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Ieri, in optimile „Cupei României" la fotbal

5 DIVIZIONARE A Șl 2 DIN B 
S-AU CALIFICAT PENTRU „SFERTURI44

Optimile „Cupei României", 
la fotbal, găzduite, ieri, de fap
te orașe ale fârii (cum se ftie, 
meciul Sportul studențesc—F.C. 
Argeș a fost aminat pentru 3 
iunie) n-au prilejuit veritabile 
k.o.-uri, conform tradiției îm
pământenite de cind este ... Cu
pa. Cu excepția lui F.C.M. Ga
lați, învingătoare la Cimpulung 
Muscel, in dauna Jiului, nici 
o altă „buturugă mică- (un fel 
de a spune, intrucit Hagioglu, 
Florea, Orac et comp se afli 
cu un picior in Divizia A) n-a 
dat viafă cunoscutei zicale cu „ 
„carul mare". Ce-i drept, o re
priză, în Ghencea. a mai tre
murat o divizionară A in fata

• Meciul Sportul studențesc — F.C. Argeș se dispută 
ia 3 iunie • La 13 iunie au loc „sferturile"

REZULTATE TEHNICE : --------------
- SPORT CLUB BACĂU 2-0
- DINAMO BUCUREȘTI 3-5   13

2-1

POLITEHNICA TIM.
POLITEHNICA IAȘI
STICLA-ARI ESUL TURDA - GLORIA BUZĂU
STEAGUL ROȘU BRASOV - DINAMO SLATINA
STEAUA - METALUL BUCUREȘTI 4-1
JIUL PETROȘANI - F.C.M. GALAȚI 1-2
CHIMIA BRÂZI - UNIV. CRAIOVA 1-4
unei echipe din eșalonul secund, 
dar, la reluare. Steaua a întors, 
totalmente, jocul în favoarea ei, 
restabilind ierarhia și înscriind 
Metalului patru goluri I Dar 
.meciul optimilor", realmente

Ieri, In cadrul Cupei balcanice inlcrcluburl

SPORTUL STUDENȚESC - SLĂVIT SOFIA 2-0
Partida vedetă de pe stadio

nul Steaua din Capitală a opus 
formațiile Sportul studențesc și 
Slavia Sofia care și-au dispu
tat întîietatea in cadrul Cupei 
balcanice intercluburi. Meciul 
a fost influențat de starea te
renului — cu numeroase băl
toace — care a jucat mereu 
feste celor 22 de combatanți. 
Din aceste motive, am asistat 
mai mult la o partidă de uzură 
în care pe prim-plan s-a si
tuat angajamentul fizic. Pină 
la urmă, studenții bucureșteni. 
mai tehnici decit adversarii 
lor, au reușit să se descurce 
mai bine pe un astfel de teren, 
au inițiat numeroase acțiuni o- 
fensive, obținind victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0). Oaspeții 
au combinat mult la mijlocul 
terenului, dar nu au creat pro
bleme la finalizare.

Intilnirea debutează cu un 
prim atac periculos al Sportu-

lui studențesc, dar Iorgulescu 
(min. 3), de la numai 6 m, iro
sește deschiderea scorului, tri- 
mițînd balonul, cu capul, peste 
poarta apărată de Tihanov. 
După o zvâcnire a oaspeților, 
cind Alexandrov șutează din 
apropiere in afara spațiului 
porții, in min. 24, tot Iorgu- 
lescu este la un pas de gol. 
dar șutul acestuia este respins, 
cu un reflex, de portarul for
mației sofiote. Pe fondul unor 
atacuri insistente ale bucureș- 
tenilor. ei reușesc să înscrie. 
dar_ prin mijlocașul KOSTOV, 
care reia imparabil. cu capul, 
mingea centrată de Tănăsesco. 
în propria-i poartă : 1—0.

Trecut virf central în partea 
a doua a jocului. M. Sandu dă

Gheorghe NERTEA

'Continuare in vag. 2-3)

M. Sandu, cu spatele (nr. 11) iji manifestă bucuria înscrierii golu
lui. (Fază din meciul Sportul studențesc — Slavia Sofia 2—0).
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dramatic, s-a consumat la Sibiu 
intre actualul lider, Dinamo, și 
una din finalistele Cupei, ediția 
1978, Politehnica Iași. Outside- 
rul a condus de trei ori, ultima 
dată chiar . in prelungiri, dar 
bucure f tenii n-au dezarmat nici < 
o clipă, detașindu-se. la sprin
tul final, grafie golurilor în
scrise de doi mijlocași. Augus
tin și Custov. Intr-adevăr, o 
partidă de Cupă ! Cu emoții a 
ciftigat, la . Pitești, și Steagul 
roșu Brașov (divizionarele B din 
seria I au fost, ieri, la înălți
me), dar.„ a ciftigat. învinsa 
ei, merituoasă, echipa Dinamo 
Slatina. Doar „Poli" Timisoara. 
Univ. Craiova și Gloria Buzău 
s-au desprins relativ ușor in 
dauna lui S.C. Bacău. Chimia 
Brazi și Sticla-Arieșul Turda. 
ultima. totuși, o... divizionară 
C. Ion I ones cu. antrenorul Glo
riei, n-a uitat ce-au păfit ai lui 
rapidifti. in finala d:n ’SI, de 
la Arieful _

G. NICOLAESCU |

La start, o serie din cei peste 12 000 de participanți la 
„Ziua orientării".

Peste 12 000 de participanți, 
mai precis 12 350, la o singură 
acțiune sportivă de masă ! 
Dacă întîlneam această cifră 
într-o dare de seamă poate că 
am fi avut rezerve... Dar i-am 
văzut pe cei peste 12 000 de iu
bitori de mișcare în aer liber, 
prieteni ai „sportului păduri
lor", în uriașul „amfiteatru" al 
poienii din Dumbrava Sibiului ; 
coloane imense de copii, șoimi 
ai patriei, băieți și fete în uni
formele școlilor generale și li
ceelor. tineri din marile între
prinderi sibiene, in bluze de 
culoarea cerului. Fiecare for
mație purta fanioane alb-porto- 
calii, cu stemele cercurilor de 
turism „Cutezătorii", „Șoimii 
munților", „Neînfricații"...

îi unea, pe scena de un ver
de crud al poienii, cea mai ge
neroasă idee a sportului româ
nesc : „Daciada". Inițiatorii a- 
cestei acțiuni — Clubul de o- 
rientare. împreună cu organele 
locale cu atribuții în mișcarea 
sportivă — au denumit-o „Ziua 
orientării", in cadrul căreia au 
fost grupate concursurile : „Vî- 
□ătoare de posturi" (copii din

clasele I—IV), „Cupa pionie
rul" (10—14 ani). „Cupa U.T.C.* 
(14—19 șl peste 19 ani). „Dru
meție și orientare" (14—30 de 
ani) și Campionatul școlar de 
orientare.

Ne întrebam cum va fi po
sibilă desfășurarea concomiten
tă a unor întreceri atît de am
ple. Dar participanții parcă e- 
rau la un spectacol pentru care 
au făcut îndelungi repetiții. Și 
s-au făcut. într-adevăr, după 
cite aveam să aflăm de la De* 
zideriu Heintz, omul care de 
mulți ani'își dăruiește pricepe
rea și pasiunea acestei discipli
ne sportive. „La primul concurs 
— cu ani în urmă — am avut 
doar cîteva zeci de participanți. 
Dar le-a plăcut. Și noi, un co
lectiv de oameni care îubeso 
pădurea și mișcarea, am făcut 
tot ceea ce am putut ca să în
drumăm tineretul spre acest 
stadion fără opreliști care este 
pădurea. Ce au făcut organiza
torii pentru acțiunea la care

Viorel TONCEANU
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Campionatele europene de la Varna

UN IMPORTANT EXAMEN
PENTRU HALTEROFILII NOȘTRI

Simbătă seara, la Varna, pe 
litoralul bulgar al Mării Ne
gre, vor începe Campionatele 
europene de haltere, rezervate 
seniorilor. Palatul sporturilor 
din localitate va reuni, timp de 
9 zile, pe cei mai valorași hal
terofili ai continentului, prin
tre care concurenți redutabili 
din C.LS.S, Bulgaria, Ungaria. 
Polonia, in formații complete.

La importantele întreceri de 
la Vama, țara noastră va fi re
prezentată de un lot care s-a 
pregătit intens in vederea aces
tui examen dificil, criteriu de 
selecție in vederea viitoarelor 
campionate mondiale de la Sa
lonic. programate in noiembrie. 
șL bineînțeles, pentru Jocurile 
Olimpice de anul viitor de la 
Moscova. *

într-o convorbire avută cu 
antrenorul federal Lazăr Baro- 
ga. acesta ne-a dcc!arat că 
..pentru prima oară in istoria 
campionatelor europene, țara

DINAMO BUCUREȘTI - 0 DEMNA REPREEENEANEA
A RUGBYULUI ROMANESC IN ERANEA

noastră va fi reprezentată de 
o echipă completă, tocmai pen
tru a ne face o părere cit mai 
exactă asupra valorii și poten
țialului actual al halterofililor 
români intr-o competiție atit 
de importantă. Mă refer, în
deosebi. la eei de la categoriile 
mari, care debutează intr-o a- 
semenea întrecere de anvergu
ră. Din păcate, din Iot lipsește 
Ion Buta (nerestabilit in urma 
accidentului suferit la C.M.). 
deținător al unei medalii de 
argint la C.E. de anul trecut, și 
Virgil Dorin (accidentat și el) 
medaliat la CM. din 1978. în 
schimb, după o lungă absență, 
va reintra Dragomir Cioroslan. 
Misiunea sa va fi foarte difi
cilă. in fața unor sportivi de 
clasă mondială, care și-au de
monstrat valoarea actuală in 
primele mari competiții ale a- 
nului — „Cupa Dunării" și 
„Turneul Prietenia" — obținind 
rezultate excelente, printre ca
re și riteva recorduri mondia
le".

Din lotul care va parti
cipa la C.E. de la Varna 
fac parte, printre alții. Mircea 
Toii (cat. ușoară). Marian Gri- 
gnraș (cat. pană). Dracomir 
Cioroslan (cat semimijlocie). 
Petre Dumitru (cat mijlocie). 
Vasile Groapă (cat semigrea)

Mircea Tuli (cat. cocoș), unul 
dintre cei mai tineri haltero
fili. care ne vor reprezenta la 
campionatele europene.

Foto : V. BAGEAC

și Marin Parapancea (cat. 
grea).

Azi și mîine are loc, la Var
na. Congresul Federației euro
pene de haltere, la care țara 
noastră va fi reprezentată de 
Alexe Nicu. președintele FRHC, 
și Lazăr Baroga — antrenor fe
deral.

Ion OCHSENFELD

Două frumoase victorii care întregesc un palmares de invidiat
Nu era vorba despre întoar

cerea vreunei campioane mon
diale sau echipe reprezentati
ve. Și totuși, reporterul s-a a- 
flat ieri la amiază in Gara de 
Nord, așteptind ( ..numai) o 
echipă de club. Dar o echipă 
de rugby. Dinamo București, 
care și-a trecut în palmaresul 
său — aureolat de cîștigarea 
unei ediții a Cupei campioni
lor europeni — două remarca
bile victorii : 15—7 cu Brive,
formație cu nume si renume 
în rugbyul francez, și 21—6 cu 
Selecționata poliției franceze...

— Cum a fost. Ion Țuțuianu, 
acest mini-turneu al echipei pe 
care o antrenați ?

— Mai bine e să „vorbeas
că" presa din Brive. Iată ce 
scrie, printre altele, cronicarul 
de specialitate de la „Centre- 
presse" (Le grand quotidien 
d’information), în numărul său 
de luni : „...am văzut una din 
cele mai bune echipej-omânești. 
într-o zi care lasă să se între
vadă frumosul viitor al rugbyu- 
lui din această tară". Iar titlu
rile materialelor apărute după 
cele două meciuri sint și ele 
grăitoare : „înaintarea români
lor a făcut diferența" și „Se
lecționata poliției franceze ■ 
sucombat in fața lui Dinamo 
București". într-adevăr, prima 
partidă — jucată in nocturnă — 

a constituit o dispută totală la 
nivelul grămezilor. Brive a a- 
vut unele indisponibilități, dar 
și așa jucători cunoseuți pre
cum Yachvili. Dales. Genois, 
Laroussinie, Chadebech. Delage, 
Marot. Marty sau Coo au re
prezentat parteneri de întrecere 
puternici. Citeva mii de spec
tatori au aplaudat 4 eseuri în
scrise pe înaintare dintre care 
3 ale noastre, reușite de Țurlea. 
C3ragea și Roman (n.n. — deci 
alti marcatori decit cei anun
țați de agențiile de presă). A

Geo RAETCHI

(Continuare in pag a 4-a)

VA ÎNTRERUPE VOINȚA ȘIRUL VICTORIILOR 
POLOISTILOR DINAMOVISTI ?» »

Partida dintre Voința și Di
namo programată astăzi (ora 
18) in bazinul acoperit din 
Cluj-Napoca domină etapa a 
H-a din turul IV al Diviziei A 
la polo. în jocurile precedente, 
dinamoviștii au învins de două 
ori (8—5 și 7—5), iar clujenii 
o dată (6—5) Un nou succes 
al Voinței în intilnirea de as
tăzi ar reduce la numai 4 
puncte diferența dintre forma
ția campioană și cea a fraților 
Rusu și ar spori interesul pen

tru finalul competiției. în caz 
contrar. Dinamo și-ar spori 
simțitor șansele de a rămine în 
posesia titlului. Meciul va fi 
condus de arbitrii internațio
nali R. Timoc și R. Schilha. 
Celelalte două partide se vor 
desfășura la Ștrandul Tineretu
lui din Capitală : de la ora 17, 
Rapid — C.N.A.S.E. (arbitri 
Bădiță —Nicolaescu) și de la 
ora 18, Progresul — Crișul 
(Burdea — Medianu).



1200 DE TINERI
LA „FESTIVALUL SPORTIV 

AL TINERETULUI CĂRĂȘAN"
O adevărată sărbătoare a ti

nereții pe frumoasele baze spor
tive reșițene a fost prilejuită 
de desfășurarea celei de a doua 
ediții a „Festivalului sportiv al 
tineretului cărășan". Peste 1200 
tineri din orașele județului 
(Caransebeș, Bocșa, Oravița, 
Oțelu Koșu, Moldova Noua, 
Anina) și' din numeroase loca
lități rurale între care Terego- 
va, Sichevița, Bozovici, Sacu) 
s-au aliniat la startul întreceri
lor a șapte discipline sportive. 
Fiecare participant și-a pus în 
valoare întregul talent, toată 
puterea de luptă. A fost o 
convingătoare demonstrație a 
elanului tineresc, a bucuriei 
celor care s-au avîntat în aler
gările de cros și în alte probe 
atletice, în concursurile de hand
bal, fotbal, volei, șah, tenis de 
masă ori de cîmp. Le-am văzut 
pe recentele laureate ale „Cupei 
U.T.C.“ la tenis de masă Con
stanța Munteanu și Maria Ni- 
colae, care au oferit'în sala de 
la Ateneul Tineretului o pildă 
pentru tinerele care s-au între
cut în cadrul acestui festival. 
Pe stadionul din Valea Doma- 
nului, electricianul Petru Varga 
(medaliat cu argint la „Crosul 
tineretului" din acest an) și-a

In dumbrava sibiului,
(Urmare din pag. 1)

participam ? Au „ridicat" sute 
de trasee prin desișurile pădu
rii, 23 de linii de start, au ti
părit 15 000 de fișe de concurs 
și peste 7 000 de hărți, 100 000 
de „fluturași" de popularizare...

Peste o sută de oficiali se 
aflau la posturi în clipa cînd 
starterul a ridicat fanionul. 
„Patru, trei, doi, unu, pleacă !“
I-am  urmărit pe cărările pădu
rii. Cei mici căutau „leul", și 
„vulpea", și „lupul", și... aveau 
de „vînat" cinci animale... Cei 
mari „tăiau" desișurile într-o 
cursă contra-cronometru după 
posturile de control. Cînd am 
ajuns la linia de sosire înce
puse să cearnă o ploaie mărun-

a ORAȘUL. BRAȘOV s-a 
imoogățit cu o nouă bază 
sporujvă ; este vorba de bazi
nul acoperit din vecinătatea 
Sălii sporturilor. Un edificșii 
modern, care cuprinde două 
piscine, una de dimensiuni o- 
limpice și alta redusă, pentru 
copii. Bazinul mic s-a dat 
deja in fodosimță — la cen
trul de inițiere s-au înscris 
peste 300 de copii — iar cel 
mare va intra în funcțiune 
în curînd. » LA EDIȚIA A 
VI-A a raliului automobilistic 
„Eliberarea* * de la Dresda 
(R.D.G.) echipajul din Sațiu 
Mare (Bolos — Mihălceanu), 
concurând pe un automobil 
„•aci>a 1 300“, a ocupat locul 
trei. De menționat că, din 
cauza dificultății traseului, 
din cele 117 echipaje au aban
donat 30. a A.S. LAMINORUL 
BRAila, care are o echipă 
de fotbal în campionatul di
viziei C, Dacia Unirea, nu s-a 
ocupat încă de amenajarea 
noului teren de fotbal, în lo
cui celui dezafectat, anul tre
cut, cu toate că dispune de 
fondurile necesare. Formația 
Dacia Unirea continuă să joa
ce meciurile de acasă la... 
Măcin. a „CUPA BIHORU
LUI" la mind.baschet, ediția a 
IX-a, la care au evoluat 30 
de echipe din județele Arad, 
Botoșani, Cluj, Sibiu și Bihor, 
a fost câștigată de formațiile 
C.S. $c. Cluj-Napoca (f), C.S. 
Șc. Sibiu (b) — la categoria 
8—10 ani, C.S. Șc. Botoșani 
(b) și C.S. Șc. Oradea (f) — 
la categoria 11—13 ani. « DR. 
DOREL POPA, șeful cabine
tului medico-sportiiv don Ga
lați, este un pasionat carica
turist. Tema lucrărilor sale

DUMINICĂ 20 MAI -
• Autoturisme „Da- 

cio 1300"
• Numeroase ciș- 

tiguri in bani de 
valori variable și 
fixe

FORMULĂ 
TEHNICĂ 

AVANTAJOASĂ :
• Se efectuează 3 
extrageri, in con
tinuare, a cite 4 
numere ; în total 
se extrag 12 nu
mere din 75
• Se ciștigă și cu 
numai 2 numere la 
una dintre cele 3

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SUCCESE 
LA PRONOSPORT

Conform așteptărilor, concursul 
Pronosport din 13 mai a furnizat 
numeroase surprize, numai șase 
participant reușind să indice 13 
pronosticuri exacte ; dintre aceș
tia, cel mai inspirat s-a dovedit 
a fi Ursu C. Petru (Năvodari, 
jud. Constanța), care, jucînd pe 
un buletin zece variante simple 
achitate 100%. a obținut pe una 
din ele UN AUTOTURISM „Da
cia 1300“. Ceilalți cinci cîștigători 
de la categoria r au realizat cîte 
17.500 lei pe buletine achitate 25%. 
Cj toate acestea, pentru concur
sul de duminică 20 mai s-a re
portat la categoria I frumoasa 
sumă de 142.571 lei, ceea ce va 
duce, desigur, la o participare 
numeroasă și, firește, la înregis

confirmat calitățile printr-o a- 
lergare de ținută, fiind secon
dat îndeaproape de colegul său 
de muncă de la întreprinderea 
minieră Anina, vagonetarul Ion 
Gruia : „Vreau să fac și mai 
mult sport, a spus Varga, atle
tismul atrăgîndu-mă de mic 
copil pe stadion. La Anina am 
mulți prieteni iubitori ai aces
tui sport, cu care de zeci, poa
te de sute de ori am luat piep
tiș dealurile ce străjuiesc ora
șul, parcurgînd în timp sute de 
km. Vă asigur, este un lucru 
toarte sănătos". Nicu Cristina 
și Tiberiu Suto ne-au încîntat 
prin jocul lor pe terenurile de 
tenis, iar din echipa de fotbal 
a Liceului industrial nr. 3 din 
Reșița am reținut cîteva nume 
de jucători despre care poate 
vom auzi că au fost promovați 
in echipa municipiului, F.C.M.: 
Ciortan, Pamfil, Creșoian și 
Jojard. .. .

A fost o competiție reușita 
a dovadă a posibilităților spor
tive ale tinerilor din mediul 
urban și rural al județului, or
ganizatorii, C.J.E.F.S. Caraș- 
Severin, avînd asigurate de pe 
acum premisele devenirii unui 
festival sportiv de tradiție.

Doru GLÂVAN, coresp.

LA „ZIUA ORIENTĂRII *
tă. Dar nimeni n-o lua în sea
mă. Două fetițe, Ioana Tudoran 
și Alina Hirțău, se sărutau de 
bucurie : „Am găsit toate pos
turile î" Soții Agneta și Iăviu 
Chisău abia pridideau cu pre 
luarea fișelor. „Astea sînt bucu
riile noastre de duminica, des
tindere și mișcare, pentru noi 
și pentru alții". „Alții" erau, 
desigur, cei peste 12 000 de ti
neri care le-au trecut prin fa
ță, tineri de la Școala generală 
nr. 4 fabrica „Dumbrava", li
ceul „Gheorghe Lazăr", de la în
treprinderea „Balanța"... Am in
trat în șuvoiul tineretului care 
se îndrepta spre oraș prin ploa
ia măruntă. Pe fetele tuturor 
citeam parcă aceeași părere : 
„Minunată zi !“ 

este, în principal, sportul. O 
parte dim caricaturi sint afi
șate la sala sporturilor din 
orașul dunărean. • LA BA- 
LOTEȘTI, comună din apro
pierea Capitalei, terenul de 
fotbal se află într-o stare ne- 
corespunzătoare. Nu are gard 
împrejmuitor, e plin de gropi, 
poartă amprenta unor oamen. 
lipsiți de simț gospodăres.. 
a LA STAȚIUNEA GOVORA, 
cei veniți la odihnă sau tra
tament nu prea au parte de 
activitate sportivă. Arena de 
popice de lingă solariu nu 
poate fi folosită, fiind dete
riorată ca, dealtfel, și tere
nurile de handbal, volei, bas
chet și tenis. * SPORTIVUL 
tirgoviștean Gheorghe Stan 
(Voința) practică cu bune re
zultate orientarea turistică, 
obțimînd în primăvara aceas
ta câteva rezultate remarca
bile. Astfel, s-a clasat printre 
primii la întrecerile ■ campio
natului republican etapa ju
dețeană (concurs de noapte), 
la întrecerea interj udețeară 
„Cupa Voința București" și la 
concursul republican de Ja 
Pitești. EI a mai obținu: 
locuri fruntașe la „Cupa Da
cia" și la „Cupa Vulcan". • 
ȚESĂTORII, filatorii de co
voare și stofe din ClsnAdie au 
format 15 echipe de fotbal și 
participă la „Cupa textilistu- 
lui", competiție organizată de 
A.S. Textila din localitate și 
oare se va încheia în preajma- 
zilefc de „23 August".

RELATĂRI DE LA : C. GrU- 
ia, I. Toth, N. Costin, I. Ghi- 
șa, T. Siriopol, D. Moraru- 
Slivna, P. Comșa, I. Hie, M. 
Avanu și I. Andrei.

trarea de noi cîștiguri valo
roase.

Rețineți : sîmbătă este ultima 
zi pentru depunerea buletinelor; 
MAI MULTE VARIANTE JUCA
TE — MAI MULTE ȘANSE DE A 
VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII 
CÎȘTIGĂTORI !

★
Pentru amatorii de Loto : AS

TĂZI ESTE ULTIMA ZI PEN
TRU PROCURAREA BILETELOR 
la tragerea obișnuită de mîine, 
18 mai 1979.

★
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
16 MAI 1979. Extragerea I : 25 28 
35 16 32 2 ; extragerea a II-a : 
3 4 18 21 31 39. Fond total de 
cîștiguri : 1.332.158 lei din care
394.817 Iei report Ia categoria I.

CAD
LIMITELE L
Barierele, granițele, limitele, 

ori cum le-au numi, au fost 
dintotdeauna în sport, în mod 
special în atletism, obiective 
îndrăznețe pentru împlinirea 
cărora s-a făcut, de fiecare 
dată, o adevărată risipă de 
energie, de pasiune, de cu
tezanță... Săritura în înălțime, 
de pildă, ca oricare altă pro
bă atletică, își are limitele 
el, atît pentru bărbați cît și 
pentru femei, la toate cate
goriile de vîrstă. Fiecare ase
menea performanță a însem
nat, întotdeauna, la împlinirea 
ei, prilej de reală satisfacție, 
dar și de analiză lucidă a 
ceea ce mai trebuie făcut 
pentru abordarea următoarei 
bariere.

La sfârșitul săptămînii tre
cute au fost depășite, la înăl
țime, două astfel de granițe. 
La București, pe Stadionul 

j Republicii, pe o vreme nefa
vorabilă, friguroasă și cu 

I ploaie, Adrian Proteasa (năs- 
! cut la București, la 1.3.1959), 

atlet al clubului Steaua, 
. pregătit de fostul record- 
' man al țării Ion Soter) 

a corectat recordul național 
ridicînda-1 la 2.22 m. De fapt, 
el și-a îmbunătățit propriul 
record (2,18 m) stabilit în 
august 1377, la Sofia, cînd s-a 
clasat primul la marele con
curs internațional „Prietenia", 
rezervat Juniorilor. Acum, 
Proteasa, care utilizează sti
lul „floop", după ce a tre-

cut din a doua încercare Ia 
2,14 m, a reușit din prima 
La 2,19 m. Bucuria noului re
cord l-a făcut pe Adrian să 
țișnească în sus, cu brațele 
ridicate și, fără voie, să lo
vească ștacheta. Aceasta a 
căzut de pe suporți și a anu
lat astfel recordul !... Atletul 
mai avea dreptul la încă două 
încercări, pe care nu le-a 
mai efectuat la 2,19 m ci la 
2,22 m. Prima a fost nereu
șită, dar următoarea izbutită 1 
Și încă cu rezerve. Remăsu- 
rarea înălțimii ștachetei a 
confirmat noul record. de 

; 2,22 m, performanță care, orl- 
i cum, are rezonanță ! Proteasa 
, a încercat apoi și la 2,25 m 
I N-a reușit, atunci, dar poate

va reuși altădată ! Poate 
chiar, peste cîteva zile, eu 
prilejul primei etape a „Cu
pei României". Important este 
faptul că Adrian Proteasa a 
fost destul de aproape de a- 
cest 2,25 m ; dar la fel de 
importantă va fi pregătirea 
ce-o va desfășura, în conti
nuare, pentru această nouă 
barieră și încă pentru altele 
asemenea !

La Constanța, pe o vreme 
încă și mai rea. la concursul 
juniorilor II, elevul Eugen 
Popescu, de la IJceul nr. 2 
din Capitală (născit la Bucu- 

' reștd. la 12.8.1962) a trecut 
peste ștacheta înălțată la 
2.12 m și doar timpul com
plet neprielnic șl întunericul 
serii l-au oprit să reușească 
în încercările sale la 2,15 m 
Acest tânăr, ca și alții din 
generația sa (ion Buligă din 
Drobeta Tr. Severin și Con
stantin Militarii din Bucu
rești) au certe posibilități de 
progres.

Dintre fete, Monica Matei 
(născută la Baia Mare, la 
9.8.1963), și ea elevă a aceluiași 
liceu nr. 2 din Capitală, a 
aceleiași profesoare Elisabeta 
Stănescu, a sărit la Constanța 
1,75 m, dar calitățile sale, se
riozitatea cu care se pregă
tește, o recomandă pentru 
mult mai mult... „in jur de 
1,85 m, chiar în acest an", o- 
pinează antrenorul federal 
Constantin Nour eseu.

Nici n-a demarat bine sezo
nul de concursuri al anului 
1979 și iată că limitele au și 
început să fie depășite, una 
cite una. E frumos și e bir.e. 
dar să nu uităm că pînă la 
marile limite ale atletismului 
internațional mai este încă 
destul de parcurs ; mal tre
buie încă mult și foarte se
rios de muncit 1

Romeo VILARA

LITORALUL 79 IN AȘTEPTAREA OASPEȚILOR
• Sezonul pe litoralul Mării Negre începe încă din luna mai. 

După o primăvară rece, litoralul vă invită la o binemeritată 
odihnă și relaxare.

• Medicii vă sfătuiesc să profitați din plin și de perioada pînă 
la 15 iunie, de farmecul recunoscut al litoralului de mul
tiplele sale binefaceri. Nisipul, soarele și plaja vă invită la 
odihnă și căi ir ea sănătății.

• In perioada menționată, seriile vacanțelor pot fi alese 
după preferințe, între 3—12 zile.
• în*  fixarea opțiunilor dv. nu trebuie să neglijați cîteva 

amănunte importante: tarifele de cazare și masă sînt sub
stanțial reduse față de lunile iulie și august. Astfel, costul 
mesei și cazării pentru o zi în luna mai este de 57 lei, în iunie 
de 65 lei, în timp ce pentru lunile iulie-august tariful de 
cazare și masă este de 97,50 lei.
• Un personal bine instruit vă asigură servicii prompte și 

de calitate. La dispoziția dv., hoteluri și restaurante moderne. 
O gamă largă de acțiuni de agrement vin să completeze tim
pul petrecut pe litoral în mod plăcut, util și atractiv.
• DE REȚINUT PENTRU TOȚI: un concediu pe litoral în 

perioada de pînă la 15 iunie, o odihnă plăcută, dar și economii 
importante în bugetul familiei dv.
• Biletele Ia odihnă și cură balneară pe litoral pentru pe

rioada menționată pot fi obținute de pe acum la toate agen
țiile și filialele OFICIILOR ‘ JUDEȚENE DE TURISM, cît și 
de la comitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții din 
întreaga țară.

c 
CD

CAMPIONATE • COMPETIȚII
JUMĂTATE DIN PARTICIPANTE

LUPTA PENTRU... EVITAREA RETROGRADĂRII 
ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH PE ECHIPE ! A:

Dacă în fruntea clasamentului 
oampi-onatuMu national de șah pe 
echipe lucrurile s-au cam lămu
rit Înaintea ultimelor două run
de. Universitatea București ne- 
mai puțind pierde (practic) titlul, 
in schimb lupta pentru evitarea 
ultimelor două locuri, cele ale 
retrogradării, a devenit - acerbă 
odată cu apropierea ținutului. 
Nu mai puțin de jumătate din 
echipele participante la finală 
sint angajate in ea (!), urmînd 
ca decizia să se producă in cî
teva întâlniri directe, hotăritqaire, 
cum ar ii Calculatorul București 
cu C.S.M. Cluj-Napoca și Vulcan 
București, Universitatea Iași — 
Electromotor.

In runda a vn-a, lidera cla
samentului, Universitatea Bucu
rești, a învins la Umilă pe Uni
versitatea Iași cu 5‘A—41/, (3—3 la 
seniori, l'/r-Vi la feminin și 1—1 
la juniori). Principala sa urmă
ritoare, Medicina Timisoara, a în
trecut cu<’6—3 (1) pe c.S.M. Cluj- 
Napoca (4—1, l‘/i—lh, Vr-1%). în 
celelalte meciuri : I.T.B. — Po
litehnica București 6—4 W/-r—2‘A, 
Va—l'/i> 2—0), Electromotor —
Vulcan 7—3 (3—3, 2—0, 2—0) și
Calculatorul — Petrolul Ploiești 

«Vj-1%, 1%-%,
In. ©e.e patru clasamente situa

ția este 'următoarea :
ABSOLUT : 1. Universitatea

Buc, 19 puncte de meci (45Va 
puncte de partâdă), 2. Medicma 
18 (38%), 3. I.T.B. 16 (42), 4. Pe- 
■trotm 12 (37Va), 5. PoLtehnica 12 
(30%), 6. Universitatea Iași 6 (33), 
7. Calculatorul 6 (31), 8. C.S.M. 
6 (28), 9. Vulcan 6 (26), 10. Elec
tromotor 3 (30Va).

FEMININ : 1. Electromotor 11,
2— 3. Medicina,' Politehnica 9, 4. 
Uniiversitartea Buc. 8V2, 5—6. I.T.B., 
Petrolul 6V2, 7. Vuflcan 6, 8—10. 
Universitatea Lași, Calculatorul, 
C.S.M. 3*/ a ;

MASCULIN : 1. Universitatea
Buc. 27*/ 2, 2. I.T.B. 27, 3. Medi
cina 23 V2 (1), 4. Politehnica 23,
5. Petrolul 21V2, 6. Calculatorul 21, 
7. Universitatea Iași 17Va, 8.
C.S.M. 16V2 (1), 9. Vulcan I6V2,
10. Electromotor 14‘/j î

JUNIORI : 1. Universitatea iași
11, 2—3. Universitatea Buc., Pe
trolul 9Va. 4. I.T.B. 8V2, 5. C.S.M.

6. Calculatorul 6V2, 7. Medii-

ACTUALITÂfl DIN TENIS
• La Baia Mare s-aru încheiat

campionatele republicane univer
sitare de tenis. Au fost prezenți 
36 de concurenți și 12 concurente 
din mai multe centre universitare 
(au lipsit studenții din Bacău și 
Petroșani), care s-au întrecut nu
mai în probele de simplu. La 
masculin finala a fost cîștigată 
de Cos tel Curcă (I.E.F.S. Bucu
rești), învingător cu 4—6, 7—5,
6—1 asupra lui Adrian Viziru 
(Institutul de învățământ supe
rior Baia Mare), iar la feminin 
titlul de campioană a fost cîș- 
tigat de Rodica Gheorghe (Uni
versitatea Galați), care a învins-o 
cu 2—6, 7—6, 7—5 pe Elena Po
pescu (Politehnica București).

V. SASARANU — coresp.
• In jurul lacului Balaton din 

Ungaria se vor desfășura, între 
21 și 30 mai, circuite de turnee 
de tenis rezervate echipelor de 
tineret și juniori (pînă la 15 ani). 
Din țara noastră vor lua parte 
(la tineret) : Liviu Man caș, Lau
ren țiu Bucur, Mihai Șovar și 
Cristinel Ștefănescu — însoțiți 
de antrenorul Ion Marin, iar la 
juniori : Luminița Sălăjan, Da
niela Moise, Daniela Nemeș, A- 
lice DAnilă, Emil Hnat și Cris
tian Mo roș an — conduși de an
trenorul Vladimir Crevenciuc.

• In cadrul unui meci de te
nis desfășurat la Wernigerode 
(R. D. Germană), tinerii tenis- 
manii români au fost întrecuți 
cu 3—2, atît la masculin, cât și 
la feminin, de către sportivii țâ
rii gazdă. Rezultate. Masculin : 
Arnold — Pavel 7—5, 6—4 ; Ri- 
chenfeld — Io an o viei 3—6, 6—1, 
6—7 ; Arnold — Ioanovici 6—4, 
6—4 ; Richenfeld — Pavel 2—6, 
4—6 ; Arnold, Richenfeld — Pa
vel. Ioanovici 6—3, 6—3. Feminin: 
Schultz — Gheorghe 6—2, 5—7,
3— 6 ; Schwartz — Proca 6—1, 
6—1 ; Schultz — Proca 6—0, 6—1 ; 
Schwartz — Gheorghe 2—6, 4—6 ; 
Schultz, Schwartz — Gheorghe, 
Proca 6—3, 6—3. După cum ne 
spunea antrenorul Petricâ Pavel
— care l-a însoțit la acest tur
neu pe tinerii ten is mani români
— o foarte apreciată comportare 
a avut gălățeanca Rodica Gheor
ghe. 

' IE
I
Icim 5V2, 8. Electromotor 5, 9—10. 

Poâjtehnjca, Vulcan 3V2.
• în perioada 21—26 mai, Fe

derația română: de șah organi
zează o importantă acțiune di
dactică, cruirsul de perfecționare 
pentru antrenorii din Capitaiă și 
din țară. Agenda cursului este 
foame bogată. Dintre temele care 
vor fi. expuse de cadre cu o 
înaltă oaixfijcare in materie (ma
eștri, antrenori, tehnicieni, pro
fesorii) menționăm : „Inițierea și 
selecția pentru șahul de perfor
manță", „Pregătirea pentru acti
vitatea de mare performantă la 
nivelul loturilor de seniori-seni
oare și juniori-junioare", „Antre
namentul pentru stadiul de des
chidere a partidei, jocul de mij
loc și final", „Principii și meto
de de organizare a documentației 
șahiste". In program figurează, 
de asemenea, subiecte foarte ân- 
teresanite din dom-sniiul psiholo
giei, sociologiei și organizării șa
hului. Toate lecțiile vor avea 
exempliiifiicări practico-metodice și 
vor îi urmate de dezbateri.
• La 21 mai, în sala Clubului 

central din str. Vasule Conta 16 
(et. 8), va avea loc examenul 
de promovare a antrenorilor de 
șah.

ETAPA a XVI-a 
A DIVIZIEI B 
LA HANDBAL

MASCULIN. Seria I : Metalul 
Vaslui — Petrolul Teleajen 18—15 
(10—10) ; Dir.amo Brașov — Cal
culatorul București 18—7 (8—3) ;
C.S.U. Galați — Relonul Săvi- 
nești 11—9 (4—5) ; Universitatea
lași ■— Comerțul Constanța 20—21 
(10—11) ; Unirea Tricolor Brăila
— Tractorul Brașov 22—16 (10—6).
Seria a Il-a ; independența Si
biu — Oltul Sf. Gheorghe 29—15 
(14—7), Utilajul Petroșani — 
A.S.A. Tg. Mureș 17—14 (7—7) ;
Metalul Hunedoara — H.C. Mi- 
naur II Baia Mare 17—13 (7—6). 
FEMININ. Seria I ; Gloria Plo
iești — TEROM lași 8—8 (2—4) ; 
Relonul Săvinești — Confecția 
Călărași 29—11 (10—6) ; Oltul Sf. 
Gheorghe — Confecția Vaslui 
8—14 (2—4). Seria a Il-a : Uni
rea metal-lemn Craiova — Con
structorul Hunedoara 11—11 (5—4); 
Voința Odorhei — Universitatea 
Cluj-Napoca 7—7 (4—1) ; Con
structorul Timișoara — NETEX 
Bistrița 26—9 (15—4) ; Energetica
Drobeta Tr. Severin — Textila 
Sebeș 10—10 (5—6) ; Voința Sighi
șoara — C.S.M. Sibiu 7—6 (4—2). 
(Corespondenți : T. Siriopol, I. 
Turjan, N. Costin, M. Radu, I. 
Vlad, Gh. Briotă, D. Diaconescu, 
C. Crețu, A. Cristea, I. Stanca, 
A. Pialoga, M. Florea, St. Gurgui,
M. Bocșan, I. Ionescu, S. Băloi).

NOUTĂȚI DIN BOX
• Vineri, sîmbătă și duminică, 

la Tirgu Mureș, va avea loc fi
nala campionatului de box al ele
vilor școliEor Ministrsruilui econo
miei forestiere și materialelor de 
construcții, la care vor fi prezenți 
aproape 100 d0 tiineri pugiliști 
din mai multe județe ale țării.

• C.F.R. TIMIȘOARA — BOX 
CLUB BRAILA 9—2 ! Peste 2 000 
de spectatori au fost prezenți in 
sala Olimpia din Timișoara pen
tru a asista la întâlnirea amicală 
de box dintre pugifiștri de la 
C.F.R. din localitate și cei de la 
Box Club Brăila. După partide 
echilibrate, de bun nivel tehnic 
și spectacular, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 9—2. Evo
luând în cadrul categoriei cocoș, 
fostul campion național Niiță 
Robu a fost învins La puncte de 
Dumitru Voinescu. Alte rezultate: 
muscă : I. Traian (C.FJț.) b.p.
N. Schiopu (B.C. Brăila) ; pană : 
FL Jurcuță (C.F.R.) b.p. Al. 
Dumitrașcu (B.C. Brăila) ; semi- 
ușoară : A. Tuxculeț (B.C. Brăi
la) b.p. F. Asnauer (C.FJEL) (C. 
crețu — coresp.).
• A.S. ARAMATA TG. MUREȘ

— IJ’.A. SIBIU 18—14. In locali- 
tete a avut loc o reuniune ami
cală de box între A.SA.. Tg. Mu
reș și I.P.A. Sibiu. După dispute 
aprige, aplaudate de numeroasa 
asistență, pugiăiștii de la A.S.A. 
au câștigat cu 18—14. C-ei mai 
buni boxeri ai reuniunii au fost 
L Caraculea, C. Dinescu și M. 
Andronache de la oaspeți, G. 
Stan, N. Cioc și L. Pop de la 
gazde. (C. ALBU — coresp.).*
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extrageri.
MAI MULTE BILETE - MAI MULTE ȘZ 
RA PRINTRE MARII CiȘTIGATORI ! S< 
cotă de 25%. ULTIMA ZI pentru 
simbătă 19 mai 1979. La cererea f
Loto-Pronosport oferă și bilete gata



OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI"
ECI DE CUPĂ!
SI - DINAMO 3-5 (1-1, 2-2)
). Un țează la vinclu și Politehnica 
spec- ia, firesc, conducerea cu 2—1. 

Lizare A mai rămas aproximativ oju- 
L și o mătate de oră. Vor reuși oare 
rninu- fotbaliștii ieșeni să mențjaă 
late la tompoul ofensiv și să-și apere 
citație victoria ? în minutul 75, ei 
L cele sint foarte aproape de 3—1, dar 
[cu u- Dinamo, scăpată de emoții, iese 
|cuvi- mai hotărît la atac și, in min. 
I des- 79, reușește egalarea prin 
| des- AUGUSTIN, care a reluat, de 
p re- aproape, cu capul, centrarea lui 
Hi și Cheran. Și au venit prelungi- 
I pri- rile. Și odată cu ele o ploaie 
lie de torențială, dar, nimeni, bineîn- 
Romi- țeles, mu s-a mișcat din tribu- 
ho — ne. Politehnica, mai bună în 
18. în prima repriză, ia pentru a treia 
lo>rul_: oară conducerea, în min. . 99,
I Iovi- prin COSTEA, care a finalizat 
rersa- o excelentă acțiune de atac, 
indide Ultima parte a jocului aparține 
fe au aproape exclusiv dinamoviști- 
fcstea. lor, care, evident, mai proas- 
lolea- poți și mai deciși în atac, reu-
■ miș- șese să înscrie de trei ori la
E da- rînd : în min. 108, prin DUDU 
Iviștii GEORGESCU. cu capul, din 
Invin- centrarea lui Țălnar ; min. 112 
Ișt^^Ririn AUGUSTIN, din acțiune 
fcr cu individuală, și în min. 114, prin
llgna, CUSTOV, printr-un șut puter-
Inutul nic de la distanță. Arbitrul
I un Ion Igna (Arad) a condus corect,
■balon cu excepția fazei pcnaltyului
I Lo- din min. 31, următoarele for-
|rans- matii : DINAMO : ȘTEFAN —
IGEȘ- CHERAN. Dinu, Ghiță (min. 62
■mpă- Sătmăreanu II) Lucută — Ion
■ con- Marin, AUGUSTIN, CUSTOV —
fci CU TALNAR, DUDU GEORGESCU,
lezar- Vrînceanu (min. 68 I. Moldo-
f-. . van.). POLITEHNICA IAȘI:Nas-
■ smt te (min. 66 Bueu) — Sofian, RO-
jil 55, MILA III. ROMTLĂ II. Mihal-

a cea — DANILA. C Ionescu
jrvme (min. 75 Kereszy), FLOREAN —
■ ml" D. Ionescu. CERNESCU. COS-
fcos- tea.
I șu- Mihai IONESCU

IlflCARE PE DEPUN MERITATA 
IrAȘOV - DINAMO SLATINA 
|2-1 (0-1)
Kfon). șii centrali dinamoviști. Dar
■ pre- dacă Paraschivescu nu a pu- 
fectay' tut să creeze breșe în dispo- 
|t și zitivul apărării slătinene, coe- 
li ai chipierii lui, Porumbiță, Pa- 
■uind puc și Bucur (de două ori. In 
I în- min. 36 el a șutat în transver- 
Bîlnit sală), au irosit mari ocazii de 
le e- gol.
lundj După pauză, în min. 50 și 55,
■ să Dinamo Slatina a fost la un
■ se- pas de 2—0, care probabil i-ar
li B. fi adus calificarea, dar Furnea
lesă- a șutat din careu pe lingă
■acu- poartă, iar Mincioagă — scă-
■spu- pat singur — a fost stopat în
■ de ultima clipă... de Clipa, la
■>ei“. marginea careului. Scăpați cu
Ktă... fața curată, brașovenii și-au
Bașo- reluat ofensiva spre poarta lui
^ului- Ghenu și în min. 60 au obți-

nut egalarea : după un schimb 
l-hl^- rapid de pase, mingea a ajuns 
H și pe dreapta la Gherghe, acesta 
■- 8. a centrat precis și NAGHI a 
® reluat, imparabil, în plasă. Di-
■ la namo Slatina a replicat prin
■ în- bara lui Vlăduț (min. 80). dar 
■trai scorul partidei va fi stabilit,
■ erit patru minute mai tîrziu, cînd
■ ba- BUCUR va înscrie din pasa
■ ră- lui Paraschivescu. 2—1 nu este,
■ a totuși, un scor care să reflec- 
■ită, te superioritatea echipei bra-
■ pi- șovene. Pentru că Steagul roșu 
■ent putea să cîștige la o diferență 
■ste- mult mai mare. Acest lucru îl 
■ate recunoștea eu fair-play și an-
■ cu trenorul slătinenllor. C. Deliu,
■inia M. Adam (Cluj-Napoca) ' a 
■ar- condus bine următoarele for- 
■en- mâții : STEAGUL ROȘU : Cli-
■enu pa — Porumbiță. PESCARU,
Kcu, Mihăilescu. NAGIII — Șulea,
■a„ ’ C. Popescu (min. 72 Adami),
■ BUCUR — Papuc (min. 46
■ __ GHERGHE). PARASCHIVES-
■ CU, Șișca. DINAMO SLATINA:
■ GHENU — Cotoșman Ciocioa-
■ nă, RAUTU, Nuncă — Bălan
H (min. 87 M. Popescu). Mincioa-
■ gă, FURNEA — Frățilă II
■ (min. 53 Asaftei), Vlădut,: Lică.
■ Laurențiu DUMITRESCU

TIMIȘORENII RENASC DUPĂ PAUZA

SPORTUL STUDENȚESC
(Urmare din pag. 1)

incisivitate acțiunilor ofensive 
ale studenților și ocaziile la 
poarta lui Tihanov se țin lanț. 
Din păcate, situațiile favora
bile de a înscrie sint irosite ne- 
permis de ușor. Ratează M. 
Sandu (min. 48 și 58) și Ior- 
gulescu (min. 53). Totuși, în 
min. 74, tabela se modifică: în 
urma unei acțiuni inițiate de 
Tănăsescu, care a și centrat, 
fundașii Ciakarov și Haidarliev 
au iuftat, iar M. SANDU a 
trimis, din apropiere, in plasă. 
In finalul partidei Șalamanov

FRUMOASA TRADIȚIE 
' SE MENȚINE...

STEAUA - METALUL BUCUREȘTI 4-1 (0-1)
Un tradițional meci, de cupă, 

acesta, între Steaua și Metalul 
București, și-a menținut bunul 
renume. Dar, înainte de a ne 
ocupa de protagoniste, de e- 
chipe, prima și cea mai caldă 
subliniere pentru cei peste 15 009 
de spectatori, rămași neclintiți 
sub rafalele unei ploi deloc 
sensibilă la... programările 
fotbalistice. Noroc că întîlnirea 
i-a răsplătit cu cinci goluri, cu 
faze multe și spectaculoase la 
ambele porți și cu o evoluție 
interesantă de scor. Multipla 
deținătoare a cupei a întîlnit 
în merituoasa divizionară B un 
adversar care, ca întotdeauna, 
i-a dat o replică remarcabilă. 
Se poate spune că, deși lipsită 
de doi dintre titularii ei de 
bază (Șumulanschi și Ion Ion 
care nu au fost utilizați în- 
tr-un meci împotriva fostei lor 
echipe), formația pregătită de 
Paul Popescu a silit-o pe ex
perimentata sa adversară la o 
totală angajare, spre a obține 
victoria. Steaua a învins pină 
la urmă clar. net. cu 4—1 (0—1) 
dar lucrurile erau destul de 
complicate, pentru ea. la un 
moment dat. în adevăr. în pri
ma repriză Metalul a acționat 
mai clar, mai sigur și a și a- 
vut — pe merit — conducerea 
pe tabela de marcaj. Golul e- 
chipei din Pantelimon l-a mar
cat (min. 32) TÂNASE care 
a șutat puternic — din careu 
— la o lovitură de colț execu
tată de Prodan. Pînâ la pau
ză. ușoară superioritate a divi
zionarei B.

La puține momente după 
reluarea partidei s-a decis ți 
soarta ei. Steaua a început în

SCOR SEVER, DAR JOC
FĂRĂ... STRĂLUCIRE

CHIMIA BRAZI - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-4 (0-2)
TÎRGOVIȘTE, 16 (prin tele

fon). Dacă un neavizat ar fi 
poposit intîmplător în tribuna 
stadionului Municipal din Tîr- 
goviște, cu greu și-ar fi dat 
seama — în primul sfert* de 
oră al meciului — care echipă 
este „U“ Craiova, din Divizia 
A, și care este Chimia Brazi, 
aflată pe ultimul loc în seria 
secundă a Diviziei B. Intr-a
devăr, diferența de valoare 
era atît de mică, incit forma
țiile ar fi putut fi confundate ! 
E drept, în continuare „U" s-a 
impus, dar fără autoritatea 
unei echipe fruntașe în prima 
divizie a țării. La sfîrșitul me
ciului, antrenorul Valentin 
Stănescu punea evoluția ștear
să a echipei sale pe seama o- 
boselii manifestată de cîtiva 
dintre pilonii echipei — Ște- 
fănescu, Cămătaru — după 
deplasarea efectuată în Cipru 
Credem însă că această mică 
diferență de valoare s-a dato
rat mai mult lipsei de ir.teres 
manifestată de formația din 
Bănie.

în acest joc lipsit de nerv și 
de spectaculozitate, am asistat 
insă la trei fapte demne de a 
fi notate: mai întîi hat-trick- 
ul lui Cîrțu care a înscris In 
min. 23, 41 și 49. Două- din
tre cele 5 goluri ale partidei 
rar se pot vedea pe terenurile 
de fotbal: este vorba de pri
mul semnat de Cîrțu, la care

• ACTUALITĂȚI •
• Viitorul Scornicești, fruntașa 

seriei a U-a a Diviziei B, care 
joacă duminică, la Drobeta Tr. 
Severin, cu susține azi o
partidă amicală la Orșova, cu 
di'Vizionaina C Dierna.

— SLAVIA SOFIA 2-0
(min. 87) expediază balonul 
în „transversală".

A arbitrat Fr. Coloși, ajutat la 
linie de Gh. Retezan și D. 
Ghetu.

SPORTUL: Moraru — Stroe 
(min. 73 O. Ionescu), CAZAN, 
Grigore, I. MUNTEANU — Radu
lescu, TANASESCU, Cățoi — 
Chihaia (min. 84 Predeanu), 
Iorgulescu, M. SANDU. SLA
VIA SOFIA : TIHANOV — 
Ciakarov, Haidarliev, DER- 
MENDJIEV, Miladinov — 
KOSTOV. ALIEV, Malinov — 
Alexandrov (min. 59 Ghior- 
ghiev), Velicikov, Mincev (min. 
73 Șalamanov). 

trombă (efectul reflecțiilor din 
cabină 7) și, în min. 48, IOR- 
DĂNESCU a egalat, trimițind 
balonul cu capul, în plasă, pes
te apărătorii Metalului. Două 
minute mai tîrziu, A. IONESCU 
(ieri, plin de inspirație) a în
scris al doilea gol al formației 
campioane, speculind un luft 
al căpitanului metalurgist Sebe. 
Divizionara B nu abandonează, 
luptă cu indirjire și — de a- 
ceea — partida se menține an
trenantă. Numai că, acum. 
Steaua se arată foarte promptă 
in atac, finalizează mult mai 
precis ca în prima repriză. Și. 
astfel, în min. 59, A. IONESCU 
materializează, cu o frumoasă 
deviere, centrarea lui C. Zam
fir, ieri în vervă, cu multă 
dispoziție de joc. Scorul final 
îl va stabili (min. 66) cu • lo
vitură de cap („specialitatea ca
sei"...) SAMEȘ. la o centrare 
semnată tot C. Zamfir. Meta- 
lurgiștii nu se resemnează (cum 
fac. din păcate, multe dintre 
echipele noastre) și Iordachc 
este pus de citeva ori serios Ia 
încercare. O frumoasă dispută 
de cupă care a meritat lupta 
c.-'or din tribune cu ploaia !

A condus foarte bine C. Băr- 
bulescu (București). Formalii : 
STEAUA : IORDACHE — A=- 
gh elini. Agiu (min €8 FL Ma
rin). SAMEȘ. L Gheorghe — 
STOICA (mi.-.. K Zahu), Du
mitru. Iordânescu — A. IO- 
NESCU. M RĂDUCANU, 
C. ZAMFIR METALUL: 
Tona — Călărașii Marinescu, 
Sebe. Gane — Dum.tres cu. PRO
DAN. Popa (min. 58 Lungu) — 
TAXASE. GiJg.um. a (mia. 77 
C Nica), P. NICA.

Htimie IONESCU

portarul Ungureanu a respins 
șutul lui Crișan. mingea a a- 
juns la fundașul central Bor
can. acesta a respins și el la 
Cămătaru. a urmat o pasă și
roiul luj CÎRȚU, tngureanu 
aHindu-se in afara porții. A- 
poi. golul Chimiei. înscris, in 
min. 51. de juniorul GOIA. 
nul dintre că mai buni jucă
tori de pe teren, care a Uitat 
balonul pe deasupra lui Bol- 
dici. acesta a atins totuși min
gea cu mina, dar balonul s-a 
dos spre bară și de acolo a in
trat ia plasă: 3—L Al treilea fapt 
notabil; accidentarea pcclaru
lui Ungureanu (Chim^J. la c 
ciocnire involuntară cu Cîrțu. 
care și-a reved:t numai in urma 
ini^rvezț.6. pronij>tc â mc— 
dicului Universității Craiova. 
Apoi după ce Cîrțu a expe
diat balonul in bară (min. 63). 
CAMATARU a înscris ultimul 
gol al partidei (min. 68). A ar
bitrat bine Constantin Ghiță 
(Brașov). CHIMIA BRA 7.1: 
Ungureanu (min. 30 Negoi) — 
GOIA. Borcan. Tudor. GUȘE
— Dinu (min. 57 Bratosin). 
Stere. Dobre — CURSARU, 
Ghițescu, Bănuță. UNIVERSI
TATEA : Boldici — Negrilă, 
ȘTEFANESCU (min. 80 TUi- 
hoi), Bumbescu, Purima — 
Geolgâu, Țicleanu. DONOSE
— Crișan. CĂMATARU (min. 
80 Irimescu), CÎRȚU.

Mircea TUDORAN

• In Campionatul Diviziei C, se-
r^a a V-a, cea „bucureșteană-, 
s-a disputat ieri etapa a 29-a, in
termediară, care s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : Sirena — 
TJW.B. 0—0(!), Mecanica fină — 
Tehnometal 3—0 (0—0), Celuloza 
Cărărași — Vîscoza 1—1 (1—0),
Abatorul — i.C.S.l.M. 0—0, Uni
rea Tricolor — V’ictoria Lehliu 
3—0 — neprezentare, Automatica
— Voința 2—0 (2—0), Flacăra ro
șie — Petrolul Bolintin 0—0, Elec
tronica — Luceafărul II 3—1 
(2—0), Luceafărul I — Autome- 
canica 0—3 — Luceafărul I s-a 
retras din campionat.

în fruntea clasamentului a tre
cut MECANICA FINA cu 43 p 
(50—18), urmată de T.M.B. 43 p 
(54—22), Automatica 40 p (50—25) 
și Celuloza 39 p (42—19).

• Meci amical : Gloria Bistrița
— F.C. Bihor 1—1 (0—0). Au
marcat Georgescu (min. 60) pen
tru Gloria și, respectiv, portarul 
Alba (min. 67) din lovitură de la 
11 m. (I. TOMA-ccresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA - S.C. BACĂU 2-0 (0-0)
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin te

lefon). în fața a 12 000 de 
spectatori, cei mai mulți ve- 
niți, după cit se pare, să con
frunte valoarea „șepcilor ro
ții" (care se află ia un pas de 
Divizia A) cu două divizionare 
A din mijlocul clasamentului, 
impresia generală a fost aceea 
că jocul nu s-a ridicat cu mult 
peste valoarea meciurilor din 
divizia secundă; Această impre
sie a fost produsă mai ales 
în prima jumătate a meciului, 
soldată cu un scor alb. în a- 
ceste 45 de minute, tinerii ju
cători băcăuani au fost mai ac
tivi, dominînd mai mult, ca 
urmare a unu: plus de mobi
litate in linia de mijloc. Ei au 
avut și două frumoase ocazii, 
In min. 14, cind șatul-bombă 
al lui Cărpuci din lovitură li
beră a fost deviat in extremis 
de Bathori și in min. 19. cind 
tinărul Verlgeanu a reluat cu 
capul, golul Cind evitat in ul
timă instanță. în toată această 
primă repriză, timișorenii au 
părut incomodați de insistența 
tinerilor lor adversari, care au 
lăsat impresia că vor reveni 
după pauză, cu presupusul plus 
de vigoare a tinereții. Dar, 
odată cu reluarea jocului, e- 
chipa timișoreană a părut me
tamorfozată Cei doi stoperi 
s-au avîntat in atac. Șerbănoiu 
a început să domine mijlocul 
terenului, iar extremele An- 
gbă si Petrescu au reușit să 
desch..iă culcare ce trecere pe 
lingă Panalte șl El'sei. vizibil 
marcați de efortul primei re

GLORIA „k VRUT" SA NU FIE PREA UȘOR...
ST1CLA-ARIEȘUL TURDA - GLORIA BUZĂU 1-3 (0-2)

BRAȘOV, 16 (prin telefon). 
Vreme instabilă la Brașov (soa
re, nori, ploaie, vint). dar te
renul de pe Stadionul Tineretu
lui a fost foarte bum Cei 12 000 
de spectatori au așteptat sur
priza, car aceasta nu s-a pro
dus. Și mă nu se prea putea 
produce. A existat, e adevărat, 
după pauză, o perioadă cind di
vizionara C. cu vin-ul în spate, 
domina, cind a și marcat go
lul, dar ir. final divizionara A 
și-a temperat adversara și a 
ăștigat dar. în mim 13 — pri
mul corner, prima fază de poar
tă. cînd Cristian II a respins 
greșit ți Năsălean a șutat peste 
poartă. Ocazie favorabilă. Trep
tat. treptat, iese in evidență su
perioritatea tehnică și tactică a 
Gloriei, care conducea ostilită
țile. dar pină la careu] de 16 m. 
în mim 15, buzoienii expediază 
primul șut la poartă, după ca
re Negoescu avea să trimită 
periculos pe lingă bară. In min. 
18, s-a marcat priinul gol : TO
MA a șutat de Ia 25 m. balonul 
a sărit cu elect, din pămint, și 
portarul (mascat) nu a putut 
evita golul. In mim 25. divizio
nara A a înscris din nou : Fe- 
treanu a deviat un balon, eu 
capul. GHIZDEANU a preluat, 
a făcut • cursă de 38 m, a tre
cut printre apărătorii adverși 
„ca un tren prin gară", și a 
înscris cu un șut plasat, pe lin
gă portar. Pină în finalul re
prizei, la pas. fără să forțeze, 
divizionara A arată diferența 
dintre cele două eșaloane.

La reluare (min. 4S). o bună

BUTURUGA
F.C.M. GALAȚI - JIUL PETROȘANI 2-1 (1-1)

C1MPULUNG MUSCEL, 16 
(prin telefon). • Deși lipsită de 
patru titulari — Sâîăjan, Bădin, 
Stoichiță, suspendați, P. Grigo
re. accidentat — echipa Jiul a 
luat startul decisă, socotind că 
absențele din efectivul ei sint 
compensate de presupusa dife
rență valorică dintre Diviziile 
A ți B. Lucrurile păreau să 
decurgă după acest calcul „la 
rece", mai ales că IANCU. în 
min. 17, a și deschis scorul cu 
un șut imparabil, după o reu
șită fază de atac colectiv a co
echipierilor săi. De partea cea
laltă, sclipirile lui Florea și 
dezinvoltura lui Burcea nu dă
deau mare consistență unei e- 
chipe dominată de organizarea 
superioară a adversarului. Mai 
mult, o ratare de proporții a 
lui Bucurescu (min. 43) anunța 
și ea o „reglementare de con
turi" facilă, în favoarea Jiului, 
amînată pentru repriza a doua. 
Dar, in min. 45, FLOREA avea 
să egaleze din interiorul ca
reului.

După pauză, însă, cîntarul 
jocului s-a înclinat brusc în 
beneficiul gălățenilor. Elanul 
lor s-a împletit cu tehnica ra
finată a lui Florea (cel mai 
bun jucător de pe teren), Bur
cea, R. Dan și Cramer, cu o 
putere fizică nebănuită. Acum 

prize. Scorul avea să fie des
chis în min. 57, el fiind mai 
mult o încununare a zece mi
nute de atacuri insistente, de
oarece, la faza golului, COTEC, 
care avea să introducă balonul 
in plasă, a beneficiat de inde
cizia apărătorilor băcăuani, a- 
ceștia. avînd impresia că îna
intașul timișorean se afla in 
ofsaid, deși nu a fost cazul. 
După gol, presiunea timișorea
nă crește, mijlocașii băcăuani 
cedează — se remarcă jocul 
neinspirat al lui Vamanu — $1 
fazele la poarta lui Ursache 
se înmulțesc. Timișorenii trec 
pe lingă o mare ocazie în min. 
71, cînd Iuga nu reușește să 
eoncretizezg citeva frumoase 
treceri în stilul atacului pe 
trei sferturi la rugby. Ei mar
chează al doilea gol în min. 
79, cind Iuga sprintează pe 
partea stingă, centrează pu
ternic peste apărătorii băcăuani, 
atrași de fază, și ANGHEL, 
complet nemarcat, reia în poar
tă, pe lingă Ursache.

A arbitrat corect M. Salomir 
(Cluj-Napoca). -POLITEHNICAr 
Bathori — Visan. PALTINIȘAN, 
Mefcedințu. BARNA — ȘERBĂ
NOIU, Dembrovschi. Cotee 
(min. 74 Lața) — ANGHEL, 
Iuga, Petrescu.

S. C. BACAU : Ursache — 
Panaîte, CATARG IU. Solomon, 
Elisei — Vamanu, CĂRPUCI, 
Soșu — Verigeanu (min. 77 Bo
tez). Antohi (min. 66 Mihu), 
Chita ru.

'oon CHIRILA

ocazie pentru Sticla, dar Bilă 
intră in ofsaid. Gloria nu-și ia 
partenera in serios și va avea 
unele neplăceri in perioada ca
re urmează. Sticla domină, iar 
în min. 57 Varga și Tașnadi 
(primul îl driblase și pe Cris
tian ID ratează o mare ocazie. 
Golul este... pe aproape. In 
min. 66, NĂSĂLEAN scapă sin
gur, îl driblează pe portarul bu
zoi an și înscrie in poarta goa
lă. Jocul se încinge, cu vîntul 
în față Gloria se vede domina
tă. dar. din min. 78 (cînd Gh. 
Radu a trimis pe lingă portar 
ieșit din careu și pe lingă .„ 
poartă), divizionara A a trecut, 
din nou. Ia cirma jocului. După 
o „deviere" a lui Petreanu, pe 
lingă poartă (min. 81). după ce 
Tulpan (min. 86) a șutat în ba
ră, în min. 88, cu un voleu ful
gerător, NEGOESCU a înscris 
imparabil. Iluziile divizionarei 
C au fost spulberate, ca și ale 
unor spectatori (cițiva din Tur
da), care, (inînd cu divizionara 

(C, au avut unele ieșiri nespor
tive fată de echipa din Buzău.

Arbitrul C. Jurja (București) 
a condus bine. STICLA-ARIE- 
SUL : I. Vlad — Bilă. LUDU- 
ȘAN, Solomon, Hecsan — Fe
deleș. Tașnadi. Botezan (min. 37 
VARGA) — ROMAN. Năsălean, 
Sipoș. GLORIA : Cristian II — 
Ivana (min. 46 Neculce), Petra- 
che. NICOLAE. TULPAN — 
GHIZDEANU. Toma (min. 63 
C. Vlad). OPRISAN — Pe
treanu. NEGOESCU. Gh. Radu.

Constantin ALEXE

46MICĂ
au apărut, mai clar, breșele în 
apărarea Jiului, văduvită și de 
aportul lui Mulțescu (accidentat 
și înlocuit). Ocaziile de gol la 
poarta lui Cavai s-au înlănțuit, 
ca o firească consecință. . Le 
vom enumera pe cele mai 
clare : min. 52 — lovitură de 
cap a lui Florea în bară ; 
min. 70 — șut violent al lui 
Florea din 10 m, parat magis
tral de Cavai ; min. 80 — „un- 
doi“-ul Florea — Burcea, de
jucat în ultimă instanță de 
Ciupitu. Ieșind greu din defen
sivă, Jiul are și ea o bară 
(Cassai min. 81), dar, șase mi-- 
nute mai tîrziu, CRAMER va 
aduce o victorie meritată pen
tru formația sa, deși pasa de
cisivă I-a găsit într-o 
poziție de ofsaid, ncsemnaliza- 
tă de tușierul C. Tănase și ne
observată de arbitrul de cen
tru. V. Topan (Cluj-Napoca) a 
condus satisfăcător. F.C.M.' 
GALAȚI : Hagioglu — Vlad; 
CONSTANTINESCU, Olteanu,' 
Țolea — Bejenaru, CRAMER, 
BURCEA (min. 89 Balaban) — 
RADU DAN (min. 88 Majaru); 
FLOREA, ORAC. JIUL : CA
VAI — ADAM. CIUPITU, Ru- 
su, Pintea — Guran, Mulțescu 
(min. 60 Boloș), Stoica 
Bucurescu, IANCU, Cassai.

Ion CUPEM1"



*
In cea de a 32-a ediție a „Cursei Păcii**

TEODOR VASILE PE LOCUL 4, IN ETAPA A Vi a
VARȘOVIA. 

'„Cursa Păcii" 
via — Berlin 
după o zi de 
a 6-a, Svidnik 
cursul căreia caravana ciclistă 
a intrat pe teritoriul Poloniei. 
La firfiș. primul a trecut linia 
de sosire italianul Waller Cliveti, 
cronometrat pe distanța de 185 
km cu timpul de 4 h 38:38. Cu 
primul pluton, pe locul 4 în 
etapă, la 19 secunde de învin
gător. a sosit și rutierul român 
Teodor Vasile. care s-a com
portat și ieri admirabil pentru 
a se menține în disputa celor 
mai buni sprinteri.

De asemenea. Mircea Romaș- 
canu a făcut o cursă bună, so
sind și el în grupul principal 
alături de liderii întrecerii. Iată 
clasamentul general indivi
dual după 6 etape : 1. Șu-
hurucenko (U.R.S.S.) 23 h

16 (Agerpres). — 
Praga — Varșo- 

a fost reluată, 
repaus cu etapa 

Krinika, în

57:12 ; 2. Staikov (Bulga
ria) la 4 min : 3. Mircea Ro- 
mașcanu (România) la 4:44; 4. 
Jankiewicz (Polonia) la 5:10; 5. 
Pikkus (U.R.S.S.) la 5:27 ; 6. 
Sujka (Polonia) la 5:34 : 7. Pe- 
termann (R.D.G.) la 5:48 ; 8. 
Krawczyk (Polonia) la 5:51 ; 9. 
Teodor Vasile (România) la 
5:59 : 10. Novak (Cehoslovacia) 
la 6:00 : 11. Ehrensperger (El
veția) la 6:14 etc.

Clasamentul general pe echipe: 
1. U.R.S.S.; 2. Polonia la 8:10;

3. Bulgaria la 13:54; 4. Ceho
slovacia la 
Germană la 
la 17:17; 7.
8. Portugalia 
ța la 21:01; 
lh08:15 etc.

Astăzi se desfășoară două 
etape extrem de dificile ; di
mineața etapa a 7-a contra- 
cronometru individual 29 km, 
iar după-am:ază etapa a 8-a 
Novy Sacz — Rzeszow (165 km) 
cu plecarea în bloc.

13:57; 5. R. D.
1457; 6. România
Elveția la 17:33;
la 19:43; 9. Fran-

10 Belgia la

Mai puțin de un an (exact 270 zile) ne mai desparte de pri
mul start olimpic al anulai 1980, la Lake Placid, gazda J.o. de 
iarnă. Și ceva mai mult de un an (428 zile) a mai rămas pînă 
la deschiderea festivă a J.O. de vară de la Moscova. Apropie
rea celor două mari evenimente sportive se face simțită prin 
înmulțirea știrilor legate de viitoarea lor desfășurare, din care 

--’o maj importante.spicuim astăzi pe cele

OLIMPIADA '80 ÎN
• Dreptul de a 

organiza cea de-a 
XXII-a ediție a Jo
curilor Olimpice 
de vară a fost acor
dat Moscovei la 23 
octombrie 1974. cu 
prilejul sesiunii de 
la Viena a C.I.O.
• Pentru prima 
oară în istorie, o 
țară socialistă va 
găzdui suprema 
competiție sportivă
• Moscova a deve
nit al 17-lea oraș în 
care se desfășoară 
Olimpiada de vară.
• Programul între
cerilor este

CÎTEVA CUVINTE 
se vor desfășura 
concomitent cu în
trecerile. •__ 3 508
de . arbitri, ‘ dintre 
care aproape 1000 
invitați de peste ho
tare, vor oficia la 
competiții. • La 
centrul de presă 
este prevăzută acre
ditarea a 7 400 de 
ziariști, foto-, tele- 
și radioreporteri. • 
Alături de cetățenii 
sovietici, se scon
tează pe prezența 
a aproximativ
300 000 de turiști 
străini. • Pe bazele 
sportive moscovite 
pot lua loc simul
tan în tribune 
500.000 de spectatori. 
• Aproape 2 mi
liarde și j umătate 
de iubitori ai spor
tului vor putea ur
mări Jocurile la te
leviziune.

„TRIPLETA"
Trei artiști pic

tori și-au legat nu
mele de Olimpiada 
’80. Primul este pic
torul leton Vladimir 
Arsen ti ev, care este 
autorul emblemei 
oficiale a J.O. de 
la Moscova. Al 
doilea — pictorul și 
graficianul moscovit 
Viktor Cijikov, „ta
tăl** popularului ur
suleț Mișka, mas-

C. E. DE BASCHET: 
SCOTIA 102-67 a

calitate (meciurile seriei B) și 
la Salonic (seria A). Reprezen
tativa României a întilnit, în 
partida inaugurală, pe cea a 
Scoției, în fața căreia s-a im
pus net și a cîștigat cu scorul 
de 102—67 (55—35). Antrenorul 
Dan Niculescu a folosit între
gul lot, in scopul verificării ju
cătorilor înaintea viitoarelor în- 
tîlniri, mult mai dificile.

Marcatorii formației române : 
Niculescu 19. Cernat 16. Ivas- 
cencu 13. Oczelak 10. Uglai 8, 
Opșitaru 7. Fluturaș 8. Popa 5, 
David 4. Georgescu 6. Căpușan 
6. A mai jucat V. Ion.

Tot în seria B : Spania — 
R. F. Germania 103—68 (46—37).

România joacă joi cu Polo
nia.

ROMANIA
ATENA, 16 (prin telefon). 

Campionatul european de bas
chet masculin — grupa B (Cha
llenge round) a început în lo-

In turneul de tenis de la Brașov

AU FOST DESEMNATE SEMiFINALISTELE
PROBEI DE SIMPLU FEMININ

. BRAȘOV, 16 (prin telefon).
— Rarele picături de ploaie că
zute în cursul după-amiezii pe 
terenurile din parcul Dinamo 
n-au perturbat programul celei 
de-a treia zile a turneului in
ternațional de tenis, care con
tinuă să ofere spectatorilor 
partide frumoase. Cîteva dintre 
acestea au fost furnizate de 
proba feminină a întrecerii, în 
care proaspăta campioană inter
națională a României. tînăra 
Lucia Romanov a excelat în 
mod deosebit, obținînd două 
victorii aplaudate : 6—2, 2—6,
6— 1 cu Nadia Becherescu și
7— 5, 6—3 cu Duan Li Lan
(R.P. Chineză). In alte partide, 
din turul II : Elena Popescu — 
Elena Trifu 6—4, 4—6, 6—2 ;
Camelia Chiriac — Gabriela 
Szoko 6—0, 6—1 ; Angela Szo- 
reny (Ungaria) — Lucia Șălă- 
jean 6—7, 6—3, 6—4; Duan Li 
Lan — Marilena Totoran 6—4, 
4—6, 6—2; Yu Li Giao (R. P. 
Chineză) — Cosmina Popescu

6—0, 6—3; Wan Ping (R.P. 
neză) — Liliana Don 6—0, 
In turul III (sferturi de 
lă) : Chen Zheng Hua (R. P. 
Chineză) — Elena Popescu 6—2 
6—2; Yu Li Giao — Camelia 
Chiriac 6—2, 7—5; Wan Ping 
— Angela Szoreny 6—3, 5—7, 
6—4. De menționat că în semi
finale sînt prezente toate cele 
4 favorite ale probei.

în proba de simplu masculin 
s-au înregistrat, în general, re
zultate scontate. Iată pe ace
lea cu care s-a încheiat turul 
al doilea : J. Bircu — G. Ka- 
lovelonis (Grecia), 7—6, 4—6,
6—2; M. Mirza — B. Toma 4—6, 
6—2, 6—4; Fl. Manea — D. An
tonescu 5—7, 6—3, 6—4; Ed. Os- 
ta (Spania) — Ș. Nisiparu 6—1, 
6—4; A. Dirzu — I. Kerekes 
6—3, 6—1; Su Mei Lin — C. 
Popovici 7—5, 6—2.

Au început și întrecerile pro
bei de dublu masculin, precum 
și acelea ale turneelor de con
solare. (C. GRUIA — coresp.).

Chi- 
6—0. 
fina-

Azi, la Milano
„CUPA IAR ILOl!
ȘI GRECIEI" LA

LATINE

TIR
din Mi-

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
HAMBURG. — In ziua a doua, 

Ilie Năstase l-a Învins cu 6—3, 
6—1, pe cehoslovacul Stanislav 
Rimer. Alte rezultate mai impor
tante : Pinner (R.F.G.) - 
(Chile) 6—4, 1—6, 6—1 ;
(Suedia) — Cox (Anglia) 
6—1 ; Pecci (Paraguay) —

Fillol 
Borg 
6—1. 

Kodes

DINAMO — O DEMNĂ 

REPREZENTANTĂ

A RUGDYULUI ROMÂNESC
(Urmare din naa 1)

mai punctat Constantin, din lo
vitură de pedeapsă.

Al doilea meci a fost găzduit 
de Objat, localitate situată la 
30 km de Brive. Selecționata 
poliției franceze cuprindea nu
mai rugbyști de primă divizie, 
printre care Yachvili. Poujade, 
Mistral, Prax. Prima repriză a 
îost mai echilibrată (4—6 : Al
dea — eseu, respectiv Poujade 
—- drop și lovitură de pedeap
să). După pauză echipa noastră 
s-a impus tot mai clar. Con
stantin, Aldea, FI. Ionescu 
(deci, spre deosebire de parti
da cu Brive, numai în „trei- 
Sferturi“ !) mareînd eseuri de 
toată frumusețea. Constantin a 
rotunjit scorul final (21—6) prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă și o 
transformare.

— O frumoasă revanșă după 
acel 6—24 de anul trecut, de la 
București... In ce formulă ați 
jucat și care credeți că a fost 
atuul principal in obținerea a- 
cestor rezultate ?

•— Formația : Petre — Aldea, 
Constantin, Nica. Ionescu (Chi- 
ricencu) — Marghcscu, Chiri- 
cencu (Paraschiv) — Marin, 
Dărăban. Roman. Borș, Ca- 
ragea — Ghcorghc, Caraiman, 
Turlea. M-a bucurat înainte 
de toate, mobilizarea deosebită 
a echipei, care — pe fondul u- 
nor calități individuale de ne
contestat, după părerea mea — 
poate însemna argumentul nos
tru decisiv și în campionat I

(Cehoslovacia) 3—6, 6—4, 6—3 ;
Solomon (S.U.A.) — Dent (Aus
tralia) 6—3, 6—1 ; Barazzutti (Ita
lia) — Lloyd (Anglia) 6—3, 6—2 ; 
Dibbs (S.U.A.) — Edmondson
(Australia) 6—1, 6—3. Rezultate 
din turul doi : ilie Năstase (Ro
mânia) — • Andreas Maurer 
(R.F.G.) 6—4, 3—6, 6—2 ; Alexan
der (Australia) — Wunschig 
(R.F.G.) 6—4, 6—2 ; Borg (Suedia) 
— Ocleppo (Italia) 6—3, 7—5; Ta- 
roezi (Ungaria) — Franulovici 
(Iugoslavia) 6—4, 6—4 ; Orantes
(Spania) — Guntliardt (Elveția) 
6—4, 6—4 ; Clerc (Argentina) — 
Molina (Columbia) 7—6, 6—4 ; 
Fibak (Polonia) — McNamara 
(Australia) 6—4, 6—2.

VIENA. — în turul doi al tur
neului feminin de la Viena, jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—2, 6—4 pe Pamela 
Teeguarden (S.U.A.). Rezultate 
din proba de dublu : Stuart, 
Kloss — Marsikova, Tomanova 
6—1, 7—5 ; Hunt, Walsh — Potter, 
Bunge 5—7, 6—4, 7—6.

Astăzi, pe poligonul 
lano, vor începe întrecerile e- 
diției 1979 a „Cupei țărilor la
tine și Greciei", rezervată tră
gătorilor la arme cu glonț.

După cum se știe, ediția de 
anul trecut a fost 'găzduită de 
poligonul Tunari. Cu acel pri
lej, trăgătorii noștri s-au fă
cut remarcați printr-o serie de 
rezultate de excepție, printre 
acestea numărîndu-se ale lui 
Laurențiu Pop (565 p la pistol 
liber), Marian Oncică (598 p 
la pușcă liberă 60 fc), Dumi
tra Matei (594 p la pușcă stan
dard 60 f c), Corneliu Ion (598 
p la pistol viteză) și altele. Ar 
fi normal ca delegația de tră
gători români să continue șirul 
acestor spectaculoase victorii. 
Să reamintim că din lot fac 
parte acum : C. Ion, M. Stan. 
I. Codreanu, K. Nicolescn, Du
mitra Matei, Roxana Lâtnășa- 
nu, Niculina Iosif.

fixat 
între 19 iulie și 3 
august 1980. • Vor 
fl puse în joc 203 
„seturi** de medalii 
olimpice, pentru 21 
de discipline spor
tive. • Orașul Mos
cova nu este singu
ra gazdă a Jocuri
lor. Regatele olim
pice de yachting 
sînt programate la 
Tallin, iar meciuri 
din cadrul turneu
lui de fotbal vor 
avea loc, de aseme
nea, la Leningrad, 
Kiev șl Minsk. • 
Aproximativ 12.000 
sportivi, reprezen- 
tînd 130 de țâri, 
sînt așteptați să ia 
startul în Olimpia
da ’80. • Peste 3 000 
de oficiali urmează 
să ia parte la con
grese, simpozioane 
șl conferințe, care

LAKE PLACID FĂRĂ CONTRACANDIDAT
Dacă la atribuirea 

J.O. de vară, Mos
covei 1 se alăturase 
un contracandidat 
redutabil, orașul a- 
merican Los Ange
les, pentru „varian
ta** de iarnă a com
petiției supreme, 
lucrurile au fost 
mal simple. Lake 
Placid a cîștigat 
fără concurență 
dreptul de organi
zare a celei de a 
Xni-a ediții. Mica 
localitate montană 
(5 000 locuitori), din 
depresiunea munți
lor Appalache, așe
zată in nordul sta
tului New York, a 
mal fost gazda O- 
limpladei de iarnă 

1932. Ca o garan
ție în plus pentru

SUCCESORUL
în urma decesului 

fostului președinte 
al Comitetului 
organizare a 
de iarnă, Ronald 
McKenzie, survenit 
la 23 decembrie 
1978, atribuțiile a- 
cestuia aa fost pre
luate de reverendul 
J. Bernard Fell, 
care pinâ acum a

dintre multi
plele ipostaze ale 
ursulețului „Mișka", 
simbolul Jocurilor 
Olimpice de la 

Mosâova 1980
PICTORILOR
cota viitoarelor
Jocuri. In stîrșlt, 
al treilea — fostul 
pictor, actualmente 
arhitect-constructor, 
leningrădeanul Ni
kolai Belkov, ex
campion unional 
de pentatlon mo
dem, cel care a de
senat suita de ldlo- 
grame simbollztnd 
flecare disciplină 
sportivă cuprinsă în 
programul olimpic.

de
J.o.

Călăreții noștri
la concursuri
internaționale

Recent, s-a desfășurat la 
Paris al 60-lea congres al Fe
derației internaționale de scri
mă. la care au participat și 
Vasile Ionescu, membru in Co
mitetul executiv al F.I.E.. pre
ședintele federației române, și 
Tănase Mureșan, membru al 
comisiei de arbitri.

Printre hotăririle mai impor
tante luate cu acest prilej, fi
gurează și cea ca, începînd din 
anul 1981. la toate finalele ma
rilor competiții faza finală să 
reunească 8 scrimeri, cîștigăto-

Călăreții noștri vor participa 
în aceste zile la două noi con
cursuri internaționale. Astfel, 
specialiștii în concursul com
plet : C. Vlad. Eug. Ionescu, 
Gh. Moișcanu, A. Lăpăduș, P. 
Mazilu, A. Pîrlea. însoțiți de 
antrenorii V. Tudor și Al. Lon
go, vor fi prezenți la întrece^ 
rile de la . *
mai). în timp ce I. Popa. Dania 
Popescu, Al. Bozan. C. Ilin și 
antrenorul D. Hering se vor 
deplasa în Iugoslavia pentru a 
participa Ia concursul de obsta
cole de la Novi Sad (18—20
mai).

Varșovia (17—20

de înghețare va fi 
asigurată calitatea 
pistelor de bob, sa
nie și biatlon (de 
La Mt. Havenberg). 
ca și a celor de 
patinaj viteză (Cen
trul Olimpic), tram
bulina de sărituri 
(Intervale) și pati
noarul 
pentru 
patinaj 
(Fieldhouse).
cerile J.O. de iarnă 
se vor desfășura 
între 12 și 24 fe
bruarie 1980.

OLIMPIADĂ Șl PENTRU NOVICI I
Nu numai pentru 

marii performeri 
vor fi deschise por-

• de 
-----------— organiza- 
“ "-----” - - ■ ■ • de

să

această alegere s-a 
dovedit promisiunea 
organizatorilor de a 
asigura o rezervă 
de „zăpadă artifi
cială" cu care vor 
fl acoperite pîrtlile 
de schi, în caz că 
vreun val de căldu
ră ar împiedica 
desfășurarea în bu
ne condiții a între
cerilor, programate 
oe pantele munte
lui White Face. Bi
neînțeles, t>ot prin 
procedee artificiale

țlle terenurilor 
întrecere. Orga 
torli Olimpiadei 
vară s-au gîndlt

LUI McKENZIE
deținut funcția 
director executiv. 
Personalitate bine
cunoscută a mișcă
rii sportive 
S.U.A., noul 
ședințe al 
organizator 
originar chiar
Lake Placid, orașul 
viitoarei „Olimpiade 
albe".

scrimerl. In eliminări directe
rul fiind desemnat prin elimi
nări directe și nu prin turneu, 
ca în prezent. Asalturile din a- 
ceastă fază vor avea durata 
(inițială) de 10 tușe (masculin) 
și 8 tușe (feminin). învingăto
rul trebuind să aibă în final o 
diferență de două tușe (dacă 
se ajunge la egal 15. mai e 
ccsarâ doar una singură).

C. M. 1980 de tineret se 
desfășura la Veneția (3—7 
prille), iar cele de seniori
1981 la Clermont Ferrand 
(Franța), între 2 și 12 iulie.

ne-

va 
a- 

din

• TELEX • TELEX • TELEX Q TELEX •

ATLETISM • Maratonul de la 
Yonkers (New York) a fost ctș- 
tigat de Dave Murray (S.U.A.) 
— 42,195 km ta îh 28:27,8. Au ur
mat Jack O’Leary — 2h 29:14,9 
și Favio Mejia (ambii S.U.A.) — 
8 h 30:54.

BOX • In localitatea Lake 
Charles (Louisiana), au luat sflr- 
șlt campionatele amatoare ale 
S.U.A tn ordinea celor 11 cate
gorii (de la semimuscă la grea) 
titlurile au fost cucerite de ur
mătorii puglliști : R. Sandoval, 
H. Petty. J. Beard, B. Taylor, D. 
Armstrong. L. Steeples, D. Carry,

VIITOARELE EDITH C. E. DE ATLETISM
la Zurich. consiliul 
europene de atletism 
ca în anul 1980, cam- 

teren

Intrunit 
Asociației 
a stabilit 
plonatele continentale pe 
acoperit să aibă loc in zilele de

T.

de

din 
pre

torului 
este 
din

„INDOOR"
1 și 2 martie in orașul vest-ger- 
man Sindelfingen In anul 1981, 
competiția se va disputa la Gre
noble (Franța).

J. Stoudemire, Al. Ramos, 
Tucker șl T. Tubba.

CICLISM • Competiția Interna
țională de la Dunkerque, care a 
cuprins 4 etape, a luat stîrșit cu 
victoria belgianului Daniel 
lems, cu timpul total de 22 
46:09. El a fost urmat în clasa
ment de olandezul 
bossch — la 50 sec. Ultima etapă 
a cursei, disputată pe un traseu 
de 84 km în jarul orașului Dun
kerque, a fost cîștigată de Roger 
de Vlaeminck (Belgia) cu timpul 
de 2h 02:05.

SCRIMA • Competiția Interna
țională masculină de floretă pe 
echipe desfășurată la Bonn a 
fost cîștigată de U.RS.S. — 6 
victorii (tușaveraș superior), ur
mată de Polonia — 6 victorii, 
R.F. Germania, Ungaria — cîte 4 
victorlL

TENIS DE MASA • La Za
greb, în sferturile de finală ale 
„Cupei orașelor tîrguri" echipa 
locală Vjesnlk a învins cu scorul 
de 5—1 formația vest-germană 
Kickers din Stuttgart.

wn- 
ii

Bert Oster-

acoperit 
hochei și 

artistic 
Intre-

ofere și acelor sim
pli iubitorT ai spor
tului, prezenți 
spectatori la 
cova, prilejul 
a-și măsura forțele 
în lupta sportivă. 
El sînt invitați să 
ia startul in proba 
specială de ..o milă 
olimpică** pe dis
tanța a exact 1980 
m. La finiș, nu nu
mai învingătorul, ci 
șl fiecare dintre 
participant vor pri
mi cîte o ..medalie*4 
drept amintire.
Grupaj realizat de

Radu VOIA

ca 
Mos- 

de

FotbalI meridiane
• „Cupa Poloniei" a fost cu

cerită în acest an de formația 
Arka Gdynia, care a învins în 
finală cu 2—1 (1—3) pe Wisla
Craiova.
• Echipa vest-germanâ de fot

bal Bayern Miinchen va între
prinde în luna iulie un turneu 
de trei meciuri in S.U.A.
• Selecționatele secunde de 

fotbal ale Ungariei și U.R.S.S. 
s-au întîlnit la Budapesta într-un 
joc amical, încheiat la egalitate : 
3—3 (1—2).
• în campionatul de fotbal al 

Angliei s-au disputat două me
ciuri restanță : Leeds — Nottin
gham Forest 1—2 și Manchester 
City — Aston Villa 2—3. In cla
sament conduce Liverpool (66 p), 
urmată. de West Bromwich Al
bion (59 p) și Nottingham Forest 
(38 p).
• Rezultate înregistrate în eta

pa a 8-a a campionatului 
de fotbal al U.R.S.S. : ~ •
Moscova — Dinamo 
0—0, Cernomoreț Odesa 
mo Minsk 0—1. S.K A.
pe Don — Zări a Voroșilovgrad 
2—2, Zenit Leningrad — Pahta- 
kor Tașkent 2—1 ; Lokomotiv 
Moscova — Ncftcl Baku 0—0 ; 
Aripile Sovietelor Kulbîșev — 
Dinamo Tbilisi 1—3, Șahtior Do- 
nețk — Kairat Alma Ata 1—0. 
în clasament conduce Șahtior 
Donețk (15 p), urmată de Dinam o 
Tbilisi (15 p).
• La Milano, 

A.C. Milan - 
2—0 (0—0)'

• Aseară, ia 
„Cupei cupelor**, 
— Fortuna Dusseldorf 4—3 (2—2,

Sanchez, 
pentru 

(2), K.

Spartak 
Moscova 

— Dina- 
Rostov

tn meci amical : 
Bayern Miinchen

Basel, în finala 
C.F. Barcelona

2—2). Au marcat : 
Asensi, Rexach, Krankl 
C.F. Barcelona și Scai 
Allots pentru Fortuna.
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