport 
cui de 
„Sportivii 
bărbați pe umerii cărora 
se sprijină întreprinde
rea. Din energia mîini- 
lor și a minților lor au 
rezultat multe produse 
de calitate, circa 30 Ia 
sută din venituri prove
nind din îmbunătățiri a- 
duse de oamenii noștri

tehnologic.
• ••

muncă 
noștri

reîntîl- 
care-î 
Bucu-

apre- 
Vcber 

la lo- 
?“ © 

sînt

procesului 
iar practicanții sportului 
se află in ’ '
duri".

și ca să 
că sportivii 
tori harnici 
ne conduce 
care lucrează i 
torul Iile vasile,

primele rin-

ne convingă 
sînt munci
și pricepuțl, 

in secțiile in 
rectifica- 
!, lăcă

tușul Stan Bodea, ingi
nerul Aurelian Pîrvu, 
frezorul Gheorghe Ră- 
ileanu sau rectificatorul 
Nicolae Crăciun. Peste 
tot aceeași grijă pentru 
calitate, pentru gram, 
pentru milimetru, pen
tru fiecare picătură de 
metal, pentru economi
sirea materiilor prime. 
Sîntem invitați apoi să 
ni se arate dinamica 
planului de producție. 
Intrăm în cabinetul di
rectorului însoțiți de se
cretarul comitetului de 
partid, maistrul Costică 
Zurba, un bărbat la fel 
de tînăr ca și gazda. Am 
aflat că media de vîrstă 
a celor ce muncesc în 
întreprindere este de 24 
de ani. In ' ’
existență, 
a devenit 
mai mare, 
I.S.E.H.
pe alte 
globului, 
indicatorii principali 
planului

cei 10 ani de 
Întreprinderea 
de zece ori 
iar produsele 

cunoscute și 
meridiane ale 
Cițiva dintre 

ai 
în 

despre 
tineri : 
expor- 

metalu- 
consu- 

! sînt 
i care 

fost

vorbesc 
graiul lor concis 
munca acestor 
producția marfă, 
tul, economisirea i 
Iul și reducerea 
mulul de energie 
cîteva capitole la 
angajamentele au

îndepllnlte și depășite. 
Scoțind din - sertarul 
roulul un carnețel, 
tul student, acum 
ner șl directorul 
prinderii la 35 de 
ni se adresează: .. 
întrebat ce lucruri deo
sebite au făcut sportivii ? 
Zilele trecute, Ia adu
narea reprezentanților 
oamenilor muncii a fost 
definitivat, ca să vor
besc In termeni sportivi, 
clasamentul fruntașilor 
în întrecerea socialistă. 
Vă rog să notați : pe lo
cul I — Ion Plrloagă, 
strungar, jucător de ba
ză în echipa de fotba! 
a secției S.DJW.; Z. Ma
rin Carabă — lăcătuș, 
unul dintre cel mal burii 
popicari ai asociației; 3. 
Victor Ungureanu 
cătuș, un șahist 
dejde".

Am mai notat 
cătușul Lucian 
rectificatorul 
Paraschiv, i 
Ionel Vlasc, 
Costel Reabiciuc, 
latorul Gheorghe 
șoiu, strungarul 
Bucuroiu și alții, 
muncesc și fac sport în 
cadrul acestui mare co
lectiv al tinereții de la 
I.S.E.H., unitate căreia 
t s-a acordat cinstea, 
pentru frumoasele 
zultate obținute în 
trecerea 
deschidă 
menilor 
August.

bi- 
fos- 

lngl- 
între- 

anl, 
„M-ați

— U- 
de nă-

pe lă-
Mușat, 

Nicolae 
subinginerul 

, frezorul 
msta- 
Vătă- 

Mircea 
care

socialistă, 
defilarea 
muncii la

In întrec 
sport s-au 
de pe aci 
campioni 
vă prezen 
la sportul

Atletism 
lui tineret 
role și P< 
63 p, 2. I

Baschet
București

Fotbal ■ 
3. Constar

Gimnast 
p, 2. Ma 
natul școl 
lăți 14 p,

Handba
3. lași 8 [

Judo : 1 
tectocic 

3. Prahovi
Oină (< 

io p, 3. r
Popice l 

Neamț, N
Tir :'l.

Sportur 
RAMURE' 
lăți, 3. fi 
Năsăud.

la r
rînd va fi amenajată, tot prin 
muncă patriotică, o sală de 
lupte.

— Aici desfășurăm zeci și 
zeci de competiții, ne spune 
tovarășul Mirea Golea. Peste 
cel mult o oră vor începe me
ciurile de fotbal din cadrai 
„Cupei Eliberării", și meciurile 
de tenis de eimp la care iau 
parte, printre alții, directorul 
general, ing. Laurențiu Țorin- 
ghibel, ing. Gh. Pîndichi, di
rector la C.F.D. și alții. Da
torită dragostei pentru sport a 
cadrelor de conducere, avem 
ceea ce avem azi! Ei au în
țeles cei dinții că „Daciada" 
înseamnă sănătate și putere de 
muncă. Iar de aceste două 
elemente au nevoie cel mai 
mult oamenii de pe șantiere
le noastre, care lucrează ziua 
sau noaptea, vara și iarna, 
aceea, li s-a adus sportul 
pragul casei...

Se însera și mașinile de 
șantiere aduceau muncitorii 
Constanța. Toate făceau popas 
la „Triunghi". Din ele coborau 
cei care urmau să joace și 
suporterii lor. Erau veseli.
- Păi 

fel? a 
Golea, 
se duce 
Aici, pe 
teaptă cel mai bun prieten 
..Daciada".

De 
în

pe 
în

cum ar putea fi alt- 
zis zîmbind tovarășul 
Toată povara oboselii 
cînd e vorba de sport, 
aceste terenuri, ii aș-

Sigur, 
sint corn 
tineri și 
rațe, de 
prin ent 
pare, pr 
moașe 
splendoa, 
treceri 1 
acestor 
valuri d< 
statornic, 
sport, di 
her — 
sorul, 
sportiv 
harnicul 
obștesc" 
tot I

Întreb 
niearul 
ampl» 
tulul ne 
fia — 1 
mele ce 
tul peni 
lui. El 
cu. At 
Pompeii 
colii 
vlști 
tară 
cești 
slructor 
decani 
tă ai 
care a 
tualei 
Ei sin 
oameni

et< 
c 

îi
1

Crosurile au cunoscut sub însemnul ,.r>p 
la o astfel ăe competiție de
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IUMUL „DACIADEI
lesfășurate pinâ în prezent pe ramuri de 
ițiat numeroși tineri, ale căror nume sînt 
oscute, așa cum e și firesc in cazul unor 
iciadei". Pentru astăzi ne-am propus să 
intașii clasamentelor generale pe județe 
ă.

desfășurarea Crosului pionierilor, Crosu- 
impionatului pe echipe al școlilor gene- 
jlui atletic școlar) : 1. Mun. BUCUREȘTI 
3 p, 3-4. Hunedoara și Suceava 20 p. 
baschet : 1. CONSTANȚA 34 'p, 2. Mun. 
-5. Brașov, Cluj și Mureș 18 p.
generale : 1. TIMIȘ 14 p, 2. Argeș 10 p,

ansambluri ritmică-modernă : 1. IAȘI 14 
10 p, 3. Mun. București 8 p; campio-

:rale : 1. Mun. BUCUREȘTI 24 p, 2. Ga- 
îș și lași 10 p.
MARAMUREȘ 14 p, 2. Mun. București 10 p,

!. Olt. 3. Tulcea.
Mun. BUCUREȘTI 7 p. 2. Mureș 5 p,

I ani) : 1. BOTOȘANI 14 p, 2. Suceava
>.
LUJ și HARGHITA 7 p, 3-5. Mureș, 
ești 5 p.
. Suceava, 3. Dolj.

iplițative - orientare turistică : 1. MA- 
ți, 3. Gorj; karting: 1. MUREȘ, 2. Ga- 
elism : 1. CLUJ, 2. Suceava, 3. Bistrița-

RA MARII PASIUNI
Jaciadei" 
niile de 
e la o- 
care — 
partici

pe fru- 
— dau 
nari in- 
ârtizanii 
îi festi- 
it, insă, 
tiți de 

aer li- 
. Profe- 

fostul 
rte din 
ctivului 

spune

9, cro- 
aceste 

' *vor-  
: va a- 
— nu- 

icut to- 
ncursu- 
>re Voi- 
Damian 

Sola- 
le acti- 
ntreaga 

pe a- 
iți in- 
izatori, 
ie virs- 
i corp 
și ac- 

ciadei" 
ructon, 
>st pe

PE DRUMUL CREȘTERII POTENȚIALULUI MIȘCĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI
E

manație a unui înalt grind patriotic, rod al Indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, marca competiție sportivă 
națională „Daciada" este chemată să asigure dezvoltarea 
intensă și multilaterală a mișcării sportive românești. In con
cepția generală a „Daciadei" se prevede nu numai o certă efi

ciență socială, prin atingerea și menținerea unui nivel Înalt 
de sănătate fizică și morală la scara întregii națiuni, ci și ridi
carea nivelului de . ansamblu al activității sportive de perfor
manță.

Cea de a II-a ediție a „Daciadei" — moment de vîrf, în 1981, 
al activității sportive interne — a confirmat orientările mențio
nate atit in etapa de iarnă încheiată, cit și în etapa de vară, 
aflată încă în curs de desfășurare. Cu fiecare nou concurs, pe 
traseul faptic ai unei asemenea concepții înalte despre educa
ție fizică și sport era firesc să apară semnele evidente ale unei 
creșteri și in domeniul performanței.

Trombulinâ spre malta performanța

schelele noilor cartiere Ber- 
ceni, Titan, Drumul Tabe
rei, Pantelimon etc., tinerii 
de odinioară care au indră- 
git sportul pentru totdeau
na, care știu să prețuiască 
frumusețea și binefacerile 
exercițiului fizic, care — 
discret și perseverent — să
desc in inimile celor mai ti
neri dragostea și pasiunea 
pentru mișcare, pentru 
sport.

Așadar, Grigore Voicu, 
Aurel Stroie, Damian Pom- 
peius, Gneorghe Solacolu — 
patru dintre cei care, vară 
ori iarnă, sînt in mijlocul 
tinerilor aflați în întrece
rile „Daciadei" organizate 
de Consiliul asociațiilor 
sportive din construcții 
București, l-am văzut pre
gătind și oficiind reușite 
concursuri de popice, tir, 
șah, tenis de masă etc., pe 
îndrăgitele baze sportive ale 
constructorilor, la căminele 
de nefamiliști ale celor ca
re, zi de zi,. fac capitala 
țării tot mai frumoasă, mai 
admirată. Asemenea tuturor 
activiștilor sportivi-volun- 
tari, ei înconjoară cu dra
goste „Daciada", pun in 
slujba acestei generoase în
treceri pasiunea, experiența 
de o viață în arena spor
tivă.

ăspîndire. lată o imagine sugestivă de 
ia Blaj, pe Cimpia Libertății...

Acum, după primele 34 de 
întreceri ale etapei de vară (In- 
trucît cele de iarnă au făcut 
obiectul unei analize preceden
te, la timpul potrivit), putem 
înregistra — nu numai intre li
mitele îndeobște luate ca eta
lon pentru prestațiile noastre, 
ci și în comparație cu valorile 
internaționale — obținerea a- 
numitor performanțe bine co
tate în ierarhiile sportive.

CARMEN BUNACIU, du
blă campioană mondială u- 
niversitară în 1981 : „Orga
nizarea finalelor pe țară ale 
„Daciadei" cu aproximativ 
două săptămîni înaintea U- 
niversiadei a fost o idee 
excelentă : dorind mult să 
cîștig aceste întreceri, m-am 
pregătit mai intens și mai 
îndelung... in vederea 
J.M.U. ! La finalele „Dacia
dei" am obținut rezultate 
care, la vremea respectivă, 
m-au instalat in fruntea to
purilor mondiale ale pro
belor de 100 și 200 metri' 
spate. Iar in concursurile o- 
ficiale ale Universiadei am 
confirmat aceste compor
tări, reușind victorii in fața 
unor adversare foarte bine 
cotate in natația mondială. 
Așa stind lucrurile, pot 
spune acum că finalele 
„Daciadei" m-au ajutat e- 
norm in dubla reușită de 
la Universiadă"!

Rodul selecției șl
Cine ar putea uita splendi

dele momente ale finalelor 
„Daciadei" sub cupola Palatului 
sporturilor și culturii? în con
cursul grației, al îndemînării și 
frumuseții corporale pe care-1 
prilejuiește întotdeauna gim
nastica, Nadici Comăneci și co
legelor ei eu experiență și ma
turitate (fără vîrstă) li s-au 
alăturat adevăratele „stele" ale 
„Daciadei". oele mai ambițioase 
și mai perseverente concurențe 
din masa candidatelor la gloria 
sportivă, pornite, o dată cu 
„boom“-ul gimnasticii, spre 
înalta performanță. De ghicim 
de pe acum aspirațiile, dar in
tr-o zi vom auzi de-a binelea 
despre ele și va trebui să ne 
amintim că sînt „copiii Dacia
dei": Mihaela Stănuleț din Si
biu, Mihaela Rîciu din Onești, 
Luminița Baicea din București 
sau Adina Fărcuț din Arad. La 
fel, adolescenții de 18—19 ani 
Dan Odorhean din Bistrița sau 
bucureșteanul Emilian N icula, 
care și-au etalat valoarea la sol 
sau bară (uneori cu exerciții 
de noutate mondială), îmbogă- 
tîndu-si repertoriul de „figuri" 
la „Daciada", pentru a se pu
tea afirma definitiv, cum s-a 
și întîmplat, cu prilejul Uni
versiadei.

Asemenea salt au mai făcut 
și alțl sportivi tineri. Cum să 
nu pomenim de Doina Beșliu- 
Melinte, din Iludeștii Botoșani
lor, care reușește o nescontată 
victorie la J.M.U., sau de Gyor- 
gy Marko, descoperit la Tg. Se
cuiesc de instructorul Atila Ka- 
lith, care a alergat abia la 
„Daciada" prima sa cursă de 
10.000 m, sau de admirabila 
concurentă în timp la groapa 
de sărit în lungime dintre Vali 
lonescu și Anișoara Cușmir. 
începută in toiul „Daciadei" și 
neîncheiată încă nici la Uni
versiadă? Dar dintre proaspe
tele descoperiii ale „Daciadei" 
se cuvine — in lumea atletis
mului, — -,ă vorbim in primul 
rînd pe foarte tinerii juniori 
Ana Algeorgc din Bistrița (cu 
un record republican pe 2000 
m). Daniel lorga din Pitești — 
un hurdler de viitor sau Bcla 
Mate din Mediaș — de pe 
acum posesor de medalii ale

La această concluzie ne în
deamnă în primul rind rezul
tatele recent încheiatei Univer
siade — adevărată trambuli
nă a finaliștilor „Daciadei" spre 
înalta performanță. După cum 
se știe, aici a jucat un rol 
foarte important hotărirea — 
care și-a dovedit justețea — 
de a ține înaintea Universiadei 
finalele „Daciadei" la sporturi
le figurînd în programul Jocu
rilor Mondiale Studențești.

Intr-adevăr (cu excepția te
nisului, angajat în importante 
confruntări internaționale). 9 
ramuri sportive și-au ținut fi
nalele pe țară înaintea Univer
siadei și încă de pe atunci — 
dincolo de caracterul de test și 
selecție — concursurile acestea 
au relevat, potrivit așteptărilor, 
elemente tinere înzestrate cu 
calități sportive deosebite, ca
pabile — prin pregătire și șle
fuire continuă — să obțină re
zultate de nivel înalt. Iar pri
lejul de a o face s-a și ivit în 
frumoasele zile ale Universia
dei.

Toți cei care, >în acele zile, 
am cutreierat stadioanele și să
lile, arenele și piscinele Capi
talei, am rămas uneori sur
prinși de prezența pe culoarele 
sau pistele de concurs, pe plan
șele de întrecere și chiar pe 
podiumurile de premiere a 
unor tineri sportivi cărora nu 
numai că abia le-au mijit tu- 
leiele la mustață, dar ale căror 
nume nici nu ne erau încă 
prea familiarei

pregătirii talentelor
„Daciadei" la aruncarea discului 
și ciocanului.

Cîndva „Daciada" a stârnit 
„campania giganților". Poate 
că e timpul culegerii roadelor 
acelei acțiuni. în selecționatele 
județene, la finalele de baschet, 
au și apărut asemenea pivoți 
plini de nădejdi cum sînt timi
șoreanul Sorin Ardelean sau 
bucurcștcnii Ion Ionescu și 
Dorel Rădulescu, pe toți trei 
legîndu-i... unitatea în altitu
dine egală: 2,04 ml Și printre 
baschetbaliste se disting talen
te tinere, cum ar fi brașovean- 
ca Tatiana Parcanschi și altele.

Ca să răminem în zona jocu
rilor de echipă, vom aminti de 
generația tânără craioveană a 
voleiului : de aici, de la Uni
versitatea ne-au venit nu nu
mai fotbaliști de marcă, ci și 
speranțele Carmen Anghel, Dă- 
nuț Pascu sau Augustin Daha

Capacitate organizatorică m perimetru tot mai larg
O asemenea afirmare plenară 

a performerilor de mîine — 
cum lasă a se întrevedea tre
cerea în revistă dinainte — nu 
poate fi concepută decît in 
condițiile creșterii numărului 
de participant la finalele „Da
ciadei".

Dacă am cumula cei 21.000 
de participanți înregistrați la 
etapa de iarnă cu masa impor
tantă de participanți prelimi
nați pentru întreaga etapă de 
vară, vom ajunge la un impre
sionant total de peste 50.000 
de sportivi de performanță, ci
fre Care vorbesc de la sine des
pre nivelul atins de mișcarea

NICO.' 4E MUREȘAN, prim-vicepreședintele C.J.EF.S 
Cluj : „Am încercat o mare satisfacție cind județul nostru 
a figurat in partea superioară a ultimului clasament alcă
tuit- pe criteriul rezultatelor obținute in domeniul sportului 
de performanță al ediției a II-a a „Daciadei". Intensele 
pregătiri efectuate in vederea bunei comportări in întrece
rile marii competiții naționale au creat performerilor clu
jeni posibilitatea de a intra .in vederile selecționerilor pen
tru Universiada 'SI. Pinâ la urmă județul Cluj a oferit 
11 titulari delegației române, iar 3 dintre ei au reușit chiar 
să obțină medalii ! Este vorba de Pal Palfy, medalie de 
argint la atletism și de cele două componente de baza ale 
echipei de baschet. Verginia Popa și Mândica Ciubăncan, 
medaliate cit bronz'.

Inaugurată cu prilejul finalelor „Daciadei", sala Rapid a gazauit 
spectaculoase meciuri de baschet. In imagine, fază din intilnirea 
dintre selecționata Bucureștiului — ciștigătoarea întrecerii — și 

echipa județului Cluj
(S-ar cuveni poate să adăugăm 
și numele junioarei bucureșten- 
ce Daniela Drăghici, care a fi
gurat in lotul universitar). La 
fel, pentru polo, Oradea devi
ne furnizoare de talente și re
zultatul s-a văzut atunci cmd 
echipa Bihorului a cîștigat fi
nala „Daciadei" împotriva se
lecționatei Capitalei 1 Să notăm 
printre tinerii -victorioși de pe 
Cnș pe Roberto Pantea și Zol- 
tan U6s, amîndoi de 17 ani.

Răbojul acesta poate fi pre
lungit la infinit. Fără a vrea 
că omitem' vreunul din sporturi, 
am putea câta pe foarte tinere
le floretiste Reca Lazăr din 
Brașov, Nadina Creiniceanu și 
Cornelia Chelaru din București, 
pe spadasinul Nicolae Felix din 
Craiova, floretistul Liviu Bu- 
zan din Tg. Mureș; printre îno
tători, pe spatistul Laurențiu 
Tache din Brăila sau craulista 
Gabriela Virtosu din Galați 
(care de oe podiumul „Dacia
dei" a sărit pe cel al Balcania
dei de junioare); tinerii luptă
tori Nicolae Zamfir din Pitești 
sau Ilie Matei din Suceava 
care, abia selecționați, s-au și 
Încununat cu medaliile de aur 
ale Universiadei; juniorii dis
tinși la trambulinele de sărituri 
— Rodica Vrînceanu și Manu
ela Renciu din Sibiu, Ana Ba
kos din Oradea, Florin Avasi- 
loaie și Nicolae Lepăduș din 
București.

noastră sportivă în acești lu
minoși ani ai socialismului.

Programul- finalelor „Dacia
dei". în etapa de vară aflată 
in curs, a prevăzut in total 53 
de acțiuni, din care s-au ținut 
pinâ acum 34 (15 pentru juni
ori și 19 pentru seniori). Așa
dar, pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie — cu o regularitate a- 
proape hebdomadară de invidi
at — sînt eșalonate cele 19 
competiții care au mai rămas 
de disputat, dind noi prilejuri 
juniorilor și seniorilor să se 
evidențieze in cea mai înaltă 
fază de întrecere a acestei mari

MARIA POP, directoa
rea Clubului sportiv șco
lar de gimnastică Onești : 
„Pe Ijaza experienței acu
mulate in prima ediție a 
„Daciadei", am accentuat in 
ediția a doua căutările pen
tru depistarea unor tinere 
fete mai talentate și mai 
apte să pășească pe drumul 
greu — dar atit de fru
mos — al marii perfor
manțe. Mulți din cei 15 
profesori de specialitate 
din cadrul clubului au în
ceput să-și extindă aria 
de selecție nu numai la 
localitățile din jurul mu
nicipiului, ci și spre mun
te, pe Valea Trotușului — 
de pildă — și chiar in une
le județe învecinate. Ca ur
mare, o serie de tinere 
gimnaste deosebit de în
zestrate pentru înalta per
formanță au și început să 
se remarce in cadrul catego
riilor a IV-a și a 111-a, ale 
întrecerilor „Daciadei", deși 
au numai 9 sau 10 ani. Aș 
vrea să le amintesc, pen
tru că, dintre ele, unele vor 
atinge culmi sportive: Si
mona Bartaloti, Sin 'W 
Bălan, Marinela T''a y e, 
Laura Ignat, Sorina L ăgo 
nescu, Elisabeta Tabus".

competiții polisportive națio
nale.

Succesul întregii acțiuni de
pinde firește si de gradul aa 
angajare al organizațiilor \par- 
tive. Din datele obținute pîna 
acum se constată o contribuție 
sporită a județelor la promova
rea pe scară tot mai largă a 
talentelor, manifestată în creș
terea evidentă a numărului de 
participanți la finale față de 
ediția trecută.

Tot atit de semnificativă este 
— odată cu lărgirea sferei de 
selecție și pregătire a candida- 
ților ia finale — lărgirea evi
dentă a perimetrului organiza
toric, a spațiului de concurs pe 
tot cuprinsul țării. Iată, astăzi, 
in acest an al celei de a II-a 
ediții a „Daciadei", finalele 
marii competiții — in cea mai 
mare parte egale cu finalele 
de campionat ■ național — se 
pot ține nu numai la București, 
ci și în alte 25 de localiăți din 
18 județe ale țării. Asemenea 
constatări silit grăitoare pentru 
capacitatea generală a mișcării 
sportive românești. luminată 
de razele „Daciadei"!*
Grupaj realizat de : Victor
BĂNCIULESCU, Aurelian BRE- 
EEANU, Radu TIMOFTE, Sever 
NORAN, Traian IOANIȚESCU, 
Geo RAEȚCHI și Vasile TOFAN



Azi, etapa a lli-a
a Diviziei „A"

înaintea partidei cu Ungaria

STEAUA - CORVINUL HUNEDOARA, 
UN MECI AȘTEPTAT CU VIU INTERES
• F.C.M. Brașov — Progresul Vulcan sau pasionantul „duel" dintre tinerii an
trenori Pescaru și Mateianu • Liderul și... campioana, Universitatea Craiova, este 
favorită, desigur, și în meciul cu U.T.A. • In primăvară, Sportul studențesc a învins 
la scor pe „U" Cluj-Napoca, dar acum formația oaspete, cu o altă conducere 
tehnică, a luat un start bun • „Poli" ține la moralul ei înaintea revanșei cu Loko
motive Leipzig • Jiul — Dinamo, un meci deschis oricărui rezultat • S.C. Bacău n-a 
pierdut nici un joc, F.C. Argeș n-a cîștigat vreunul • O partidă sub semnul echili
brului : F.C. Constanța — F.C. Olt • Steaua și Corvinul Hunedoara, două e- 
chipe cu mari ambiții în actuala ediție, promit un joc de bun nivel tehnic • Anul 
trecut, tot în august: A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. Vîlcea 3—3 I Dar astăzi ?august : A.S.A. Tg. Mureș - Chimia Rm. Vîlcea 3-3 ! Dar astăzi ?

PROGRAMUL ETAPEI CLASAMENTUL

LOTUL REPREZENTATIV VA SUSȚINE, 
LA BUCUREȘTI, DOUĂ JOCURI

CU PARTENERI DE PESTE HOTARE
Ieri, la sediul F. R. Fotbal 

a avut loc o întîlnire cu zia
riști sportivi. Cu ficest prilej au 
fost comunicate componența 

reprezentative și pro- 
jocurilor de verificare 
acestea le vor susține 
meciurilor oficiale din 
sezon internațional. Un

Cu excepția meciului Steaua — Corvinul, celelalte partide 
Încep la ora 18.

Brașov : F.C.M. - PROGRESUL-VULCAN
Craiova : UNIVERSITATEA - U.T. ARAD
București : SPORTUL STUD. - „U“ CLUJ-NAPOCA

(stadionul Sportul studențesc)
Timișoara : „POLI* - C.S. TÎRGOVIȘTE
Petroșani : JIUL - DINAMO
Bacău : SPORT CLUB - F.C. ARGEȘ
Constanța : FOTBAL CLUB - F.C. OLT
București : STEAUA - CORVINUL

(stadionul Steaua — meci televizat de la ora 16)
Tg. Mureș : A.S.A. - CHIMIA RM. VILCEA

1.
2.

3—6.

7.
8.
9.

10.
11.
12. 

13—15.

UNIV. CV.
Corvinul 
S.C. Bacău 
„U“ Cluj-N.
Steaua 
„Poli**  Tim. 
Sportul stud.
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Jiul
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16.
17.
18.

F.C. Constanța 
F.C. Argeș 
U.T. Arad 
A.S.A. Tg. M.
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1
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ULTIMELE VEȘTI DIN CELE
9 POLITEHNICA TIMIȘOARA 

nu anunță indisponibilități în ■ 
formație. Chiar si Păltinișan va 
fi apt de joc, după accidentul 
suferit la arcadă în meciul cu 
Lokomotive Leipzig. 9 C.S. TIR- 
GOVIȘTE va pleca în cursul a- 
cestei dimineți spre Timișoara cu 
efectivul complet : adică sl cu 
mijlocașul Economu. care a lip
sit în primele două etape din 
motive medicale.

9 JIUL nu are Indisponibiliăți 
in lot. astfel că va alinia „ll“-le 
obișnuit. In meci de verificare, 
la Petroșani : 2—2 cu Minerul Lu- 
penl 9 DINAMO a plecat în 
Valea Jiului cu efectivul complet.

9 S.C. BACAU, nici o indispo
nibilitate 9 F.C. ARGEȘ are un 
singur semn de întrebare : Radu 
II, care se speră că va fi recu
perat pînă la ora meciului.

9 F. C. CONSTANTA. Dintre 
lucătoril indisponibili constăntenl, 
Peniu rămîne în continuare pe

• F.C.M. BRAȘOV îl are indis
ponibil pe Boriccanu, accidentat 
• PROGRESUL-VULCAN anunță 
un singur semn de întrebare în 
alcătuirea formației : Marian Io
nescu.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

l-a recuperat pe Cămătaru, ușor 
accidentat după meciul din etapa 
precedentă. Crișan este indispo
nibil. în locul Iul 
Geolgău @ 
putea utiliza 
schimb, în 
de atac va

juca 
va 
In 

liniei 
Csordaș, 

recuperat. Miercuri, U.T.A. a ju
cat cu Strungul, ctștigînd cu 1—0 
(a marcat: Mușat).

9 SPORTUL STUDENȚESC are 
tot lotul valid și va alinia, pro
babil, același ,.11" din etapa tre
cută 9 „U“ CLUJ-NAPOCA nu 
va conta pe aportul lui Tiglarlu. 
suspendat o etapă pentru acu
mularea a două cartonase gal
bene (o premieră nedorită în 
materie !).

U.T.A.
pe 
centrul

apare

va 
nu-1 

Vaczi.

DATE STATISTICE COMPARATIVE
Apelînd la datele statistice,' ne 

propunem să vă prezentăm un 
„dialog de la distanță*  între ac
tuala ediție a Diviziei „A“ și e- 
diția trecută, punînd, deci, față 
în față primele două etape ale 
edițiilor de campionat respective.
• Eficacitatea în scădere. în 

ediția 1980—81 s-au marcat 60 de 
goluri după 180 de minute, deci 
o medie de 3,33 goluri de parti
dă. în actuala ediție s-au înscris 
51 de goluri, cu o medie de 2,83.
• Un oarecare echilibru în dis-*  

pută „gazde-oaspeții**.  Anul tre-' 
cut din cele 18 meciuri, 11 au 
revenit gazdelor, 3 s-au încheiat 
la egalitate, iar în 4 partide vic
toria a fost de partea oaspeților, 
deci scorul a fost favorabil gaz
delor cu 25—11. în acest campio
nat, situația este următoarea : 10 
victorii gazdele, 6 meciuri egale și 
2 victorii oaspeții ; scor 26—10. 
Realizările gazdelor au crescut 
cu un singur punct.
• Egalitate la nyjnărul de mar

catori. în ambele ediții, după 
două etape, pe lista marcatorilor 
figurează același număr de jucă
tori : 42.
• Spiritul ofensiv în creștere. 

Dacă avem în vedere numărul 
de șuturi expediate în cele două 
ediții, putem afirma că spiritul

ofensiv a înregistrat o creștere, 
de la 443 la 459. Nu același lucru 
se poate spune și despre eficien
ța lor, deoarece în ediția trecută 
am consemnat înscrierea unui 
gol la 7 șuturi, iar în prezent 
la 9 șuturi s-a marcat un gol.
• Transformarea penalty-urilor 

in suferință. Dacă în ediția tre
cută toate cele 7 lovituri de la 
11 m au fost transformate, anul 
acesta înregistrăm un îngrijoră
tor procent de reușită, doar 40 
la sută : din 5 penalty-uri, doar 
2 au fost transformate.
• Disciplina jucătorilor pe un 

drum bun. Anul trecut după 180 
de minute se înregistrau 3 carto
nașe roșii și 33 galbene. Acum 
consemnăm un singur „roșu*  și 
26 „galbene*.
• Sportivitatea spectatorilor In 

scădere. Media notelor acordate 
spectatorilor a fost în ediția tre
cută de 9,05, iar în prezent 9,00. 
Cantitativ se înregistrează tot • 
scădere, de la 272 000 la 236 000.
• Un plus In dreptul arbitri

lor. Ne bucură constatarea că 
arbitrajele înregistrează • creș
tere de la • ediție la alta, de la 
7,88 la 8,27, aspect care are ur
mări favorabile asupra desfășu
rării campionatului. O continuita
te, în acest sens se impune.

18 TABERE
tușă, Borali reintrînd. Iar Nlstor 
fiind în plină recuperare. 9 F.C. 
OLT nu-i va putea folosi pe 
Ciocioană (în continuare suspen
dat) și Martinescu, cu piciorul 
in ghips.

9 STEAUA va prezenta 
probabil — un „11“ fără cel 
jucători care au absentat și 
etapa trecută : Iordache și 
Stoica 9 CORVINUL îl are ... 
disponibil, în continuare, pe Nle- 
sa.

9 A.S.A. TG. MUREȘ îl are pe 
Dulău indisponibil o îndelungată 
perioadă de timp (fractură de 
vertebră), iar Vigu este în con
tinuare bolnav 9 CHIMIA RM. 
VILCEA s-a deplasat la Tg. Mu
reș cu efectivul complet. Marți, 
a susținut un joc în familie cu 
formația de speranțe.

doi 
in
T. 

in-

fost 
lotui ilor 
gramul 
pe care 
înaintea 
actualul 
prim joc amical — in vederea 
meciului cu Ungaria (la 23 sep
tembrie, în preliminariile C.M.)
— al lotului reprezentativ este 
prevăzut să se dispute miercuri 
26 august (la București, pe sta
dionul Steaua, de la ora 18), 
in compania echipei Vojvodin» 
Novi Sad, care activează îi*  
prima ligă a campionatului iu
goslav.

Pentru acest meci-test, care 
își propune verificarea poten
țialului individual al selecționa- 
bililor, precum și perfecționa
rea concepției de joc a echipei 
naționale, antrenorii Valentin 
Stănescu și Victor Stănculescu 
au convocat pe următorii 19 
jucători (care vor trebui să fie 
prezenți la București duminică 
dimineață) : Cristian (F. C. 
Argeș), Moraru (Dinamo) — 
portari ; Ncgrilă, Ștefănescu, 
Ungureann (toți de la Univer
sitatea Craiova). Sameș (Stea
ua), Munteanu II (Sportul stu
dențesc). Al. Nicolae (F.C. Olt)
— fundași, Țicleanu, Beldeanu, 
Donose (toți de la Universitatea 
Craiova). T. Stoica, Iordănescu 
(ambii de la Steaua) — mijlo
cași; Crișan, Cămătaniț Bălăci 
(toți de la Universitatea Craio
va), Țălnar (Dinamo) și Cim- 
peanu II („U“ Cluj-Napoca) — 
înaintași.

înaintea meciului cu Unga
ria, echipa noastră națională va 
întîlni, miercuri 9 septembrie
— tot într-un joc amical — re
prezentativa Bulgariei.

Și lotul de tineret are pro
gramat, miercuri 26 august, pe 
stadionul Sportul studențesc,

ora 10, un meci de verificare — 
ta compania lotului „B“ — îna
intea jocului cu selecționata si
milară a Ungariei, pe care-1 va 
susține, la 22 septembrie, în 
cadrul campionatului european.

Iată si componenta acestor 
două loturi :

LOTUL DE TINERET : Ale
xa, Nițu — portari ; Vlad, Io- 
van, C. Solomon, Andone. Rcd- 
nic. Matei — fundași ; L Mu- 
reșan, Klein, Suciu — mijlo
cași ; Șoiman, Turcu, Gabor, 
Geolgăn — înaintași. LOTUL 
,,B“ : Toma, Ducadam — por
tari ; M. Marian, Cazan, Ior- 
gulescu. FL Marin. Fodor, Pi- 
tara — fundași ; Pctcu. Vama- 
nu, O. Ionescu, Chihaia — 
mijlocași; Fi. Grigore. 
M. Sandu, A. Ionescu. 
și Gingu — înaintași.

Lotul „B“ are și el 
gram, pentru 16 septembrie, un 
joc amical, în deplasare, cu 
selecționata similară a U.R.S.3.

In interesul formației noas
tre reprezentative, aflată înain
tea unor meciuri decisive in 
calificările pentru C.M. din 
Spania, și al echipelor de club, 
care vor reprezenta fotbalul 
nostru în cupele europene 
și ta Cupa Balcanică, Bi
roul federal, analizînd situația 
creată în urma unor indispo
nibilități (de pildă prin acci
dentarea lui Iordache, lotul re
prezentativ a prezentat miercuri, 
ta testul de la Plopeni, un sin
gur portar — Cristian), a apro
bat efectuarea următoarelor 
transferări : Moraru (de la 
Sportul studențesc la Dinamo), 
Speriatu (de la Dinamo la 
Sportul studențesc), Nițu (de la 
F. C. Argeș la Steaua), Jurcă 
(de la Steaua la F. C. Argeș), 
Fodor (de la A.S.A. Tg. Mureș 
la Steaua), Cernescu și Bolba 
(de la Steaua la A.S.A. Tg. 
Mureș).

Greaca, 
Văetu|

ta pro-

OBLEMENCO FAȚĂ IN FAȚĂ CU... OLYMPIAKOS
• Echipa din Pireu, vulnerabilă In apărare • Mitropulos - un

fel de Cămătaru ! • Atenție la
— Ion Oblemenco, al fost 

duminica trecută, la Pireu, ai 
urmărit Olympiakos, adversa
rul campionilor noștri in C.C.E

— Am urmărit un meci ami
cal, Olympiakos — Arsenal 
2—3 (1—1). Gazdele au primii 
golurile datorită jocului lo 
ofsaid, nu prea pus la punct. 
Și au înscris al doilea gol din 
penalty. „Nocturna” din Pireu 
mi-a arătat un Olympiakos 
foarte bine pregătit fizic și un 
public foarte zgomotos, care iți 
încurajează echipa... 100 de mi
nute !

— Care ar fi Individualită
țile campioanei elene 7

— Două extreme, Anastopu- 
los și Lemonis, foarte rapide și 
cu dribling amețitor, un virf, 
Mitropulos, recentă achiziție, de 
talia lui Cămătaru, foarte teh
nic, care evită, însă, angajări
le. M-a mai impresionat .și sto
perul de marcaj, Papadopulos, 
un apărător foarte puternic, cu 
foarte bun joc de cap, mai slab 
însă la mingile pe jos fi la ac
țiunile in viteză.

— Orice echipă are și punc
te slabe...

— La Olympiakos, punctele 
vulnerabile mi s-au părut fun
dașii laterali, puternici, dar fi-

Campionatul speranțelor după două etape

START CU SUPĂRĂTOARE SCOIilJRI - E1UVIU

DEBUT Șl iN
Jfchipele .din cel de-al treilea 

eșalon al campionatului republi
can, cele din Divizia „C", se a- 
Vniază duminică la startul neil 
ediții a competiției. Campionatul 
se desfășoară, ca și în edițiile 
precedente, cu 12 serii, în fiecare 
activînd cîte 16 echipe. Face ex
cepție seria „bucureșteană**  în 
care joacă Luceafărul București, 
formație alcătuită din juniori 
născuți după 1 august 1964. Lu
ceafărul, însă, activează, ca și 
în câmpie latul trecut, în... afară 
de concurs, rezultatele el nu con
tează în clasament.

L*ln  cele 24 de echipa nou pro
movate, 15 sînt debutante - prin
tre acestea : Parîngul *.ovacl,  
Minerul Filipeștii de Pădure, Di
namo V’ctoria București, Viticul
torul P nciu, Chimia Tășnad etc., 
iar • mal ctlvat în „C*.  Din- 
ire listele divizionare „Bw, în 
număr de 12, sînt cîteva, ca Pe- 
lana Cîmpina; Metalurgistul Cu- 
irfr, NItramonia Făgăraș, oare,

Paga6a|Sportul

DIVIZIA „C“
ani de-a rlndul, au fost bine ci
tata printre echipele eșalonului 
secund. Acum însă...

In noul campionat, Federația 
română de fotbal a prevăzut • 
clauză care are menirea de a 
apăra sportivitatea competițlona- 
lă, de a exclude posibilitatea ce
dării de puncte de acele echipe 
care, spre sfîrșltul competiției, 
sînt sortite retrogradării. Astfel, 
echipele care, Ia încheierea cam
pionatului, nu întrunesc un ba
rem minim de puncte (20) vor fi 
penalizate in campionatul urmă
tor (indiferent in ce eșalon vor 
activa) cu un minus de puncte, 
diferența dintre punctele realiza
te șl baremul respectiv.

Sperăm că tn noul campionat, 
ECHIPELE VOR AVEA O ATITU
DINE SPORTIVA EXEMPLARA 
în toate ocaziile, șl că In proce
sul de lnstrulre-antrenament. In 
meciurile propriu-zlse vor urmă
ri ca obiectiv, principal, PREGĂ
TIREA DE TINERI TALENTATI 
PENTRU FOTBALUL NOSTRU.

Toate Jocurile primei etape se 
desfășoară duminică după-amla- 
ză, de ta ora U.

Totodată se dispută ș! campio
natul echipelor de juniori — Di
vizia „C*.

A doua ediție a campionatului 
rezervat echipelor de speranțe a 
început furtunos șl, cînd facem 
această afirmație, ne gîndlm în
deosebi la sulta de rezultate sur
prinzătoare, mal ales prin pro
porțiile scorurilor, înregistrate 
în primele două etape. Să re
amintim cîteva.

Universitatea, una din cele mai 
bune echipe ale campionatului 
trecut, după ce a pierdut la Tg. 
Mureș (0—2), a învins apoi, a- 
casă, pe C.S. Tîrgoviște cu 7—1 7!

Steaua, ținută în șah pe sta
dionul ei de Chimia, echipa spe
ranțelor lui Traian Popa (2—2), 
a fost apoi învinsă, la Bacău, 
cu un scor care se înregistrează 
din ce în ce mal rar pînă șl în 
campionatele... sătești de c«pli 
(9—0) 1 I

Sportul studențesc, formație cu 
reale posibilități, avînd la... dis
poziție șl Clubul școlar Pajura, 
de la care poate împrumuta ju
cătorii cel mai buni pentru a-1 
roda șl promova, după un 2—1 
cu F.C. Olt, a pierdut cu 7—0 la 
Timișoara, Politehnica fiind pri
mul lider al campionatului I

Semne de mirare, semne de 
Întrebare, toate determinate de 
proporțiile scorurilor Înregistrate, 
scoruri care ascund cîteva din 
cauzele care le-au generat, 
înainte de toate trebuie să spu
nem că echipele Învinse atlt de 
categorlo tn primele două etape 
au intrat In competiție COMPLET 
NEPREGĂTITE. Acesta este ade
vărul. Loturi alcătuite tn pripă,

unele din „resturi*  date la • 
parte de antrenorii echipelor de 
seniori șl chiar de juniori, timp 
foarte scurt rezervat punerii la 
punct a mecanismelor cu care 
s-a hotărlt pornirea la drum, 
preocupări insuficiente din par
tea unor cluburi șl asociații pen
tru echipele lor de speranțe, lă
sate pe ultimul plan — lată tot 
atîtea realități pe care nimeni 
nu le poate contrazice și care 
confirmă asemenea rezultate ex
trem de supărătoare : 9—#. 7—1, 
7—0 I

Supărătoare eu aUt mai mult 
cu cît echipe ca Steaua, Progre- 
sul-Vulcan, U.T.A., Sportul stu
dențesc reprezintă centre de co
pii și Juniori cu mulțl antrenori, 
foști jucători buni, care au da
toria de a CAUTA, pentru a 
CREȘTE, pentru a FORMA 
fotbaliștii de care cluburile au 
nevoie. In ultima vreme. Insă, 
s-a observat clar acest lucru, 
centrele de copil și juniori, a- 
proape toate, nu doar cele 
care se fac răspunzătoare 
de scorurile rușinoase enu
merate mal sus, au ajuns tntr-o 
inexplicabilă pasă neagră.

Indiscutabil, și tn prima parte 
a campionatului trecut s-au mai 
înregistrat scorurl-fluviu. „Densi
tatea*  celor din etapa a Il-a a 
întrecerii speranțelor e prea mare 
Insă pentru a nu îngrijora, o- 
bllgtadu-ne să tragem un serios 
semnal de alarmă.

Lourent’u DUMITRESCU

aripile rapide
ră viteză, jucători care fac mul
te faulturi. De asemenea, e- 
chipa grecească nu știe să joa
ce la ofsaid, ceea ce poate ft 
un avantaj pentru noi.

— Foarte sincer, ești mai li
niștit sau mai îngrijorat, acum, 
decit in momentul tragerii Ia 
sorți 7

— Ceva mai îngrijorat ! Li
niștit nu poți fi... Olympiakos 
este o echipă foarte ambițioa
să, care nu cedează, indiferent 
de moment. Plus publicul, re
pet, foarte ardent. Mai inter
vine și terenul, denivelat și 
cam tare, ceea ce reprezintă un 
handicap pentru noi. Asta nu 
înseamnă însă că nu cred ia 
calificarea noastră.

— Argumentele pentru cali
ficare 7

— Valoric sintem peste O- 
lympiakos ! Calificarea o pu
tem obține la Craiova, unde 
trebuie să înscriem minimum 
două goluri, fără să primim 
vreunul. La un asemenea re
zultat, jucătorii greci se vor 
„arunca”, acasă, cu toții in a- 
tac, creindu-ne, astfel, posibi
litatea unor contraatacuri fa
vorabile. Important e ca toți 
jucătorii să-și respecte valoa
rea și toți să fie valizi la U 
septembrie.

— Cum explici startul... Uni
versității Craiova 7

— Un start normal I Echipa a 
mers, chiar dacă, in timpul 
pregătirilor, nu au putut juca 
împreună toți titularii. Startul 
acesta bun trebuie continuat, 
pentru că de la Universitatea 
Craiova toată lumea așteaptă 
numai evoluții de ținută. Iar 
in Cupa campionilor europeni, 
trebuie si ne mobilizăm total, 
pentru că, dacă ne vom cali
fica va fi un lucru normal, in 
caz contrar, nimeni nu ne-ar 
ierta eșecul. Iar adversarul, pe 
cate U voi urmări și intr-un 
meci de campionat, cu Pe- 
nathir.aikos, pe teren neutru, 
intrucit terenul din Pireu este... 
suspendat două etape, Olym- 
pyakos, spuneam, se gindefte 
și ri la calificare.

Mircea M. IONESCU



FINALE ALE „DACIADEI“ ÎNTRECERILE BALCANICE DE NATAȚIE

ADRIANA CHELARIU Șl ALEXANDRU GHINEA 
CAMPIONI LA SCHIF SIMPLU JUNIORI

Lacul Snagov a găzduit între
cerile finale ale „Daciadci*  la 
canotaj juniori. In cursele rezer
vate băieților, cele mal multe 
titluri de campioni ai „Daciadei" 
81 ai țării au revenit schifiștilor 
de la C.S.Ș. Steaua — 3 victorii : 
la 2 vîsle, 4 vîsle si simplu, prin 
Alexandru Ghinea, din nou In 
luptă directă cu principalul si 
tenacele său adversar loan Ba
dea de la C.S.Ș. nr. 1 București. 
La lunioare. cum era de aștep
tat, finala „Daciadei" la schif 
simplu a fost cîștigată de Adriana 
Chelariu (Viitorul). campioană 
mondială de junioare la această 
probă. Tot două recente campl- 
©ane ale lumii la junioare — 
Anișoara Soroban și Camelia Dia- 
conescu — și-au adjudecat vic
toria în cursa de 2 vîsle. A fost 
un concurs reușit, cu mulți ju
niori talentați la start, cu rezul
tate promițătoare.

Clasamentul în ordinea probe
lor desfășurate : juniori 
m 4+1 RAME: -----------
(Florin Marian, 
loan 
+ P- 
Deva 5:06,4, _
5:06,6 ; 2 VÎSLE î

______ 1 500
1. C.S.Ș. Triumf 

_ ______ , Radu
Bidian, Ovidiu 
Niculescu) 5:00. 2.

3. C.S.Ș. nr. 
-- 1. C.S.Ș.

Nlchita, 
Hoștenaru 
* C.S.Ș. 

1 Buc. 
Steaua

PRIMII CiȘTIGĂTORI

TENIS
21 (prin telefon). 
tenis ale „Dacia- 
iuniori si-au de

semnat primii cîstigători. în 
proba de dublu băieți (15—16 
ani), la capătul unei _ partide 
frumoase — chiar dacă scorul 
n-o arată — perechea D. Pop 
(T.C.B.) — D. Ciucă (Dinamo 
București) a întrecut cu 6—3, 
6—2 cuplul I. Șesu (Dinamo 
București) — D. Sima (Sănă
tatea Oradea). La fete (15—16 
ani) finala va avea loc între 
Alice Dănilă si Monica Radu 
(ambele Dinamo București). A- 
ceasta din urmă a întrecut-o, 
în a doua semifinală, cu 6—8, 
6—2 6—2 pe Gabriela Medveș 
(Sănătatea Oradea). în finala 
feminină (17—18 ani) isi dau 
întîlnire Daniela Moise (Steaua, 
care în semifinală a dispus cu
6— 0 6—1 de Gabriela Precup
de la C.S.S. Gheorgheni) si 
Luminița Săîăjan (Politehnica 
Cluj-Napoca, Învingătoare în 
semifinală cu 6—2. 3—6, 6—1 
în fata dinamovistei bucureste- 
ne Marilena Totoran). Semifi
nale la dublu fete. 15—16 ani : 
Alice Dănilă. Ileana Trocan 
(T.C.B.) — Angela Nicolae (Da
cia Galati), Mihaela Răduca 
(I.C.I.M. Brasov) 6—2. 6-2 ;
Vasilica Ivan, Florentina Cocan 
(Steaua)—Teodora Tache, Miha
ela Radu (Dinamo București)
7— 5, 6—4. Cat. 17 — 18 ani : 
Moise. Totoran — Testiban. O- 
prea 6—2. 6—1 ; Sălăjan, Lilia
na Pop (Politehnica Cluj-Na- 
■poca) — Dana Beleută. Ga
briela Precup 6—2, 7—5.

Ilie GHIȘA — coresp.

LA
ORADEA. 

Finalele de 
dei“ pentru

Irinel Pânulescu, campioană la 100 m liber

(Iulian Gheorghe, Gheorghe Mi
hai) 5:22,8. 2. C.S.Ș. nr. 2 Cons
tanța 5:27,6, 3. C.S.Ș. Steaua
5:32,3 ; 2 RAME ! 1. C.S.Ș. UT.
2 Constanța (Costel Olteanu. Ion 

------  2. C.S.Ș. nr. 1 
Andrei Neacșu) 
nr. 1 Buc. (So
lon Vărășteanu) 

1. Alexandru 
Steaua) 5:32,6. 2.

1 Buc.) 
(C.S.Ș.

Bălăucă) 5:29,5, 
Buc. (Călin și 
5:36,7, 3. C.S.Ș. 
fian Mihăilescu, 
5:39,0 ; SIMPLU : 
Ghinea (C.S.Ș.
Ioan Badea (C.S.Ș. nr. 
5:37,4, 3. Petru Velclev
Poli Tim.) 5:45,8 ; 2+1 : 1. C.S.Ș. 
nr. 1 Buc. (Vasile Tomoloagă, 
Serghei Zvenigorodschi + Gabriel 
Solea) 5:32,8, 2. C.S.Ș. “ * *
(Alexandru Sincu, Costel Chiriao 
+ Petrișor Nițulescu) 5:34,8, 3.
Voința Arad (Ovidiu Ganea, Ma
rius Bulac 4- Erich Margert) 
6:34,2 ; 4 VlSLE : 1. C.S.Ș. Steaua 
(Petre Ciodar, Dan Luca, Gabriel 
Stănescu, Georgiu Lazăr) 4:52,2.
2. C.S.Ș. nr. 1 Buc. 4:53.7, 3.
C.S.Ș. Triumf 4:55,2 ; SCHIF 8+1: 
1. C.S.Ș. nr. 1 Buc. (Kalman,
Șchiopu, Stoica, Stan, Tomoioagă 
Zvenigorodschi, Andrei si Călin, 
Neacșu + Solea) 4:39.2, 2. C.S.Ș. 
Triumf 4:39.8, 3. C.S.Ș. Pell Tim. 
4:47,0 ; JUNIOARE (1000 m) : 
4+1 RAME : 1. Metalul (Viorica 
Tutunaru, Mariana Niescu, Ileana 
Bărăscu, Anișoara Oprea + E- 
lena Nedelcu) 3:43,2, 2. Voința
Buc. 3:52,0. 3. Metalul H 3:54,7 ; 
2 VÎSLE : 1. C.S. ASE (Anișoara 
Șorohan, 
3:41,2, 2. ____  ______ ______
Spătaru, Elena Tudor) 3:48,4.
C.S.Ș. nr. 2 Constanta (Ana Mo- 
canu. Ioana Badea) 3:49,8 ; 2 RA
ME : 1. Olimpia (Titiana Iftime, 
Ecaterina Tudorică) 3:57,0, 2.
C.S.Ș. nr. 1 Buc. 4:11,8, 3. Voința 
Buc. 4:12,0 : SIMPLU : 1. Adriana 
Chelariu (Viitorul) 4:03,8, 2. Eli- 
sabeta Oleniuc (Olimpia)
3. Adriana - -- -
4 :17,8 î 4+1 
(Zaharia, 
Zvîncă 
U.T.A.
3:54,8 ; ©ta ; a. um 
Iureca, Ungureanu, 
povici, * “ ’
cu) 3:23,5, __
Voința Buc. 3:36,1.

Triumf

Camelia Diaconescu) 
C.S.Ș. Steaua (Gabriela __ “ - ‘ * 3.

___  ____ ___ 4:11,4. 
Rădinoiu (Viitorul) 

V1SLE : 1. C.S. ASE 
Olaru, Dumitrașcu, 
Mandluc) 3:27,6, 2.

‘ ‘ ~ “ ASE II
+ __3:35,4, 3. C.S.___ ___

84-1 : 1. Olimpia (Oleniuc, 
______ , Iftime, Po-

Clipa, Tudorică. Chis+B©-
2. Metalul 3:26.1. 3.

în orașul bulgar Vrata au 
început campionatele balcanice 
de înot; la care participă spor
tivi și sportive din Grecia, Iu
goslavia. România. Turcia și 
Bulgaria. în prima zi, proba de 
100 m liber femei a fost cîștl- 
gată de tnotăt.area româncă 
Irinel Pânulescu, cronometrată 
cu 1:00,65. La 100 “
Mariana Paraschiv 
a sosit pe locul 2, 
după Dangalakova 
— l:0G,33. același loc 
pat și de Brigitte Prass (Româ
nia) in proba de 200 m bras, 
cu timpul de 2:42,29. Această 
probă a fost cîștigată de Bo- 
gomilova (Bulgaria), cu un nou 
record balcanic — 2:34,20.

în concursul masculin, Fla
vius Vișan s-a clasat De locul 
3 la 100 m fluture, cu 57,92.

Alte rezultate : 100 m liber 
bărbați : Golomeev (Bulgaria) 
32,78; 000 m bras bărbați: Pa
padopoulos (Grecia) — 2:27,49;

«XTO0 m liber bărbați ; 1. Bul
garia 7:48,91 2. Iugoslavia
7:50,30 ; 3. România 8:02,92, șta
feta 4X100 m liber femei 
garia — 4:04.57 : 
4:06,09.

La pc'o, România — Bulgaria

1. Bul-
2. România —

7-6
m fluture, 
(România) 
cu 1:06,42. 
(Bulgaria) 
fiind ocu-

KIRDJALI, 21 (prin telefon), 
în frumosul complex sportiv 
din acest pitoresc oraș bulgăresc 
au început Întrecerile ediției a 
13-a a Balcaniadei de polo, 1» 
care iau parte reprezentativele 
Bulgariei. Greciei, României și 
Turciei. Competiția prilejuiește 
inaugurarea bazei sportive care 
cuprinde bazine de înot, o sală 
de jocuri sportive.

în prima partidă a zilei, for
mația Greciei a învins pe cea 
a Turciei cu scorul de 11—7. 
Apoi au intrat în bazin echi-

C.L DE ATLETISM JUNIORI
AMSTERDAM. 21 (Agerpres) 

— în prima zi a campionate
lor europene de atletism pen
tru juniori de la Utrecht au

MECIURILE DE BASCHET MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI
BUDUCNOST TITOGRAD

Seria meciurilor de verifica
re a echipelor de baschet di
vizionare „A" va fi deschisă 
prin tripla întîlnire dintre for
mațiile Dinamo București si 
Buducnost Titograd (Iugo
slavia). Jocurile vor avea loc 
în sala Dinamo, în zilele de 24, 
25 și 27 august, de la ora 18.

fost programate 5 finale în
cheiate cu următoarele rezul
tate : 10 km marș : Ralf Ko- 
walsky (R. D. Germană) 39:56,24 
lungime fete : Heike Daute 
(R.D.G.) 7,02 m ; 100 m băieți' 
Thomas Schroeder (R.D.G.) 10,14’ 
100 ni 
(R.D.G ) 
Kamen 
56,62 m. Pentru finala 
de 110 m garduri s-au calificat 
8 sportivi printre care și Liviu 
Giurgian (România) care în se
mifinale a realizat timpul de 
13,99 (nou record național de 
juniori).

fete : Katrin Bohna 
11,33 ; disc băieți : 
Dimitrov (Bulgaria) 

probei

și Bulgariei.pele României
Tînăra selecționată a țării noas
tre a început partida cu mull 
aplomb, jucînd metodic, variat 
obligîndu-și adversarii să co
mită greșeli și frurtificind cu 
regularitate situațiile de supe
rioritate numerică. Ca urmare, 
tabela de scor indica la un 
moment dat 5—1 în favoarea 
lotului român care. însă. în a- 
ceastă situație, și-a permis o 
relaxare prematură. De acest 
lucru au profitat poloiștii bul
gari care, puternic încurajați 
de cei 1 000 de spectatori, au 
refăcut, ajungînd la 4—5 și 
5—6. în final, ooloiștii români 
au avut. însă, capacitatea de 
a menține avantajul de un gol 
necesar unei meritate victorii. 
S-au remarcat Costrăș Fejer, 
Răducanu. Schervan și Spinu 
(ultimii trei doar partial). Golu
rile au fost înscrise. în ordine, 
de : 
(toate 
rică).
feanu 
(s.n.) 
ghiev 
trăș 6—4 (s.n.).
(s.n.), Garofeanu 7—5 (4 m) și 
Kasabov 7—6. 
ehetto (Italia) 
(Grecia)

Costrăs 1—0. 2—0. 3—0
din superioritate nume- 

Raikov 3—1 (s.n.), Garo-
4— 1 (s.n.). Schervan 5—1 
Dencev 5—2 (s.n.). Glieor-

5— 3. Nanov 5—4. Cos-
Dencev 6—5

Au arbitrat Pi
și Dcafitopouios

Adrian VASIL1U

De azi, la Bacău

A XIV a EDIȚIE A „TURNEULUI PRIETENIA" 
LA HANDBAL JUNIORI

începînd de azi, Sala spor
turilor din Bacău găzduiește 
întîlnirile celei de a XlV-a e- 
ditii a „Turneului Prietenia", 
competiție rezervată echipelor 
masculin® de handbal juniori 
Iată programul : Cehoslovacia 
—România B (ora 14,15), U.R.S.S.
— Cuba (15.35), România A — 
Bulgaria (16,55), R. D. Germa
nă — Ungaria (18,15) — 22 au
gust ; Polonia — Cuba (17). 
U.R.S.S. — România B (18,20)
— 23 august ; Ungaria — Bul
garia (14,15), Cuba — România 
B (15,35), Polonia — Cehoslova
cia (16,55), R. D. Germană — 
România A (18.15) — 24 august; 
Polonia — România B (17), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (18,20)
— 25 august ; Cehoslovacia —

Cuba (14,15). R. D. Germană
— Bulgaria (15,35). U.R.S.S. — 
Polonia (16,55). Ungaria — 
România A — 26 august. în 
ultimele două zile (28 și 29 
august) se vor disputa turnee 
pentru stabilirea clasamentului 
final. _

„CUPA MINAUR" 
LA HANDBAL

ETAPĂ DE CAMPIONAT „ÎNȘIRATĂ" LA RUGBY
------------------------ PROGRAMUL ETAPE!------------------------

ASTĂZI 
Sibiu : C.S.M. — DINAMO

LUNI 
București : SPORTUL STUD. — P.T.T. ARAD

(teren Tei, ora 9,30)
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — VULCAN

(stadion Parcul copilului, ora 18)
Suceava : C.S.M. — rulmentul bIklad
Baia Mare : ȘTIINȚA CEMIN — „U*  TIMIȘOARA

MIERCURI
Petroșani : ȘTIINȚA — STEAUA

Meciul Farul — Politehnica Iași la C septembrie, la Tulcea.

La Baia Mare au început în
trecerile celei de a X-a ediții 
a competiției masculine inter
naționale de handbal „Cupa 
Minaur". în prima zi s-au în
registrat următoarele rezultate '■ 
H. C. Minaur — Universitatea 
Cluj-Napoca 32—27 (16-12) (prin
cipali realizatori : Mironiuc 11 
N. Voinea 4, Haberpursch 
și Marfa cîte 3, respectiv Dan 
Petru 9. Tătaru 5) si Granitas 
Kaunas (U.R.S.S.) — Union 
Krems (Austria) 24—20 (12—12).

A. CRIȘAN — coresp.

Cu ■ toate reprogramările de 
meciuri, campionatul de rugby 
avansează totuși, ajungînd acum

CLASAMENT
1. DINAMO
2. Polit. Lași
>. Grivița Roșie
4. „U“ Timișoara
5. Farul
6. Steaua
7. Sportul stud.
8. Șt. Baia Mare
9. C.S.M. Sibiu

10. Rulm. Bîrlad
11. Șt. Petroșani
12. C.S.M. Suceava
13. P.T.T. Arad
14. Vulcan

3 3 0 0
3 2 0 1
3 2 0 1
3 2 0 1
2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
3 10 2
2 10 1
2 10 1
3 0 0 3
3 0 0 3
3 0 0 3
2 0 0 2

36- C 9 
40-31 1 
33-28 7 
39-41 7 
71-18 C 
•1-14 6 
25-18 C 
42-33 5
15- 13 4
12- 48 4
13- 46 3 
30-83 3
3-78 3

16- 29 2

înaintea etapei, a patra, ale că
rei partide se vor disputa... In 
patru zile diferite ! Urmărindu-i 
desfășurarea, tragem cu coada 
©chiulul la filele de calendar : 
rămîn tot mai puține pînă la un 
alt important turneu tricolor, a- 
cela din Scoția ; se apropie, de 
asemenea, mult așteptata apari
ție în premieră a celebrului AII 
Blacks pe terenurile noastre. Mo
tiv pentru care ne punem spe
ranța într-^un necesar și posibil 
spor de calitate în jocul frunta
șelor rugbyului românesc în cele 
două etape rămase de disputat 
înaintea preparativelor și evolu

ției echipei naționale dincel© de 
Canalul Mînecii. Pînă acum, di
vizionarele „A*  nu au fost prea 
convingătoare...

Așadar, etapa a patra. Uver
tura sa, de astăzi, • prezintă 
drept favorită pe Dinamo. Numai 
că nu putem uita cît de greu 
■-au impus în mai, la Sibiu, 
Dărăban, Para schi v, Constantin 
și ceilalți (7—0. după 0—6). în 
întîlnirile de luni, gazdele dețin 
prima șansă. In cea de miercuri 
însă, pronosticul este 2, deși nu 
credem că studenții din Valea 
Jiului vor accepta senini gîndul 
unei a patra Infringed consecu
tive... (g.r.)

TURNER ECHIPEI
FRANCEZE ANOOULÎME

Una dintre cunoscutele echipe 
de rugby din Franța, Angoulâme 
— ale cărei culori au fost pur
tate, cu ani în urmă, de Paul 
Ciobănel și de actualul nostru 
antrenor federal Valeriu Irimes- 
cu — va susține un turneu de 
două jocuri în țara noastră. în 
prima partidă, oaspeții întîlnesc 
mîine, la Constanța, de la era 
18, • Selecționată a litoralului,
din care vor lipsi echipierii Fa
rului, aflați la o competiție in
ternațională... în Franța. Miercuri. 
Angoulâme va juca în Capitală, 
pe stadionul Olimpia, în compa
nia vicecamploanel Dlnamo 
București.

Campionatul european de zbor cu motor (acrobație)

MODIFICĂRI ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
PUNITZ. 21 (prin telefon) 

Cel de-al treilea program, ne
cunoscut, al campionatului eu
ropean de zbor cu motor (acro
bație), foarte disputat, a adus 
și schimbări In fruntea clasa 
mentului. Dacă în primele 
două zile concurentii sovietici 
și cehoslovaci și-au disputat 
întîietatea, de data aceasta s-au 
distins și sportivii din R. F. 
Germania. Astfel Stroessnrciter 
și Dallacb și-au adjudecat 
locurile 1 și 3, între ei situîn- 
du-se sovieticul Smolin. Repre
zentanții noștri, Albu. Fețeanu 
și Mita au avut o comportare 
mai bună decît la precedentul 
program, ocupînd locurile Ii
le și 22.

Și în întrecerea feminină „a- 
pele s-au tulburat". Dacă pînă 
acum competiția a fost domi
nată de sovieticele Jaikova, 
Nemkova, Makaganova, talona- 
te îndeaproape de Nina Ioniță 
șl Emilia Pop, printre prota
goniste a apărut concurenta 
franceză Marie Roux-Mair.

Clasamentele programului 
necunoscut, feminin : 1. Valen
tina Jaikova (U.R.S.S.) 3 345,1
n. 2. Marie Roux-Mair (Fran

ța) 3 204,2 p, 3. Liubova Nem
kova (U.R.S.S.) 3192,3 p..., 5 
Emilia Pop (România) 2 837,2 p. 
6. Nina Ioniță (România) 2 776,1 
p..., 8. Maria Șulean (România)
2 291,3 p. Masculin : 1. L
Stroessnreiter (R.F.G.) 3 675,0 p. 
2. V. Smolin (U.R.S.S.) 3 536.0 
p. 3. W. Dallach (R.F.G.) 3 533,0 
p..„ 11 Mihai Albu (România)
3 260,8 p.... 16. Mieiu Fețeanu
(România) 3122,6 p..., 22. Mar
cel Mitu (România) 2 943,1 p.

Clasament general după trei 
programe, feminin : 1. V. Jai
kova 12 275,1 p, 2. L. Nemkova 
12 699.8 p. 3. H. Makaganova
12 510,4 . p.... 5. Nina Ioniță
11 736,5 p, 6. Emilia Pop 11263,2
p..., 8. Maria Sulean 10 257,4 p. 
Masculin : 1. I. Stroessnreiter
13 720,9 p. 2. V. Smolin 13 698,4
p, 3. Sailer (Cehoslovacia) 
13 334,2 p.„. 12. Mihai Albu
12 704,0 p..„ 17. Marcel Mitu
12119.6 p.., 19. Mieiu Fețeanu 
12117,5 p.

întrecerile continuă cu ulti
mul program cel demonstrativ, 
la care participă sportivii cla
sați în prima jumătate, din lo
tul nostru concurînd Nina lo- 
nifă si Mihai Albu.

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNI

ACTUALITATEA LA VOLEI
în primul meci al turneului 

international masculin de volei 
„Memorialul Savin" ce se des
fășoară în Riga, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 
3—0 (16—14, 16—14. 15—10) se-

BALCANIADA DE TENIS
PENTRU JUNIORI

Echipele de juniori ale tării 
noastre vor fi prezente si în 
acest an la Campionatele balca
nice de tenis. Competiția va fi 
găzduită de orașul Plovdiv 
(R. P. Bulgaria) între 26 si 30 
august.

lectionata secundă a U.R.S.S. 
în cea de-a doua întîlnire a zi
lei formația Italiei a învins cu 
scorul de 3—1 (15—11. 15—9,
11—15, 15—8) reprezentativa
Cehoslovaciei.

Rezultate înregistrate în tur
neul international de volei fe
minin de la Vama : Japonia — 
R. D. Germană 3—0 ; Polonia — 
R. F. Germania 3—0 ; U.R.S.S. 
— România 3—0 ; Bulgaria — 
Canada 3—0.

C.E. DE CAIAC-CANOE JUNIOARE
SOFIA. 21 (Agerpres). - Pe 

lacul Pancearevo din apropiere 
de Sofia a început cea de-a 
8-a ediție a campionatelor eu
ropene de caiac-canoe pentru 
juniori. în prima zi s-au dis
putat serii și recalificări în 
probele ne distanta de 500 m. 
Echipajele românești prezente 
în toate probele au reușit să 
obțină calificarea în semifinale.

TELEX • TELEX © TELEX © TELEX

JUCĂTOARE ROriÂNCE
OF TENIS DE MASA

ÎN 8 P D COREEANA -
Duminică va pleca in R.P.D 

Coreeană un lot de iucătoare 
de tenis de masă, compus din 
Eva Ferenczi Olga Nemes. Ma
ria Alboiu si Lorena Mihai. 
Sportivele noastre, asistate de 
antrenorul lotului feminin, E- 
mil Prokopecz, vor participa 
la un concurs international or
ganizat în tara prietenă.

FOTBAL • în . turneul inter
național de la Jakarta, echipa 
Bulgariei a întrecut cu 1—0 (1—0) 
formația Mexicului.

RUGBY • în turneul interna
tional organizat de federația de 
specialitate din U.R.S.S. au fost 
consemnate următoarele rezulta
te : ..Nippon Steal" Japonia — 
Dinamo Pancevo Iugoslavia 26—13 
(13—6) ; Selecționata sindicală 
din U.R.S.S. — Selecționata stu
dențească a Italiei 15—0 (6—0) :
U.R.S.S. — Polonia 26—3 (12—3).

ȘAH • După 12 runde și dispu
tarea partidelor întrerupte, în 
turneul internațional de șah de 
la Riga conduc Tal și Teșkovski 
cu cîte 8V9 puncte, urmați de 
Romanișin 7*A  puncte. Petrosian. 
Voght și Vjtolins cu cîte 1 
puncte.

TENIS • în turul trei al con
cursului de ia Mason (Ohio). Vi
tas Gerulaitis l-a eliminat cu 7—5 
7—6 pe Jimmy Connors, în timp

ce francezul Thierry Tulasne a 
furnizat și el © surpriză. învin- 
gîndu-1 cu 1—6 7—6. 6—3 pe
Roscoe Tanner. • Turneul inter
național feminin de la Toronto a 
programat partide din turul al

în clasamentul feminin al 
..Marelui Premiu FILT“. con
duce tenismana americană 
Chris Evert Lloyd cu 960 
puncte, urmată de Andrea 
Jaeger (S.U.A.) cu 745 punc
te si Virginia Ruzici cu 740 
puncte.

treilea. în care Tracy Austin a 
învins-© cu 6—2. 6—2 pe Regina 
Marsikova, iar Hana Mandlikova 
a eliminat-o cu 7—5. 6—4 pe Bar
bara Potter.



»\\\\\\\\\\\\\\w^Exprimăm gratitudinea noastră 
poporului român

„La 'încheierea Universia
dei de la București, doresc să 

,| mulțumesc Comitetului de 
organizare, Uniunii Asociați- 

i Hor Studenților Comuniști din 
România, autorităților politi- 
ce, sportive și civile, studen- 

. ților și tuturor celor care au 
contribuit la succesul organi- 

I zării Jocurilor Mondiale Uni
versitare de la București.

Doresc, de asemenea, să
■ aduc un omagiu și să exprim 

gratitudinea noastră domnului
I Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste 
România, care a avut amabi
litatea de a accepta organiza- 

| rea și patronarea Universia
dei de la București. Această

• Universiadă a fost minunat
■ organizată, intr-un mod impe

cabil, s-a bucurat de partici-
| parea miilor de sportivi din 

toată lumea. A fost o mare 
I sărbătoare a tinereții, care a 

vrut să demonstreze, dinco- 
‘ lo de rezultatele tehnice, că 
. tinerii vor să trăiască in 

seninătate și prietenie, din-
* colo de barierele ideologl-

I ce de rasă și religie. Expri
măm gratitudinea noastră 
poporului român, care ne-a 
oferit o caldă ospitalitate, 

■ de ne uitat!“
dr. PRIMO NEBIOLO 

președintele Federației In- 
Iternaționale a Sportului 

Universitar

| Universiada de ia București, cel 
mai important eveniment ai 

anului
• „Consider Universiada de la 

București drept cel mai im-
I portant eveniment sportiv al

anului. Cred că trebuie să 
I mulțumim poporului român

pentru această mare sărbă
toare a sportului. Vizita mea 

. este, însă, inseparabilă de
sentimentul de onoare, simțit- 
la primirea de către Președin- 

j tete României, excelența sa 
domnul Nicolae Ceaușescu. In 

i înalta distincție românească 
cu care am fost decorat cu 

I acest prilej se află prețuirea 
statului român nu pentru o 
persoană, ci pentru întreaga

i mișcare olimpică".
I . JUAN ANTONIO SAMARANCH

președintele Comitetului 
Internațional Olimpic

i
l
l. . UNIVERSIADA

BUCUREȘTI ’81
ARECIATĂ CĂLDUROSPE ÎNTREGUL GLOB

Universiada a Xl-a, cea mai importantă competiție 
internațională polisportivă a primului an a! noului ciclu 
olimpic, găzduită de capitala României socialiste, a în
semnat un frumos succes. Este ceea ce exprimă, în rîn- 
durile următoare, unii dintre 
reștene. /IA\\\\\\\\\\\\\\\\\^

0 nouă și mare victorie 
a atletismului

„Cred că am trăit aici, la 
București, o nouă și mare 
victorie a atletismului, ceea 
ce — la urma urmei — este 
visul vieții mele și rațiunea 
de a fi a Federației noastre, 
care se străduiește, prin toate 
mijloacele, să implanteze pa
siunea atletică in toate colțu
rile lumii, in toate mediile".

ADRÎAAN PAULEN 
președintele Federației inter
naționale de atletism amator

Luptele ar trebui acceptate 
definitiv la Universiade
„Organizarea a fost exce

lentă, fără cusur. Concursul 
de lupte s-a ridicat la un ni
vel foarte bun, sportivii ro
mâni contribuind prin buna 
lor pregătire la înregistrarea 
acestei reușite... Cred, după 
ceea ce am văzut aici, la 
București, că luptele ar tre
bui acceptate definitiv la Uni
versiade !“.

MILAN ERCEGAN 
președintele Federației in

ternaționale de lupte

S-a concurat In condiții... 
olimpice

„Din prima zi a șederii 
mele in atit de ospitalierul 
București, am fost de-a drep- 

oaspeții Universiadei bucu- l

tul impresionat. Bazinul Di
namo este o bijuterie și cred 
realmente că poate găzdui 
orice turneu de polo al lumii. 
Înotătorii și săritorii au con
curat și ei în condiții... olim
pice, grație unor eforturi deo
sebite ale organizatorilor, ast
fel că totul a fost bine pus 
la punct. In asemenea condi
ții, era normal ți ca verita
bila avalanșă de recorduri, 
care au caracterizat întrece
rile, să răsplătească, deopotri
vă, sportivii, organizatorii ți 
pe iubitorii înotului".

ANTE LAMBASA
președintele Federației inter

naționale de natație

Universiada bucureșteană este 
a mare realizare

„Am asistat acum la o Uni
versiadă magnifică, excelent 
organizată. S-a dat multă a- 
tenție detaliilor și aceasta 
este caracteristica adevăratu
lui bun gospodar. Universia
da bucureșteană este o mare 
realizare și aveți tot dreptul 
să vă mândriți cu ea !“.
GUILLERMO LOPEZ PORTILLO 

președintele Comitetului de- 
organizare a Universiadei din 
1979. de la Ciudad de Mexico

Valoarea ridicată a organizării
„Mă aflu la București pen

tru că experiența dumnea
voastră ne va fi foarte folosi

toare, prin valoarea ridicată a 
organizării pe care ați asigu- 
rat-o întrecerilor... Țin să re
marc asistența și sprijinul 
deosebit care ne-au fost a- 
cordate in România.

DURBAN MORROW 
președintele Comitetului de 
organizare a Universiadei din 

1983, de la Edmonton

Tinerii români an demonstrat 
marile resurse de care dispune 
sportul in {ara dumneavoastră

„întreceri sportive ca Uni
versiada nu se organizează 
ușor. A fost un mare efort 
organizatoric din partea româ
nilor, ți, trebuie să recunosc 
cu toată sinceritatea, ei s-au 
achitat excepțional de rolul 
de gazde. Tinerii români au 
demonstrat ți cu ocazia aces
tei importante competiții ma
rile resurse de care dispune 
sportul in țara dumneavoas
tră"^

ANTONY BOOTH 
șeful delegației Australiei

Românii nu și-au dezmințit

frumosul renume de gazde 
primitoare

„In ceea ce privește ediția 
bucureșteană a Universiadei, 
aș vrea să remarc în primul 
rînd ospitalitatea pe care au 
arătat-o românii participanți- 
lor la această competiție de 
anvergură... Românii nu și-au 
dezmințit nici de această dată 
frumosul renume de gazde 
primitoare".

SILVIO LOPES COELHO 
șeful delegației Braziliei

Universiada a contribuit la 
întărirea păcii In întreaga lume 

„Pornind de la ceremonia 
de deschidere, care a fost 
grandioasă și impunătoare, și 
pînă la lucrările de organi
zare, totul a fost perfect. Cu- 
vîntarea importantă pe care 
a rostit-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la festivitatea de 
deschidere ne-a lăsat o im
presie profundă. Spectacolul 
in ansamblu a fost splendid. 
Acesta a demonstrat, în mod 
viu, fizionomia spirituală, pli
nă de vitalitate, a poporului 
român sub conducerea parti
dului și a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Universiada de la 
București a fost, fără îndo
ială, un succes deplin, contri
buind la întărirea păcii in în
treaga lume, la legarea și în
tărirea prieteniei între tineri 
studenți din toate colțurile 
pămîntului".

HE ZHENLIANG 
secretar general al delegației 

R.P. Chineze

Tinerii noștri sportivi s-au 
simțit aici admirabil

„Românii s-au dovedit a fi 
gazde plăcute, întotdeauna 
gata să-ți zimbească, să te 
ajute cu amiciție. Dealtfel, 
chipurile lor sînt atit de ex
presive, incit bariera pe care 

o ridici de obicei necunoaște- 1 
rea limbii a dispărut. Acest ■ 
lucru este foarte important 
pentru a te simți cu adevărat I 
bine intr-o țară străină, și ti
nerii noștri sportivi s-au sim
țit aici admirabil, ca intre | 
prieteni adevărați

HASSAN AHMED I 
adjunct al șefului delegației 

Egiptului
Organizarea întrecerilor a fost * *

anilor, numeroși luptători de valoare 
care au cucerit laurii celor mal mari 
competiții. Dintre aceștia, doar 2 se 
p.t mindrl că In palmaresul lor figu
rează titlurile de campion olimpic, mon
dial, european șl universitar. Este vor
ba de Glie.rghe Berceanu, Iar mal re
cent de ștefan Rusu.
* Clteva momente de vlrf ale spor

tului românesc : cele mal multe medalii 
olimpice — zT la J.O. de la Montreal 
1976 • Cele mai multe medalii olimpice 
de aur — 6 la J.O. de la Moscova 1980 
(Nadia Comăneci — 2, Ștefan Rusu, 
Cornellu Ion, Sanda Toma, Ivan Patzal- 
cbin — Toma Simionov) • Cele mal 
multe medalii la Universiadă — 67 la 
J.M.U. de ia București, clnd au fost 
cîștigate și cele mal multe medalii de 
aur — 30 • Cele mal multe titluri cîș
tigate la • ediție a campionatelor eu
ropene — 6 la calac-canoe în 1963 la 
Jajce (Vasile Nlcoară șl Haralambie I- 
vanov — cîte 3 medalii de aur și 1 
de argint. Aurel Vernescu — 3 de aur 
șl 2 de argint), 1965 la Snagov (Nicoară

I 
foarte bună

„Universiada de la Bucu- I 
rești a demonstrat, încă o 
dată, ci sportul are puterea | 
să-i apropie pe tinerii din [ 
orice parte a lumii, indife
rent de limba pe care-o vor- ■ 
besc, indiferent de convinge- I 
rile politice, filozofice și reli- 1 
gioase pe care le au. Organi- , 
zarea întrecerilor a fost foar
te bună, răspunzînd, după | 
părerea mea, celor- mai exi
gente pretenții ‘. f

JEAN LETESSIER I
șeful delegației Franței

Condifii necesare pentru ca 
Universiada să însemne o reușită |

„Ne-am simțit excelent la ,
București. Organizatorii au 
făcut eforturi și au reușit să |
ofere tuturor participanților 
condițiile necesare pentru ca |
Universiada să însemne o reu
șită, pe toate planurile... Do
resc să exprim toate mulțu- . 
mirile noastre organizatorilor 
și să-mi exprim admirația • 
pentru celălalt mare succes 
românesc : buchetul.de meda- I 
Iii care le-au răsplătit talen- [ 
tul și buna pregătire".

LARRY McCOLLUM 
adjunct al șefului delegației "1 

S.U.A.

Totul a fost pus la punct, plnă 
la ultimul amănunt

„Pot spune că gazdele 
noastre merită felicitări pen- I 
tru felul cum au pus totul la 1 
punct, pînă la ultimul amăz 
nunt. Nu este ușor să diri
jezi atitea competiții și să 1 
mulțumești pe toată lumea. 
Dar și noi, ca și celelalte de- [ 
legații, nu putem face vreo | 
observație critică. Străduin
țele organizatorice au dat cele i 
mai bune roade".

JANOS MAROTI * 
șeful delegației Ungariei

Veritabil forum al prieteniei 
tineretului lumii

„Importanța acej.ei compe- [ 
tiții cu caracter mondial este | 
intr-o continuă creștere de la 
o ediție la alta, pe plan spor- < 
tiv, dar și pe plan politic. De I 
aceea, doresc să subliniez in- l 
seninătatea acestei a Xl-a U- 
niversiade, veritabil forum al j 
prieteniei tineretului lumii, [ 
intr-un moment în care ten
siunea generală a crescut [ 
foarte mult ! Enorma muncă 
a organizatorilor merită o 
înaltă prețuire !“ .

NIKOLAI RIAȘENȚEV [
șeful delegației Uniunii

Sovietice t
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CALEIDOSCOP - sus, tot moi sus!
Cînd lolanda Balaș a sărit, la So

fia la 16 iulie 1961 1,91 m, stabilind un 
nou record mondial, performanța sa 
era cu 15 cm mal bună decît a urmă
toarei atlete în bilanțul mondial I Mal 
mult, ea era superioară chiar recordu
rilor masculine din destul de multe 
țări... Rezultatele și victoriile sale (a 
fost neînvinsă din decembrie 1956 pînă 
în iunie 1967, cînd a încheiat activitatea 
competițlonală) l-au creat • deosebită 
faimă i> întreaga lume. Iată șt o do
vadă : un admirator din Australia l-a 
adresat • scrisoare pe al cărei plia a 
notat doar — lolanda Balaș, Europa. 
Și scrisoarea a ajuns la destinație I...

* In timpul Jocurilor Olimpice de la 
Montreal presa canadiană (și nu nu
mai ea I) după ce și-a epuizat califi
cativele la adresa marii vedete a între
cerilor, gimnasta noastră Nadia Comă- 
necl, a inventat, pur șl simplu, cuvîn- 
tul „nadiesc", pentru a-1 folosi în locul 
celor ca ; formidabil, extraordinar, su
blim etc. devenite, dlntr-o dată. Insu
ficiente pentru ceea ce reușise să facă, 
la „Forum", Nadia noastră...

•ir Pînl a fi ajuns să se 
IJISO, de titlul de campion 
pistol viteză, Corneliu Ion a 
să suporte emoțiile cîtorva 
prim baraj Ion și wieffel 
ambii cu cîte 148. Petrltsch ,____
146 n : al doilea baraj : Ion șl Wieffel 
din nou 143 p ; al treilea baraj (în sfîr- 

bucure, tn 
olimpia la 
fost nevoit 
baraje. Un 
(R.D.G.) — 
(Austria) —

& i) • ion 148 p — Wieffel 147 p ! Ex- * Țara noastră a avut, de-a lungul șl Ivanov — cite 4 medalii de aur, Ver- Balaș la săritura în înălțime.
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

cepționala stăpînlre de sine, rod al u- 
nei excelente pregătiri, l-a adus cam
pionului nostru medalia de aur. Tot o 
medalie visase și cu 4 ani înainte. S-a 
întîmplat însă, la Montreal, ca în ba
rajul (!) pentru medalia de bronz să 
i se defecteze pistolul și si fie nevoit 
să renunțe la luptă (a ocupat locul 5 
cu 595 p). A fost, de fapt, în ziua a- 
ceea, a doua defecțiune, prima, în con
cursul proprlu-zls, scoțîndu-1 din luptă.

* După ce s cîștigat detașat, în 1972, 
întrecerea canoelor mono, pe 1000 m, 
Ivan Patzaichin a avut doar răgazul de 
a sirînge, în grabă, mllnlle primilor 
caro l-au felicitat șl, într-o barcă cu 
motor, a refăcut, în sens invers, par
cursul de pe canalul olimpic de la Feld- 
moching, lingă Miinchen, pentru ca 
după cîteva zeci de minute să la un 
nou start, în canoea de 2 persoane, 
probă la care, împreună cu prietenul 
său Serghel Covaliov, deținea titlul o- 
llmplc de la Mexico. A fost • cursă 
extraordinară, cu un final electrizant, 
în care canoea noastră a fost despăr
țită de medalia de aur de • infimă di
ferență, sesizabilă doar pe fotografie șl 
stabilită de cronometrajul electronic a 
ti de numai 3 sutimi de secundă I

* Din cele 6 ediții ale campionatelor 
mondiale la care au participat, hand- 
baliștii noștri au obținut de 4 ori me
dalia de aur șl • dată pe cea de bronz. 
Este o performanță unică !

„Pentru realizarM, la Montreal, a visului meu sportiv, alături de colegii mei am 
muncit din greu mii de ore pe arșița, pe frig, pe ploaie și pe vint, și dacâ om 
putui sâ fac fațâ unor asemenea eforturi aceasta o datorez, in primul rind, educației 
pa care am primit-o, educație pe care o primesc toți tinerii din țara noastră, a 
cinstei, a dragostei de muncă, a bărbăției și perseverenței, a indrâznelil in lupta 
cu greutățile*.

Vasile DiBA,
campion olimpic

(din cuvîntul rostit Io festivitatea consacrata 
cinstirii succeselor obținute de sportivii 
noștri la 1.0. de la Montreal)

nescu — S de aur șl 2 de argint) și 
1967 la Duisburg (Vernescu — 3 medalii 
de aur, 1 de argint)... 4 la C.E. de box 
de la București, 1969 (Constantin ducă. 
Aurel Dumitrescu, Calistrat Cuțov și 
Ion Alexe) șl la C.E. de lupte greco- 
romane de la Oslo în 1973 (Constantin 
Alexandru, Ștefan Rusu, Ion Dralca. 
Roman Codreanu) • cele mal multe 
titluri cîștigate la o ediție a campiona
telor mondiale — 6 la K-C în 1963 (Ver
nescu K 1 — 500 m, Nlcoară — Ivanov 
K 2 — 509 șl K 2 — 1000 m, Vernescu, 
Nlcoară, Ivanov, Ivănescu K 4X500 m. 
Ismailciuo c — 1000 m, lacovici — Si
dorov C 2 — 1000 m) • Primul cam
pion olimpic al României : 1952 — Hel
sinki, Iosif Strbu la tir ; primul cam
pion mondial : 1931 — Schreiberhau, e- 
chlpajul de bob 2 persoane Alexandru 
Papană șl Dumitru Hubert ; primul 
campion european : 1931 — București
boxerul Lucian Popescu la categoria 
cocoș (îl învinge la puncte pe spaniolul 
Carlos Flix) ; prima medalie de aur la 
Universiadă : 1959 — Torino, lolanda
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