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CROSUL BALCANIC-XXV, 0 SPLENDIDĂ REUȘITĂ 
A ATLETISMULUI NOSTRU
• Craiovenii au asigurat o organizare exce
lentă • Pregătirea alergătorilor români a fost 

hotărîtoare
între cele 25 de ediții ale a- 

cestei importante competiții 
atletice care este „Crosul Bal
canic", ultima, cea de dumini
că, de la Craiova, va rămîne 
un adevărat moment de refe
rință pentru alergătorii români, 
care au dominat întrecerile așa 
cum n-au mai făcut-o nici
odată. Cum arătam și cu un 
alt prilej, la această tradițio
nală confruntare de primăvară 
a atleților din Balcani, spor
tivii noștri au avut cam de 
fiecare dată comportări bune și 
foarte bune, treeîndu-și în pal
mares multe victorii, de citeva 
ori ei cîștigînd chiar 8 din 
cele 10 titluri de campioni bal
canici puse în joc. Ei bine, a- 
cum, la Craiova, doar puțin a 
lipsit ca bilanțul să fi fost ab
solut ! Și așa insă, 9 victorii 
reprezintă un autentic record, 
greu de atins.

Succesul cu totul remarcabil 
al alergătorilor noștri, care au 
dominat întrecerile cu autori
tate, a fost bine apreciat de 
toți cei prezenți la locul de 
concurs, în Parcul poporului. 
Dl. Juan Manuel de Hoz, pre-

ședințele Federa
ției spaniole, dele
gatul Asociației 
europene de atle
tism, ne mărturi
sea surpriza sa de 
a fi asistat la o 
dominare atît de 
netă din partea 
sportivilor români, 
într-o întrecere 
admirabilă, cu mai 
mulți concurenți
buni pe care-i aș
teaptă, ca gazdă, 
la ediția din 1981 
a Campionatelor 
mondiale de 
în Spania, 
ganizarea a 
excelentă, 
spus dL de 
iar
atleților din acest colț de lume 
este un fapt cu totul deosebit 
prin ambianță, semnificație și 
tradiție, care poate fi luat de 
exemplu și de alte organizații 
sportive regionale. Plec de aici 
cu cele mai frumoase amintiri 
despre Craiova și oamenii săi, 
despre întrecerile la care 
asistat (un

cros, 
„Or- 
fost 

ne-a 
Hoz,

manifestarea
Finișul Olgăi West, care i-a adus victoria 

la junioare

într-un decor de primăvară 
(sîmbătă), cu mtilt soare, dar 
apoi și... de toamnă (dumini
că) — ploaie măruntă, spre 
prinz cu spic de zăpadă —, la 
Drobeta Tr. Severin s-au des
fășurat ultimele întreceri ale 
„Daciadei" de iarnă.

Grupate sub genericul „Cupa 
speranțelor" — in acest an, la 
prima ediție — și avînd ca
racterul unor finale județene, 
concursurile au avut loc în o- 
rașul clădit pe străvechea va
tră de istorie de la capătul 
nordic al podului lui Apolodor 
din Damasc, poruncit de Tra
ian pentru a-și trece trupele 
în Dacia. Poate tocmai de a- 
ceea numele competiției poli
sportive naționale ,,Daciada“ 
are aici, la Drobeta Tr. Seve
rin, o rezonanță mai vie, iar, 
în ultimul an, concursurile des
fășurate au devenit din ce în 
ce mai îndrăgite.

„încheierea „Daciadei albe" 
a revenit, în acest an, sindica
telor, ne-a spus tovarășul Gh. 
Dunărințu, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Mehedinți. E 
drept, ele nu acționează sin
gure. Contribuția organizației 
U.T.C. este evidentă, că și pre
zența tehnicienilor de 
C.J.E.F.S., atestind această 
operare strinsă, care face 
„Daciadă" o competiție dc 
să, iubită de tineret, de 
menii muncii din județ".

„Cupa speranțelor", inițiată 
de sindicate, a avut la start

mii de 
spună 
descu, 
sport-turism 
județean al sindicatelor, 
cele două zile de concurs la 
popice, tenis de masă și șah se 
intîlnesc în finale doar „vâr
furile", adică ceva mai mult de 
100 de sportivi între 16 și 35 
de ani. La finalele pe localități 
au participat, se înțelege, și 
mai vârstnicii".

...La arena „Viitorul" — o 
dispută îndîrjită. Pasionanta 
rivalitate sportivă dintre aso
ciațiile sportive din Orșova și 
cele din orașul gazdă a reiz- 
bucnit, fiecare concurent 
cercînd să doboare cit

la
co- 
din 

ma- 
oa-

în- 
mai 

multe bețe. Pînă la urmă sco
rul a fost 1—1, adică... un 
titlu a revenit celor din Orșova 
— orașul în care principala 
asociație sportivă poartă ve
chiul nume roman al așe
zării, Dierna — prin Zambila 
Osman, de la țesătoria „Caza- 
nele“, iar la băieți — celor din 
Drobeta Tr. Severin, prin Nico- 
lae Buțoi, de la întreprinderea 
de bere și spirt.

în centrul orașului, în sala 
Clubului sportiv muncitoresc, 
au avut loc întrecerile de șah, 
urmărite cu mult interes de

Sever NORAN

am 
sincer regret pentru 

vremea nefavo
rabilă !), despre a- 
ceste concursuri 
ale unei adevărate 
„familii" a sporti
vilor din Balcani". 

Organizarea în
trecerilor merită 
intr-adevăr toate 
felicitările, ea fiind 
aproape fără re
proș. Din păcate, 
timpul nefavorabil 
de duminică a fă
cut zadarnice mul-

te dintre eforturile local
nicilor pentru ca absolut to
tul să fie în 
fectă ordine.
vean, care 
două săptămîni și gazda cam
pionatelor naționale de cros, 
s-a arătat, așa cum remarca și 
Maciej Wawrîkowski (Polonia), 
membru in juriul internațional, 
apt a face față, în condițiuni 
foarte bune, cerințelor 
mari concursuri, chiar 
unui cros mondial.

★
Alergătorii noștri au 

cursă de cursă, „vioara 
a competiției, dovedindu-se ex
celent pregătiți. Această pre
gătire superioară s-a văzut

cea mai per- 
Traseul craio- 
va fi peste

unor 
ale

fost, 
întîi"

Romeo V ILAR A

(Continuare in pag. 2-3)

Umăr 
Marko 
încheie

la

la umăr, 
și C hi rar. 
întrecerea 

tineret

(Continuare in pat) 2-3)

In Sectorul 2 al Capitalei, suita crosurilor continuă. După cel 
dotat cu „Cupa Congresului al XI-lea al U.T.C.", desfășurat la 
16 martie, duminica trecută a avut loc altul : finala pe sector 
a „Crosului tineretului". în imagine : secvență din întrecerea 
fetelor (categoria 15—16 ani). Foto : Dragoș NEAGU

în Divizia A de floretă (m)

STEAUA, CAMPIOANA ȚĂRII, ȚINUTĂ ÎN ȘAH
DE REVELAȚIA ETAPEI, PROGRESUL BUCUREȘTI

.Puțin a lipsit ca încă din 
prima etapă a Diviziei A de 
floretă bărbați să înregistrăm

țării, Steaua,
tari detașîndu-se doar la tușe 
(61—58). Kuki a terminat vic-

floretiștii mili-

în „Cupa F. R. Ciclism

0 ETAPA GREA
CONSTANȚA, 24 (prin tele

fon). Cei peste 100 de alergă
tori din 7 țări, participanți la 
cea de a 23-a ediție a „Cupei 
F. R. Ciclism", au avut de în
fruntat luni o etapă dură, cu 
ploaie, vînt, ceață și — firește 
— șosea umedă. Deși condițiile 
au fost extrem de grele, cea 
de a doua secvență a tradițio
nalei întreceri (Constanța — 
Tariverde — Constanța, 80 km) 
a avut o desfășurare animată. 
Acțiunile ofensive s-au ținut 
lanț încă de la inceputul eta
pei, la km 25 reușind să se 
desprindă din pluton rutierii 
Cornel Nicolae (Dinamo Bucu
rești), Hans Joachim Hart
nick (R.D.G.) și Vladimir Ka
minski (U.R.S.S.). La jumătatea 
cursei (km 40), ei aveau două 
minute avans, 
colo, ciclistul 
schimbă roata 
turî mari, dar 
ajunge colegii . . . . 
ghinion... suplimentar: 
rieră de cale ferată reține plu
tonul mai bine de trei minute ! 
Iată clasamentul zilei :

1. II. J. Hartnick (R.D.G.) a 
parcurs 80 km în 2 h. 00:55 (me
die orară 39.7 km) ; 2. VI. Ka
minski (U.R.S.S.) la 5 s ; 3. 
S. Kadațki (U.R.S.S.) la

5:59 ; 4. S. Pribil (U.R.S.S.) ; 
5. B. Drogan (R.D.G.) ; 6. Mir
cea Romașcanu (Dinamo Bucu
rești) ; 7. Oleg Leadov (U.R.S.S.); 
8. P. Lazarev (U.R.S.S.) ; 
M. Ludek (Cehoslovacia) ; 
V. Velikov (Bulgaria).

„Cupa Federației Române 
Ciclism" care, așa cum am 
nunțat se încheie duminică 
programează marți etapa a 
IlI-a pe ruta Constanța — O- 
vidlu — Kogălniceanu — Tir- 
gușor — Cogealac — Ovidiu — 
Constanța, 120 km.

C. POPA — coresp.

Asalt de mare spectacol (ca întotdeauna) intre Mihai Țiu (dreap
ta) și Ștefan Alexiu, cu 
sub privirile... sabrerului
olimpic...

un rezultat-surpriză. Cea 
a făcut prima tentativă a 
Progresul : 8—8 cu campioana

15 km mai in- 
român sparge, 

și depune efor- 
nu-și mai poate 
de evadare. Un 

o ba- a

TINERII HANDBALIȘTI ROMANI 
VICTORIOȘI LA

Echipa masculină de tineret 
României, care se pregătește 
sub conducerea antrenorilor

Eugen Trofin și Valentin 
Samungi — să participe la tra
diționala competiție „Cupa ță
rilor latine", găzduită anul a- 
cesta de Portugalia, întreprin
de un turneu în Ungaria. Ju- 
cînd la Budapesta cu selecțio
nata secundă a Ungariei, tine-

lalți coechipieri, Marcvart. Ro
șu și Georgescu, toți cu cite 
două victorii. Oricum, Progre
sul pare să fi luat locul 
I.E.F.S.-ului, anul acesta, la 
talonarea campioanei.

în rest, Steaua a obținut 
victorii facile : 11—2 la Poli
tehnica Iași, 13—3 la A.S.U. 
Tg. Mureș, 12—4 la C. S. Satu 
Mare și I.E.F.S. (fără Kuki, 
formația studențească a avut 
o evoluție modestă).

Progresul s-a instalat pe lo
cul 2 in clasament, cu 4 vic
torii : 12—4 la A.S.U. Tg. Mu
reș, 11—5 la C. S. Satu Mare, 
10—6 la I.E.F.S. și 9—7 la Po
litehnica Iași.

Pe locul 3 I.E.F.S., cu trei 
victorii : 12—4 cu A.S.U. Tg. 
Mureș, 10—6 cu Politehnica 
Iași și 9—7 cu C. S. Satu Mare 
(in care greul l-au dus Oancea 
și Niculescu, fiecare cu cite 
trei victorii, în timp ce sătmă
renii n-au prea contat pe Or- 
ha : o singură victorie...)

Locul 4 este ocupat de Clu
bul sportiv Satu Mare cu două 
victorii : 10—6 Ia A.S.U. Tg. 
Mureș și „Poli" Iași.

în disputa pentru locul 5, 
Politehnica Iași, ghinionistă în

Tiberiu STAMA

prilejul meciului Steaua — I.E.F.S., 
brașovean Daniel Costin, din lotul 

Foto : Vasile BAGEAC*
torios în trei asalturi, Țiu și 
Roca în cite două ; în schimb, 
Petruș, marcat vizibil de e- 
fortul depus la „individuale" 
n-a punctat decît într-un asalt...

La Progresul, FI. Nicolae a 
fost mult mai activ decît vi
neri, in disputa pentru primii 
12, trăgînd după sine și pe cei-

care 
fost

BUDAPESTA
rii noștri handbaliști s-au 
pus net. Ei au cîștigat intîlni- 
rea cu 22—16 (11—12), la ca
pătul unui meci deosebit de 
disputat, în care echipa noas
tră a dominat copios repriza 
secundă. Pentru reprezenta
tiva de tineret a României 
cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Arghir — 7 și Micle 
— 5. ___

(Continuare in vag 2-3l

im- TURNEUL UNEI ECHIPE GALEZE DE RUGBY
La invitația făcută de R. C. 

Grivița Roșie, o selecționată 
de comitat din Țara Galilor, 
Mid District, va susține un 
scurt turneu în țara noastră. 
Rugbyștii oaspeți — a căror 
delegație va fi condusă de 
George Morgan, personalitate

de frunte a forului galez de 
specialitate — vor intîlni în 
primul joc pe Farul, la Con
stanța, în ziua de 6 aprilie, 
pentru ca cel de-al doilea ad
versar să fie R. C. Grivița 
Roșie, la 8 aprilie, la Bucu
rești.



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
IN ETAPA A 19-a A „CUPEI ROMÂNIEI- LA VOLEI, EXPLORĂRI BAIA MARE 

PIERDE NET LA CRAIOVA !
Divizia A la hochei

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE IN ETAPA DE IERI
In etapa a 19-a a „Cupei Ro

mâniei" la volei s-a înregistrat 
o singură surpriză : lidera clasa
mentului masculin. Explorări 
Baia Mare, a fost întrecută în 
trei seturi la Craiova ! Iată a- 
mănunte de la partidele etapei.

MASCULIN
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

EXPLORĂRI BAIA MARE 3—0 
(9, 9, 8). Studenții au făcut cel 
mai bun joc al lor. avînd per
manent inițiativa și condueînd 
în fiecare set de la început, Ia 
diferențe liniștitoare. Cei mai 
buni : Braun, Grigoraș (,,U“). 
Arbitri : O. Manițiu din Brașov 
și N. Manole din Tg. Mures. 
(Șt. GURGUI — coresp.)

SILVANIA ȘIMLEU SILVANI- 
EI — TRACTORUL BRAȘOV 3—1 
(5, 11, —12, 6). Cu excepția se
tului 3 (cînd brașovenii au re
făcut o diferență de 5 puncte și 
au cîștigat), partida s-a aflat la 
discreția gazdelor, mai bune în 
atac și la dublai. Remarcați : 
Chiș, Bădiță. Răduță, Băroiu, 
Mocuța (S). Florea, Covaciu, 
Banea și Zamfir (T). Arbitri : 
D. Diaconescu din Oradea și I. 
Martin din ” —
ȘTEFAN —

STEAUA 
BUCUREȘTI 
tr-o partidă

. stellștii s-au _ __ ______ __
de minute. Dealtfel, Calculatorul 
s-a ,,văzut“ mai mult în teren 
doar o scurtă perioadă din setul 
al doilea, cînd au redus un han-

dicap important (de la 3—9 la 
10—11). Învinșii, pur și simplu, 
n-au contat la preluare ! Nici un 
jucător nu s-a remarcat. in 
schimb arbitrajul bucureștenllor 
CI. Murgulescu și L Niculescu 
— prompt și riguros. (A.B.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO 2—3 (7, 12, —10, —12,
—5). De la jumătatea setului 3, 
timișorenii (care conduceau cu 
2—0 la seturi) nu au mai avut 
resurse, în timp ce dinamoviștii 
au început să domine mai ales 
prin blocaj, obținînd o victorie 
meritată. Evidențiați : Grădinaru, 
Torșan (P), Gârleanu, Păușescu 
și Șteflea (D). Arbitri : L. Griin 
din Tg. Mureș și M. Bontoiu din 
Zalău. (C. CREȚU — coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
C.S.M. SUCEAVA 1—3 (—11. G,
—12, —11). Cu toate că au evo
luat mai bine decît în partidele 
anterioare, gazdele au cedat in 
fața unui adversar superior. Ar
bitri : I. Izvoranu și V. Dumitru, 
ambii din București. (I. TANA- 
SESCU — coresp.).

C.S.M. DELTA TULCEA 
TORUL

Cluj-Napoca. (M. 
coresp.).
— CALCULATORUL 
3—0 (5, 10, 4). în- 
modestă în general, 
impus în numai 53

_______ __  _ VII-
BACAU 3—1 (—4, 5, 8, 10).

FEMININ
GALAȚI — UNTVEBSI- 

BUCUREȘTI 3—1 (2, —4, 
Partidă de slabă factură 
victorie meritată.

JOCURI INTERNAȚIONALE 
DE BASCHET, LA ORADEA

c.s.u. 
TATEA 
13, 5). 
tehnică, ___ ..
evidențiat : Elen Sander, Floren
tina Danielescu (C.S.U.), Alexan
drina Conslantinescu șl Lucia 
Albeșteanu (U). Arbitri : D. Tur- 
cu din Iași și S. Popescu din 
Constanța. (T. SIRIOPOL — co
resp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA —

S-au

RAPID 3—0 (9, 12, 7). Joc de
foarte bun nivel, soldat cu vic
toria meritată a studentelor, de 
la care s-au remarcat Maria Mi
titeii! și Marilena Dubinciuc. De 
la bucureștence — Ileana Teodo- 
rescu. Arbitri : N. Manole și O. 
Manițiu. (T. COSTIN — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — DI
NAMO 3—0 (12, 10, 5). tn ciuda 
scorului, jocul a fost foarte dis
putat în primele două seturi. 
De la învingătoare. alături de 
Carmen Marinescu (care a jucat 
excelent), s-au mal remarcat 
Florina Perianu și Maria Stadnic, 
iar de la învinse Carmen Puiu 
și Severina Tudorache. Arbitri : 
D. Dobrescu din Ploiești și C. 
Mușat din Constanța. (C. POPA 
— coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — OLIMPIA 
ORADEA 3—1 (8, —13, 6, 5).
Meci slab, cu multe greșeli de 
ambele părți. Arbitri : F. Scor- 
țaru și D. Delcea din Galați. 
(E. TEIRAU — coresp.).

CHIMP EX -------------------
MARATEX BAIA 
10, 13). Oaspetele 
răsputeri pentru 
3 (au condus cu 
dar în final au 
Remarcări : Marta Marinescu și 
Liliana Văduva (C). Mariana On- 
ciu și Constanța Iorga (M). Ar
bitri : M. Albuț din București 
și D. Dobrescu din Ploiești. (P. 
ENACHE — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
PENICILINA IAȘI 1—3 (—10, 12,
—10, —5). Junioarele timișoren-
ce, în real progres, au pus pro
bleme oaspetelor, care au cîști
gat mai greu decit arată scorul. 
(C. CREȚU — coresp.).

Compusă din jocuri care au 
fost de fapt returul partidelor 
consumate in ajun, cea de a 23-a 
etapă a primei serii valorice din 
Divizia A la hochei, a programat 
la București și Miercurea Ciuc 
confruntări în care victoria a 
revenit formațiilor fruntașe. Ur
mătoarea rundă a întrecerii va 
avea loc vineri și sîmbâtă cînd 
ia București este programat_ tra
diționalul derby 
mo. Șl acum 
jocurile de ieri

Steaua — Dina- 
amănunte de la

METALUL KA-
5—1,

ȘiSteaua, respectiv Chiprianov
Buziuc. A arbitrat M. Presnernu, 
ajutat de 
bernando.

Gh. Lupu și A. Di-

— DUNĂREA GA- 
(2—0, 3—0, 1—1). După 
din ajun, cînd a fost

CONSTANTA — 
MARE 3—0 (3, 
au luptat din 

a cîștiga setul 
0—5 și 12—10), 
slăbit în atac.

STEAUA
DAUȚI 22—2 (3—0, 5—1, 8—1).
Un joc în sens unic spre poarta 
rădăuțenilor care s-au 
în majoritatea 
docilul rol de 
Steaua a rulat 
dispune chiar 
dentațl la Miercurea Clue (Ca- 
zăcu șl Ioniță), pregătind der- 
byul de vineri șl sîmbătă. Au 
marcat : Cazacu (3). Olenici (3), 
Gheorghiu (2). Hălăucă (2), Po
pescu (2), Justinian (2), Nistor, 
Chiriță, Șandru, Ioniță, Balogh, 
Praltab, Udrea și Tudor pentru

mulțumit 
timpului doar cu 
sparing partener, 
tot lotul de 
șl jucătorii acci-

care

DINAMO 
LĂȚI 6—1 
dușul rece 
condusă 30 de minute și nu a 
reușit să marcheze golul victo
riei decit in finalul partidei, 
Dinamo a acționat de această 
dată mai viguros și mai grupat, 
obținind o victorie muncită. De 
remarcat că la Dinamo s-a ob
servat aceeași penurie de jucă
tori (foarte mulțl accidentați du
pă meciul de la Miercurea Ciuc) 
și la Dunărea Galați o evidentă 
revenire de formă, întreaga echi
pă, dar in special portarul Mo
rar jucind foarte bine. Au În
scris Solyom (2). Malihin, Pisaru, 
Z. Naghi, și Moroșan pentru 
namo. respectiv Dumitrache. 
condus O. Barbu, ajutat de 
Crislescu și M. Lupașcu.

Dl- 
A
B.

S. C. MIERCUREA CIUC — 
METALUL SE. GHEORGHE 
14—1 (6—0, 5—1, 3—0).

Intre două etape, în campionatul de rugby
STEAUA - UN PAS MARE SPRE PĂSTRAREA TITLULUI

4 ORI ÎNVINGĂTOARE
• Sala sporturilor din Oradea 

va fi, săptămîna aceasta, gazda 
unor întreceri internaționale, tn 
care sînt angrenate trei repre
zentative feminine române : de 
senioare, junioare și cadete. Lo
tul de senioare va evolua miercuri 
și joi în ambele zile, de la ora 
18.30) în compania selecționatei 
Ungariei : echipele de junioare și 
de cadete vor juca vineri, sîm- 
bătă și duminică. în cadrul unui 
turneu Internațional, alături de 
formațiile Bulgariei și Ungariei, 
lată programul turneului : vineri: 
România (1) — România (c) Bul
garia ’■ ' .............
mânia 
(1) - 
mânia (c)
(1) “ ____ _____ _ _____
meciurile încep la ora 17.

- Ungaria : sîmbătă t Ho
te) — Ungaria. România 
Bulgaria • duminică : Ro- 

Bulgaria. România 
Ungaria fi). în fiecare zi.

al Diviziei© Clasamentul la zl
masculine A :
1. Dinamo Buc. 42 41 1 4335-2743 83
2. Steaua 42 41 1 4065-2803 83
3. Farul 42 26 16 3372-3271 68
4. „U“ Cj.-N. 42 20 22 3292-3382 62
5. C.S.U. Bv. 42 19 23 3307-3442 61
6. Rapid 42 19 23 3057-3276 61
7. „Poli- C.S.Ș. 

Unirea Iași 42 19 23 3309-3547 61
8. Dinamo Or. 42 16 26 2937-3359 58
9. I.C.E.D. 42 16 26 3220-3577 57

10. C.S.U.' Sb. 42 15 27 3223-3597 57
11. „Poli“ C.S.Ș.

2 Buc. 42 12 30 2989-3460 54
12. C.S.U. Gl. 42 8 34 3024-3673 50

• Analiza activității• Analiza activității baschetu
lui și planul de măsuri pentru 
Îmbunătățirea muncii sînt prin
cipalele puncte ale ordinel de zi 
a plenarei Comitetului federal, 
care va avea loc sîmbâtă. la ora 
10. la sediul C.N.E.F.S. (etajul 8).

ERICA CODRESCU, DE
IN CAMPIONATELE DE SCHI ALPIN ALE JUNIORILOR
Proba de slalom special, ultima 

din cadrul campionatelor națio
nale de schi alpin pentru juniori, 
s-a desfășurat pe pirtla de sub 
teleferic din Poiana Brașov, am
bele manșe avînd sosirea In drep
tul „zidului mic“. La categoria 
juniorilor mari, Cristinel Bucur 
a întrerupt seria victoriilor lui 
Zsolt Balazs, întrecindu-1 pe a- 
cesta cu 13 milmi de secundă, 
succesul final datorindu-se, in 
mare măsură, bunel comportări 
din prima manșă, tn schimb. Dan 
Iliescu, la juniori mici, și Erica 
Codrescu, la junioare mari, n-au 
putut fi opriți de urmăritorii lor 
în tentativa de a cîștiga toate 
cele 3 titluri, pe probe, ale a- 
cestor campionate. Mal mult, ei 
au învins la diferențe apreciabile, 
iar aceste victorii le-au consoli
dat șl mal mult pozițiile cucerite 
anterior în clasamentele combi
natei alpine. Iar dacă luăm în 
considerație și aceste ierarhii, al
cătuite în urma pozițiilor și tim
pilor reușiți la slalom, la sla
lom uriaș și la coborîre, să 
menționăm performanța Ericăi 
Codrescu, care a cucerit toate 
cele 4 titluri (ultimul, la combi
nată). O urmează Zsolt Balazs, 
Carmen Cozma și Dan Iliescu, cu 
cîte 3 locuri I.

105,51 ; 3. I. Olah (C.S.S. Miercu
rea Ciuc) 106,22 ; junioare mari î
1. Erica Codrescu (Dinamo) 94,54;
2. Csilla Petres (C.S.S. Miercurea
Ciuc) 95,65 ; 3. Ileana Vladislav 
(C.S.S. Petroșani) 101,70 ; junioa
re mici : 1. Carmen Cozma
(C.S.S. Miercurea Ciuc) 96,54 ; 2. 
Liliana lehim (C.S.S. Miercurea 
Ciuc) 98,48 ; 3. Judith Hollo
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 100,33 ; 
combinată alpină, juniori :

3043 p, 2.
3. C. Bucur

1. Erica Co-
Csilla Petres

98,48 ; 3.
Miercurea

alpină,
1. Z. Balasz
I. Fusulan 3066 p, 
3121 p ; junioare : 
drescu 2820 p, 2, 
2846 p, 3. Ileana Vladislav 2972 p.

Radu TIMOFTE

Obținută la un scor cu care 
Farui nu prea e obișnuit să 
piardă acasă, victoria Stelei la 
Constanța are meritul — dinco
lo de faptul că e sinonimă cu un 
mare pas (probabil decisiv) spre 
apărarea titlului — de a fi ară
tat că actuala campioană repre
zintă o echipă foarte matură, în 
stare să iasă rapid din... k.o., să 
se regăsească în numai trei-pa- 
tru zile. Sigur, mai sînt de jucat 
destule etape, și, oricum, Di
namo nu încetează să spere pro- 
punîndu-și un șir neîntrerupt de 
succese, chiar dacă miine cam 
tardiva sa ..tresărire de orgoliu" 
se cere confirmată într-un foarte 
greu meci, la Baia Mare (tn tur : 
19—9). In vreme ce lidera are 
programată în această a 19-a e- 
tapă o partidă a... lipsei de pro
bleme, cu Rulmentul Bîrlad, în 
„Ghencea“ (26—8). De interes se 
anunță lntîlnirea din „Tei44, din
tre R. C. Sportul studențesc, e- 
chipă mareînd un ascendent în 
vremea din urmă, și Farul, me
reu printre protagoniste (22-r39). 
Dar care meci nu va fi dispu
tat ?! Vulcan primește pe „U“ 
Timișoara — un fel de a zice

„primește'4, căci terenul său e 
tot pe post de... spațiu de de
pozitare — (6—45), C.F.R. Brașov 
pe Știința Petroșani (6—44), Po
litehnica Iași pe R. C Grivița 
Roșie (0—40), iar C.S.M. Sibiu — 
lidera ,,egalurilor“ — pe ” 'J 
(8-6).

Etapa de miine va fi 
din martie, campionatul 
apoi loc sezonului 
(G.R.).

Rapid

ultima 
făcînd 

internațional.

studen-

1. STEAUA 18 16 1 1 625- 98 51
2. Dinamo 13 15 0 3 470- 95 48
3. Farul 18 13 1 4 383-159 45
4. Griv. roșie 18 13 1 4 213-107 45
5. Șt. B. Mare 18 12 1 5 264-134 43
6. Șt. Petroș. 18 10 1 7 200-166 39
7. Poli. Iași 18 7 2 9 138-277 34
8. C.S.M. Sib. 13 6 3 9 119-248 33
9. „U“ Timiș. 18 7 0 11 169-165 32

10. Sp. stud. 18 5 '2 11 193-220 29
11. Rulm. Bîrl. 18 5 1 12 81-280 29
12. Rapid 18 5 0 13 148-366 28
13. C.F.R. Bv. 13 2 2 14 59-516 24
14. Vulcan 13 2 1 15 91-326 23

C.Notă : R. Sportul
țese este penalizată cu un punct 
pentru trei suspendări.

CROSUL BALCANIC - XXV, 0 SPLENDIDA REUȘITA
(Urmare din pag. 1)

REZUIZTATE TEHNICE : sla
lom special, juniori mari 1. C. 
Bucur (C.S.O. Sinaia) 37,63 ; 2. 
Z. Balazs (C.S.S. Miercurea Ciuc)
37.76 : 3. C. Fusulan (Steagul ro
șu) 38,81 ; 4. Gh. Fuîea (Brașo- 
via) 99,20 ; 5. D. Șuta (I.M.A.S. 
Bala Mare) 107,20 ; 6. S. Băză- 
rea (A.S.A. Brașov) 108.50 ; ju
niori mici : 1. D. Iliescu (Dinamo)
102.76 ; Fulea (Brașovla)
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neret, Nicolae Mărășescu și 
Ion Puică — senioare, Alexan
dru Mazilu (ajutat de Em. Gro- 
zescu) — seniori. Lor, ca și ce
lor 2 medici, Maria Conea și 
Maria Georgescu, 
desigur 
du-i pe 
uita nici 
federali, 
Constantin Nourescu, 
bill ai întregii activități.

Crosul Balcanic XXV a fost 
în totul o reușită, de care ne 
vom aminti cu plăcere. Sperăm 
ca el să însemne un punct de 
plecare pentru o activitate de 
pregătire de cea mai bună ca
litate în săptămînile și lunile 
următoare. La Craiova s-a 
dovedit clar ce și cit se poate 
face printr-o muncă serioasă, 
temeinică și responsabilă...

lui nostru. O formație omogenă 
ni s-a părut cea de tineret, că
reia, inițial, i se anticipau 
doar puține șanse de cîștig, 
și care prin Chiran — 1, Mar
ko — 2, Ariciu — 3 și Sanda — 
6 a obținut o splendidă victo
rie. Este categoria de atleți de 
la care se așteaptă, mai ales 
de acum înainte, rezultate 
bune, pe măsura talentului și 
a pregătirii. Olga West, elevă 
la liceul din Deva, a furnizat 
poate surpriza cea mai mare a 
întrecerilor, ea dispunînd, în 
cadrul cursei junioarelor, de 
campioanele balcanice ale ulti
milor doi ani, craioveanca 
Cristina Cojocaru și arădeanca’ 
Eugenia Nicola. La juniori 
am notat, de asemenea, o evo
luție plăcută a alergătorilor 
noștri, tineri cu remarcabile 
posibilități (Stănilă, Milaș, 
Balint etc.).

De pregătirea reprezentative
lor române pentru acest al 
XXV-lea Cros Balcanic s-au 
ocupat Ortvin Scheible (ajutat 
de M. Nistor și Gh. Mărginea
nul — junioare. Radu Rus (a- 
jutat de V. Todeașcă și D. Ce- 
fan) — juniori, Ion Păiș — ti-

li se cuvin 
Evidențlin-felicitări.

aceștia nu-i putem 
pe cei doi antrenori 
Dragoș Hadîrcă și 

responsa-

UN FRUMOS FINAL AL „DACIAOEI ALBE“

clar, în raport cu aceea a ce
lorlalți concurenți, chiar și 
în felul în care ei s-au adaptat 
dificultăților unui traseu greu, 
noroios, care, pur și sim
plu, a măcinat forțele multora. 
De aceea apreciem, în bloc, 
evoluția alergătorilor noștri la 
crosul de la Craiova ca fiind 
de bun augur pentru apropia
tul sezon al concursurilor 
pistă, în care unii atleți au 
obiectiv Jocurile Olimpice, 
alții Concursul Prietenia.

Dintre toți ai noștri, cea mai 
bună impresie ne-a lăsat-o 
Ilie Floroiu, admirabil în cursa 
sa solitară (de aproape 8 km), 
un învingător fără... replică. 
Bine a concurat și campionul 
crosiștilor noștri, ploieșteanul 
Gh. Zaharia, și, plăcută sur
priză, celălalt ploieștean din 
echipă, Toma Bănișor. La se
nioare, gălățeanca Fița Lovin 
s-a impus clar, anunțînd un 
bun sezon. în continuare. La 
fel și Doina Beșliu, cea mai 
nou venită în elita semifondu-

rassssaa

DIVIZIA DE FLORETĂ (m)
(Urmare din pag 1)

Refacerea sănătății în renumite stațiuni balneoclimaterice 
din țară !

Aceste invitații vă sînt adresate de filialele de turism 
bucureștene din : str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 
68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Grivi- 
ței nr. 138.

Printre avantajele oferite de „PRIMAVARA 1980" sînt de 
reținut :

serii cu durata variabilă
reduceri de prețuri la serviciile de masă și cazare, 
lipsa agiomerației 

natural ineditdecorC

(Urmare din pag. 1)

spectatori. Spre sur- 
celor care „jucau 

propriu", primul loc 
a fost cucerit de 

Popescu, de la „E- 
Gura Văii. La

numeroși 
prinderea 
pe teren 
la băieți 
Gheorghe
nergorcparațîi", 
fete a cîștigat însă o localnică, 
Maria Tănăsescu, de la asocia
ția sportivă „Comerțul".

Gea mai disputată finală a 
fost la tenis de masă, desfă
șurată la Școala generală nr. 
11. Spre bucuria severine
nilor, primele trei locuri, atît 
la fete cit și la băieți, au re
venit concetățenilor lor, cei 
dinții fiind doi liceeni : Rodica 
Iercan și Marian Ion, urmați 
de reprezentanții întreprinderii 
de mecanică.

„Și-acum, veniți să vedeți 
„Daciada"... grației, cum am 
denumit-o noi, ne-a invitat' to
varășul Predescu. La Liceul nr. 
3 se desfășoară finala la gim
nastică ritmică..."

în noua sală a acestui liceu 
am văzut o întrecere în care 
grația și ritmul mișcărilor au 
îneîntat spectatorii. Au cîș-

Limban 
Mihacla 
clasa a
pentru

— Șl 
Iaco- 
Xll-a 
facul-

tigat elevele profesoarei Ale
xandrina Popa, de la Liceul 
pedagogic, în ansamblul căreia 
a evoluat, cea mai mică concu
rentă — Rodica 
cea mai... mare, 
bici, care e în 
și se pregătește 
tate.

„Această competiție de final 
de „Daciada", ne-a declarat to
varășul Ion Boieți, de _la Co
mitetul județean 
desfășoară in 
Congresului al 
U.T.C.", dar ea 
grată în „Cupa speranțelor", 
deoarece reprezintă primii mu
guri 
din județ, 
viitor".

...A fost 
toamnă în aceste două zile la 
Drobeta Tr. Severin, dar pen
tru sportul mehedințean, care 
și-a derulat ultima secvență din 
„Daciada albă", a fost numai 
primăvară. O primăvară lu
minoasă, prevestitoare de 
frumoase succese în „Daciada 
de vară", care va înflori cu- 
rînd. ■

al U.T.C., se 
cadrul „Cupei 

XI-Ica ai 
poate fi inte-

ai gimnasticii feminine 
„speranțe" pentru

și primăvară și

aproape toate partidele prece
dente, 
surse 
toria, 
de la 
ocupă 
ment.
la echipa din Tg. Mureș este 
lansarea unui tînăr și talentat 
scrimer, - • ■ —
victorie de palmares 
lui Roca. în meciul cu Steaua.

în Divizia B. floretiștii de la 
" s-au instalat în frun
te, cu victorii pe toată linia :

- * * 12—4

a găsit pină la urmă re- 
pentru a-și apropria vic- 
cu 9—7, asupra celor 
A.S.U. Tg. Mureș, care 
ultimul loc In clasa- 
Singurul fapt de relevat

Liviu Buzan, cu o
asupra

C.T.A.S.

13—3 la C.S.S. Oradea,
Ia Viitorul București, 11—5 la 
Crișul Oradea și. în cel mai 
echilibrat meci. 8—8 (SI—60) cu 
„Poli" Timișoara, de fapt der- 
by-ul etapei. Formația 
reșteană. mai omogenă 
Iau, Gogoașe, Lorinczi, 
toți cîte două victorii), 
tîinit o echipă in care 
Pereczcny 
nergie și 
în acțiuni 
victorii 
deosebire 
eri și în 
singură 
„Poli“ Timișoara rămine 
mai primejdios adversar pen
tru lider. în competiție partici
pă numai 5 echipe (în loc de 
6), deoarece C.S.S. „Triumf" 
București s-a retras, 
lipsă de floretiști !?!

bucu- 
(Nico- 

ILIe, 
a în- 
numai 

a făcut risipă de e- 
s-a dovedit inspirat 
(dovadă și cele trei 
înregistrate), spre 
de ceilalți coechipi- 
special de Heim (o 
victorie). Oricum, 

cel

din...
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PLECAT
Al. Ni-

precum 
emn și 
ian, pre- 

for- 
•olitehnica
•utut uita 
tăiat pa- 
ie“ aflată 
mai eăpi- 
e, jucător 
lat nu o 
Petrache, 

, ei, cei 
^pta ma- 
Duminică 

FFUNDAT 
L”, jOcul 
lemic, cu 
ocat ela- 
îipe care 
l” ei. Cel 
ecutat de

70

la rugby, asistînd la o trans
formare tip Bucos. După meci, 
ci ți va localnici se întrebau de 
ce oare a fost desemnat de 
către antrenorul V. Blujdea) 
să execute penaltyul 
colae, din moment ce pină a- 
tunci alții erau specialiștii lo
viturilor de pedeapsă, cu Do- 
bre și Tulpan în capu) listei ? 
Tot după meci. Negoescu și

Bucurescu, 
poziție excelen-peste bară din

tă ; min. 22 : Ciupitu, din po
ziție foarte bună, preferă să 
paseze (dealtfel ca și Sălăjan 
in min. 46 și 82) deși se afla 
foarte aproape de gol ; min.

Etapa s-a încheiat, comentariile continuâ

cind 
cinci 

am 
sîn-

reo
!!!), 
mai 
fotbal, ci

Stan, doi dintre cei cinci ju
cători din vechea gardă, căro
ra noul antrenor buzoian le-a 
acordat un termen de gîndire, 
sine die după egalul cu A.S.A. 
Tg. Mureș, se întrebau la ce 
mai pot gindi, 
practic. Gloria a pierdut ulti
mul tren ? Cine 
să răspundă la 
întrebări-tampon ?! 
sânt de aflat ce a 
și ce gîndește — și 
V. Blujdea ?...

Mircea M. IONESCU

acum, cind.

se încumetă 
aceste două 

E intere- 
gîndit — 
antrenorul

34: Bădin. poziție bună, in 
careul Olimpiei, după un cor
ner min. 39 Bucurescu, scă
pat singur spre poarta lui Fe- 
her. ratează din nou (șut „pes
te”. din careul mic) ; min. 
49 același Bucurescu scapă din 
nou. Feber e la 20 m de poar
ta sa. dar nr. 11 al Jiului in- 
tirzie șutul și ocazia se vola
tilizează etc., etc.

Am transcris telegrafic, așa 
cum 
cîteva 
SIME

le-am notat în carnet, 
din OCAZIILE RARI- 
prin care — transfor-

iar 
cu 
e-

»an
pe 
u- 

?u- 
nd
a- 
cu 
se 

rri- 
iu)
pe 
V. 
cu

Galați, prin intervenții 
rneconforme cu realita
tea, care au avantajat 
gazdele. Apoi, cînd a 
fost clar pentru toată 
lumea că lui C.S. Tîr- 
goviște, net superioară 
adversarului ei, 
poate scăpa 
n-au mai fost . _ 
me“ nici pentru... tu
și eri. • Neputînd să-i 
folosească pe doi din 
cei mal buni jucători 
ai lui, M. Olteanu și 
Majaru (ambii indispo
nibili), antrenorul C. 
Teașcă și-a pierdut, se 
pare, duminică. încre
derea în șansele forma
ției pe care o pregă
tește. Altfel nu ne pu
tem explica de ce acest 
apreciat tehnician, a- 
dept al jocului colec
tiv - constructiv - ofenj- 

siv, a strigat mai tot 
timpul — în prima re
priză — de pe banca 
lui F.C.M. Galați, „pasă 
lungă" ! „pasă lungă"! 
Care lungă ? I ? A- 
semenea transmiteri, 
spre virfuri izolate. Bala- 
ban, Bure ea, Bejenaru 
et. comp, erau, de re
gulă, interceptate de 
adversar, ceea ce făcea 
cax ................ .

prin care 1 se aducea 
la cunoștință că și a- 
cesta, ca și Sabou, au 
fost amnistiat! eu pri
lejul aniversării a 50 de 
ani de la Înființarea 
federației. Foarte fru
mos. Numai 
amnistie nu 
mintală nici 
sărbătorire.

•
, nu îi 
victoria, 
„proble

mei pentru.

tru- 
că această 
a fost a- 

la amintita 
și nici în 

Zombori, 
Lăzărean-u, 

Francis co viei,

presă... 
Pavlovici, 
Boroș, 
Curcan, Uțu... iată cele 
mai 
guri 
rii** 
reni 
tate 
bună 
însă, 
trat 
lor tricoului __________
După eșecurile sau se- 
mieșecurile Bathori și 
Catena, Suciu luptă cu 
multă ambiție pentru a 

L. rezolva criza. Există 
speranțe mari șl în 
Svehovskhi (23 ani — 
1.94 m) fost junior al 
clubului, trecut pentru 
rodaj la “ _ 
despre care se afirmă că 
ar putea intra în grupa 
celebrilor săi predece
sori. • 
brovschi, 
Crîngașu, 
tnescu...

reprezentative fi- 
ale celebrei ..gale- 
de portari timișo- 
din ultima jumă- 
de secol. De o 

de vreme 
a înregis- 
a tituLari- 
cu nr. 1.

ne- 
a 

lui 
mai

bucată 
„Poli14 

o criză

Electromotor,

ATENȚIE LA MECIUL Nr. 312!
Lotul reprezentativ de fotbal începe de duminica, 30 martie, o serie 

de verificări de nivel internațional, jocuri amicale cu reprezentative 
de țări, care se înscriu în palmares. Prin urmare, meciul nr. 312, cu 
Iugoslavia, la Belgrad, in ziua de 30 martie, și nr. 313, cu R.D. Ger* 
mană, ia București, după numai 3 zile. Ic 2 aprilie, depășesc cadrul 
unei simple verificări. Prin catalogare, acestea vor intra în istoria 
fotbalului nostru. Suita de două jocuri inter-țâri, ;a numai 3 zile dis
tanță, este unică in pregătirea echipei noastre naționale Premeditată, 
șî, mai ales, temerară, daca avem în /edere dorința firească de re
zultate pozitive. Adio cantonamente I La 23 și 26 martie etape de 
campionat, 30 martie și 2 aprilie meciuri inter-țări. Ritm de turneu 
final de campionat european sau mondial. De foot, federația de 
fotbal îndrăznește in ultimul timp mai mult decît înainte Acceptarea 
ideii de a se juca miercurea trecută, ca pregătire, „Lotul reprezen
tativ *80" cu „Tricolorii *70* a fost, de asemenea, un pas sau chiar 
mai mulți, înainte, față de un obișnuit trial cu o divizionară B sau 
C. Meciul de pe stadionul ,,23 August* a fost pe placul celor ce iu
besc fotbalul (dovadă cei 70 000 de spectatori) și federația ,-a accep
tat, deși știa că intr-un fel sau altul va avea neplăceri. Publicul sus
ține dintotdeauna echipa cu șansa a doua. In seara de 19 martie 
regula a fost respectată, de multe ori întrecînd lim.tete rezonabile. O 
echipă se verifică cel mai bine în condiții dificile și din acest punct 
de vedere echipei naționale ‘80 !-a servit condiția grea de joc im
pusă de tribune, chiar dacă a trebuit să suporte orea mult pentru 
căpitanul ei, Dinu. Acestuia, care se experimentează, cu perspectivă, 
în ale scrisului, dar la 32 de ani mai are de învățat în ale vieții, 
nu l-a. plăcut tema verificării. La 32 de ani el nu se consideră un 
„fost întemațional* și bine face. Desigur, nu este singurul care gîn- 
dește la fel. Dinu a vrut însă întotdeauna tricoul echipei naționale. 
In ultimii ani el a înțeles mai bine decît alții că pentru acest tricou 
trebuie făcute unele sacrificii. Și a vrut Echipa ’80. îgnorînd fibrele 
sentimentale ale întîlnirii. Spectatorii l-ar fi dorit sentimental. De aici 
a rezultat conflictul care a costat într-o măsură importantă verificarea 
echipei naționale. După pauză, fără Dinu, capacitatea unsprezecelul 
reprezentativ a scăzut, înlocuirile s-au ținut lanț și a 'ezultat că, de 
fapt, s-a verificat ceea ce mai pot vechii internaționali și unii din 
actualii internaționali care, în buna măsură, sînt în afara iotului repre
zentativ și din vina for, nu numai a selecționerilor.

Pînă 
pentru 
etapa 
echipa 
formei, 
prezenta tiv.

Relatările corespondentului nostru din Belgrad privitoare la meciul 
de duminică dintre Iugoslavia și Uruguay (2—1) : „meciul nu a satis
făcut, s-a jucat fa intimplare, fapt care a atras nemulțumirea antre
norului Miljanici*, nu trebuie să liniștească pe nimeni. Miercuri, in
etapa a 25-a, pe toate terenurile, e nevoie să încurajăm pe toți acei
fotbaliști capabili sâ îmbrace tricoul echipei naționale duminica, la
Belgrad, lâsînd fa o parte subiectivismul, antipatia, apartenența de
club, in folosul echipei de fotbal a țârii.

■■■
mate in gol — jucătorii de la 
Jiul ar fi putut dobindi, du
minică, o victorie la scor. Dar 
în locul unei victorii la inde- 
mina lor. un rezultat de ega
litate, ridicind la trei numărul 
punctelor pierdute pe 
propriu in ultimele două 
tide !

Cum 
cători 
tre ei 
naționale, cu sute de meciuri 
disputate in prima divizie, așa 
cum sînt Ciupitu, Bădin, Stoi- 
chițâ. Bucurescu sau Sălăjan — 
și alții, dar tn specia] aceștia 
— să rateze, mai ușor ca niș
te începători, goluri ca și fă
cute sau să greșească în apă
rare tot ca niște începători ? 
Nu este oare vorba de un de
zinteres al fotbaliștilor din Pe
troșani care, reușind in toam
nă 22 de puncte și evoluții 
care îndrituiau comentarii din
tre cele mai frumoase, dove
desc acum că tratează meciu
rile cu o superficialitate 
damnabilă ? De ce nu 
oare, ei înlocuiți ?

Scriem acestea pentru 
Jiul Petroșani. reprezentanta 
unui centru muncitoresc 
vechi și frumoase tradiții 
sportul românesc, 
nătoare a Cupei ___
participantă în Cupa Cupelor 
și Cupa Balcanică, să nu mai 
părăsească terenul cu capul 
plecat, în apostrofările meri
tate ale publicului.

Mircea TUDORAN

teren 
par-

este cu putință ca 
cu experiență, unii 
chemați și pe la loturile

con- 
sînt,

că

cu 
în 

fostă deți- 
României,

în prezent federația nu a anunțat nimic în privința iotului 
jocurile cu Iugoslavia și R.D. Germană. Așteaptă probabil șl 

de campionat, de mîine. In criza de timp pentru alte verificări, 
pentru Belgrad va fi sigur făcută după principiul valorii și 
indiferent de vîrstâ și de durata perspectivei pentru lotul re-

acela care I-a faultat 
pe Cincă, ci Andreicuți. 
Să subliniem însă că 
fostul jucător al echi
pei Gloria Bistrița, din
colo de infracțiunea co- . 
misă, a avut o presta
ție promițătoare. • 
Arbitrul A. Forwirtb 
s-a consultat cu tușie- 
rul L Igna la golul 
marcat de Universitatea 
Craiova în condiții 
regulamentare, dar 
rămas la decizia 
greșită. De ce a
fost nevoie de discuția 
de la marginea terenu
lui ? • După meci,
cind i-am rugat pe A. 
Forwirth și I. Igna să 
ne spună părerile lor, 
în legătură cu faza a- 
mintită, Cornel Stroe, 
vicepreședinte angajat 
al clubului craiovean, 
ne-a replicat : „Credeți 
că n-am fi meritat vic
toria ? Mai bine scrieți 
că echipa se antrenează 
pe un teren de zgură**. 
Iată că am scris-o. Dar 
nu '
au 
cu
• 
minică 9 minute. Extre
mul craiovean — cam 
plinuț — n-a mai apă
rut In echipa sa de la 
17 martie 1979. Un an 
l-au ținut pe tușă acci
dentările. O Peripețiile 
fotbaliștilor :
S. C. Bacău a 
de la Craiova cu 
carul cu intenția 
înnopta la hotelul 
din București, 
urma să. se ia si 
de seară. Dar...
ce șoferul a încurcat 
drumul spre Slatina (și 
din cauza timpului ne
favorabil), la kilometrul 
37, pe autostrada Bucu
rești — Pitești, mașina

vedem ce legătură 
reproșurile acestea 
ofsaidul cu pricina. 
Marcu a jucat du-

Aurel NEAGU

REZULTATELE ETAPE! A XVII-a A DIVIZIEI C
SERIA 1

Laminorul Roman — Ceahlăul 
Piatra Neamț 1—2 (0—1), Metalul 
Rădăuți — Cristalul Dorohoi 4—1 
(0—0), Celuloza Piatra Neamț — 
Avîntul T.C.M.M. Frasin 0—0, 
I.M. Piatra Neamț — Danubiana 
Roman 8—2 (5—1), Foresta Fălti
ceni — Cimentul Bicaz 3—0 (2—0), 
Cetatea Tg. Neamț — Zimbrul 
Suceava 2—1 (2—1), A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc — Dorna 
Vatra Dornei 3—1 (1—0), Șiretul 
Bucecea — Metalul Botoșani i—0 
(1-0).

Meciul Zimbrul Suceava — Ce
luloza Piatra Neamț, din etapa 
trecută (pe teren 2—0), a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea e- 
chipei Celuloza, deoarece organi
zatorii au programat jocul pe un 
alt teren, fără aprobarea F.R.F.

Pe primele locuri, în clasament, 
după etapa a XVII-a : 1. CEA
HLĂUL PIATRA NEAMȚ 26 p 
(36—14), 2. Foresta Fălticeni 23 p 
(29—10), 3. Avîntul Frasin 22 p 
(36—12)... pe ultimele : 15. Lami
norul Roman 14 p (22—26), 16.
Danubiana Roman 9 p (20—45).

SERIA A II-a
Nicolina Iași — C.S.M. B orz ești 

1—1 (1—1), Luceafărul Adjud — 
Minerul Comănești 0—0, Relonul 
Săvinești-Roznov — Huș ana Huși 
3—1 (2—1), Textila Buhuși —
Rulmentul Bîrlad 3—0 (1—0). Par
tizanul Bacău — Constructorul 
Iași 3—0 (1—0), C.F.R. Pașcani — 
DEMAR Mărășești 3—2 (2—2),
A.S.A. Iași — Letea Bacău 0—0, 
Petrolul Moinești — Constructorul 
Vaslui 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 27 p (35—7), 2. Con
structorul Iași 22 p 
Partizanul 
4. Minerul 
(26—14)... pe 
Iul Moinești 
A.S.A. Iași 4

1—0 (1—0), Abatorul București — 
Automatica București 0—4 (6—1), 
Danubiana București — Ș.N. Ol
tenița 3—6 (3—0), Viitorul Chlr-
nogi — Luceafărul București 2—6 
(0—0), Sirena București n-a ju
cat.

Pe primele locuri 
REA CALARAȘI 24 
Sirena 23 p (29—12) 
jocuri, 3. Automatica

Electronica 21 p
Viitorul Chirnogi

t

Rapid Arad 22 p (26—17)... pe ul
timele : 15. Unirea Oradea 11 p 
(16—24), 16. Minerul Șuncuiuș 
10 p (15—33).

SERIA A X-a
Bradul Vișeu — Victoria Cărei 

3—2 (1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Silvicultorul Maieru 1—0 (0—0),*
Minerul Rodna — Minerul 
Băiuț 1—0 (0—0), Metalul
Cărei — Oașul Negrești 1—0 
(1—0), Simared Baia Mare — Mi
nerul Baia Sprie 5—2 (3—0), Hebe 
Sîngeorz Băi — CUPROM ~ ' 
Mare 3—2 (0—0). Minerul Băița
— Foresta Bistrița 2—2 '
Minerul II ba-Seini 
ghet 0—3 (6—2).

Pe primele locuri : 1. VICTORIA 
CĂREI 27 p (33—12), 2. C.I.L. Si- 
ghet 23 p (47—17), 3. Minerul 
Baia Sprie 23 p (42—24)... pe ul
timele : 15. Hebe Sîngeorz 13 p 
(16—32), 16. CUPROM Baia Mare 
12 p (30—32).

SERIA A Xl-a
Metalul Aiud — Sticla Arieșul 

Turda 7—1 (1—0), Vitrometan Me
diaș — Sticla Timăveni 2—1 
(2—0). I.P.A. Sibiu — Oțelul Re
ghin 1—0 (0—0), Mureșul Luduș
— Metalul Copșa Mică 4—0 (0—0), 
C.P.L. Sebeș — Metalul 
șoara 1—0 (1—0), Avîntul Reghin
— C.I.L. Blaj 3—1 (1—1), - ---------
Sighișoara — Construcții 
1—2 (0—1), IMIX Agnita — Auto- 
mecanica Mediaș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
-------  ■■ p (45—13), 2. Sticla 

p (37—18), 3. Metalul 
21 p (29—14). 4. Meta- 
Mică 21 p (29—15)... pe 

15. Construcții Sibiu

: 1. DUNA- 
p (27-16)

— din 16 
22 p f26—16), 
(24—13)... pe

2.

De la Dem- 
Șerbănoiu, 

Vișan, Pe- 
... la Manea și 

Titi Nicolae. Sau de la 
costisitoarea campanie 
d»3 transferări, de o largă 
arie geografică, la una 
bazată pe forțele lo
cale. Timișorenii se 
află angajați într-o ac
țiune de valorificare a 
talentelor bănățene. 
Manea vine de la Uni
rea Tom na tec și parcă 
e de ani de zile în 
formația lui „Poli", iar 
Titi Nicolae (20 de ani) 
este un element cres
cut în Timișoara Ur-

4. 
ultimele : ______
11 p (12—23) — din 16 jocuri, 16. 
Vîscoza 20 p (16—31).

SERIA A VI-a
I.P.C. Slatina — ROVA Roșiori 

0—2 (0—1), Dinamo Zimnicea — 
Metalul Mija 0—3 (0—0), Construc
torul Pitești — Sportul muncito
resc Caracal 1—0 (0—0), Electro
nistul Curtea de Argeș — Progre
sul Corabia 2—0 (1—0), Progresul 
Pucioasa — Petrolul Videle 0—0, 
Cimentai Fieni — I.O.B. Balș 
2—0 (1—0), Recolta Stoicănești — 
Dacia Piteși 2—1 (0—1), - - -
Tîrgoviște — Petrolul 
Vale 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. 
ROȘIORI ■' • —

15.
Baia

(1—1),
C.I.L. Si-băcăuani, 

plecat 
auto- 
dc a 
Parc, 
unde 
masa 
După

fotbaliștii gălăț eni 
»e „bată de două 

pentru... propria 
lui 
cel

ori . ____
minge", vorba 
Constantin Teașcă, _ _ 
de acum cîțiva ani. • 
Aflat doar La al 5-lea 
meci condus în prim-a 
divizie, arbitrul bucu- 
reștean Ioan Pop a 

. demonstrat reale cali- 
-tâțL Tot timpul aproa

pe de fază, * ’ 
jutoare
cei doi tușieri, __ _ 
prestat un arbitraj bun. 
De-a lungul jocului s-a 
„văzut* numai atunci 
cind i-a avertizat 
cartonaș galben 
Feher (pentru 
zierea jocului) 
Rusu (faulturi 
tate) și cind — 
ori — a arătat 
glrea jocului cu 
minut. • Jiul 
dut puncte ,_______
pe teren propriu în ul
timele două etape în 
fața echipelor S.C. Ba
cău și Olimpia Satu 
Mare, formații pregătite 
acum de Traian To
nes cu și Gheorghe Ene, 
adică tocmai fostul cu- 

- -__ piu de antrenori al for-
îU'^M-ației alb-negre... • 
a- La meciul de la Petro- 
le șani, președintele du
al bului organizator. Petre 
ni Libardî, a contestat 
>ă dreptul de joc al Iul 
și Hațeganu 
il, care * 
•ă Baia 
re Satu 
ti, sese

ren ___r
două etape, uw 
la ora meciului de la 
Petroșani,
una singură, 
a apărut însă 
în urma unei 
făcută clubului sătmă- 
rean de F. R. Fotbal,

j-a
va 
au 
on 
ti
mo
na 
ită

:e- 
»re 
iui 
ml 
ko* 
m- 
ire 
: 
lai 
■a- 
tat 
•u- 
a- 
ca 
iul 
ire 
n- 
o- 
să 
n- 
ru 
s- 
lă 
I !

avînd a- 
prețioase m 

el a

Si

cu 
pe 

întîr-
pe 

repe
de trei 
pr el un
elte un 
a pier- 

prețioase

(Olimpia) 
în medul F. C. 
Mare — Olimpia 
Mare (2—1) fu

el! minat de pe te
și suspendat pe

din care.

3.

Petrolul 
Bolin tin

26
Iul Mija 22 

p 
21

p (34—12), 
p (33—17). 
(35—20), 4. 
p (27—13),
p (19—12)...

3.

II-' 
)- 
ig 
1- 
ei 
I.

efectuase 
Hațeganu 
pe teren 

înștiințări

mătoarele puncte de 
reper : Rotariu (17 ani), 
de la Bozovici și ște- 
fanovici (20 de ani), de 
la Minerul Moldova 
Nouă • U.M.T. — Au
rul Brad, 
cele 
jocuri 
poate 
,,B“), 
șoara 
Cinci „ 
frumos decît altul. Au
rul conducînd pînă în 
min. 77 cu 2—6 și 
U.M.T.. lansată într-o 
spectaculoasă cursă de 
remontare, încheiată cu 
golul victoriei, 
în min. 90 I 6) 
raru, o recentă 
perire a lotului 
neret, confirmă, 
rul jucător de la 
Brad a jucat duminică 
fundaș stânga, evoluînd 
fără greșeală și înscri
ind un gol de mare 
rafinament tehnic. Se
lecționeri, nu-1 uitați 
pe Muram ! • O pre
cizare venită de la Sâ
ni eș la penalty-ul din 
meciul Steaua — Chi
mia Rm. VUcea : la a- 
cea fază nu eu am fost

___  unul dintre 
mai frumoase 
de Divizia B (și 
nu numai dc 

văzute la Timi- 
în ultimii ani. 
goluri, unul mai

marcat 
Mu

ri esco- 
de ti- 
Tînă- 
Aurul

a rămas în pană, în 
mijlocul unei păduri, 
pe o vreme rea. Jucă
torii au stat acolo pînă 
în jurul orei 24,00, cînd 
autobuzul lui’ F.C. *“ 
geș 
cu adevărat „ .
i-a adus în București. 
Deci de duminică pînă... 
luni ! • Din formația 
T.r. Baia Mare au 
lipsit duminică doi ti
tulari : Terheș (tendi- 
nită) și Ariciu (mo
tive disciplinare) • 
Cel mai bun de pe te
ren (La meciul dintre 
F. C. Olt și F.C. Bala 
Mare) — fundașul Lică 
(23 de ani neîmpliniți), 
omniprezent, cu depo
sedări reușite, cu un 
serviciu bun. acest 
proaspăt component al 
lotului de tineret care 
are calități să ajungă 
și în prima echipă a ță
rii. • O surpriză pen
tru spectatorii 
nulul ‘ 
tina : 
del or 
pe o
• în 
torul 
este V. Frînculescu.

Ar- 
fadmirabil gest, 
' " colegial)

F.C.

stadio- 
„1 Mai** din SLa- 
rezultatele parti- 
sînt consemnate 

tabelă electronică, 
acest sezon, doc- 
echipei F.C. Olt

. (41—19), 3.
Bacău 21 p (33—19), 

Comănești 21 p 
ultimele : 15. Petro- 

11 p (12—23),
p (6-46).

SERIA A m-a
C.S.U. Galați — Carpați Nehoiu 

7—0 (2—0), F.N.C. Săhăteni — Ca- 
raimanul Bușteni 1—0 (0—0). Pe
trolul Băicoi — Chimia Buzău 
5—0 (1—0), Ancora Galați — Chi
mia Brazi 1—0 (0—0), Carpați Si
naia — Olimpia Rm. Sărat 5—1 
(2—0), Foresta Gugești — Petro
lul Berea 2—1 (1—1), Dinamo
CPL Focșani — Oțelul Galați 
2—0 (1—0), Prahova Ploiești — 
Victoria Tecuci 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : ' 
GALAȚI 26 p (40—11), 
Ploiești 23 p (39—15). 
Focșani 21 p (24—19)...

Petrolul Băicoi 
Chimia Buzău

mele : 
(22—29), 
(17-49).

15.
16.

16.

c.s.u.1.
2. Prahova 

Dinamo 
ulti-

P 
P

3.
De

10
8

iOSPORT INFORMEAZĂ
’ronoex- 
nou pri- 
URISME 
>TIGURI 
•inemeri- 
everente 
ajos sis- 
pay re- 

^ffumă- 
localita- 
•Severin, 
lie, jud. 
t cîte 
1300" la 
din 12 

în co- 
t că la 
.ași tra- 
tiguri a 

pe bi- 
conclu-

ziile se impun de la sine... Vă 
reamintim doar că ASTAZI este 
ULTIMA Zi de participare la 
tragerea Pronoexpres de mîine, 
26 martie 1980.

Concursul 
mîine constituie, 
bună posibilitate 
numele pe lista _
tori. Din pasionanta dispută pen
tru titlul de campioană naționa
lă, iar pe de altă parte pentru 
evitarea retrogradării, se vor în
registra, desigur, și rezultate 
mai puțin scontate, spre satis
facția celor mai pricepuți ama
tori de 
Agențiile 
mai stau 
pentru a 
sele.

Pronosport de 
de asemenea, a 
de a vă înscrie 
marilor cîștlgă-

pronosticuri sportive. 
Loto-Pronosport vă 

Ia dispoziție doar astăzi 
vă încerca șl dv. șan-

ClȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 19 

MARTIE 1980

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
— autoturism Dacia 1300 ; ca
tegoria a Z-a : 5 variante 25% 
a 18.230 lei ; categoria a 3-a: 
20 variante a 4.558 lei ; cate
goria a 4-a : 90,50 a 1.007 lei ; 
categoria a 5-a : 220,50 a 413 
lei ; categoria a 6-a : 7.706,75 a 
40 lei ; categoria a 7-a : 221,50 
a 200 lei ; categoria a 8-a : 
3.984,50 a 40 lei.

Report categoria 1 : 56.579 lei.
Autoturismul Dacia 1300 de 

la categoria 1 a fost obținut 
de GHIOCA GHEORGHE din 
București.

SERIA A IV-a
Brăila — I.M.U. Medgidia 

3—1 (2—6). Victoria Tăndărei —
Electrica Constanța 2—0 (1—0),
Amonil Slobozia — Voința Con
stanța 3—2 (0—1). Rapid Fetești
— Dacia Unirea Brăila 2—0 (1—6), 
Chlmpex Constanța — Marina 
Mangalia amînat. Chimia Brăila
— Pescărușul Tulcea 3—0 f0—0),
Progresul isaccea — Granitul Ba- 
badag 2—1 (1—1). Unirea " '
Nord — Șoimii Cernavodă 
(0-1).

Pe primele tocuri : 1. 
MEDGIDIA 24 p (34—13), 
monil Slobozia 21 _ *
Chimia Brăila 21 p (26—23)... pe 
ultimele : 15. Unirea Eforie 10 p 
(15—35), 16. Granitul Babadag 
7 p (9—37).

SERIA A V-a
Dunărea Călărași — Electronica 

București 1—0 (0—0), Automeca-
nica București — T.M. București 
0—0, Flacăra roșie București — 
Voința București 1—0 (1—0),
FEROM Urzlceni — Vîscoza Bucu
rești 2—0 (1—0). I.C.S.I.M. Bucu
rești — Tebnometal București

Ș.N.

Eforie
1—1

2.
p (46—25),

I.M.U.
A-

3.

Pitești 21 
Pucioasa 
Iul Videle 21 . .
mele : 14. i.o.B. Balș 12 p
15. Petrolul Bolin tin 12 p
16. Constructorul Pitești 
(17—34).

SERIA A VH-a
Minerul Lupeni — Electroputere 

Craiova 4—2 (2—0), Gloria Stre- 
haia — Progresul Băilești * * 
(2—0), Metalul Rovinari — 
Brezoi 2—1 (2—0), Dierna Orșova 
— C.F.R. Craiova 5—0 (0—0), Chi
mistul Rm. Vile ea — Minerul Me
tru 0—4 (0—1). Constructorul T.C. 
Ind. Craiova — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 0—0. Dunărea Cala
fat — Metalurgistul Sadu 4—0
(1—0), Unirea Drobeta Tr Seve
rin — Viitorul Drăgășani 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 24 p (40—23), 2. Minerul 
Motru 23 p (52—16). 3.
Orșova 22 p (36—18)... pe 
mele : 15. Metalul Rovinari 
(12—23), 16. Gloria Strehaia 
(18-41).

SERIA A vni-a

ROVA 
2. Meta- 

Dacia 
Progresul
5. Petro- 

pe ulti- 
(1S—29), 
(19—35), 

P

Sighi-

10

4—1
Lotru

Dierna 
ultl-

P
P

12
11

Explorări Deva — C.F.R. Timi
șoara 1—1 (0—0). Gloria Reșița — 
C.F.R. Simeria 1—0 (6—0), Elec
tromotor Timișoara — Victoria 
Călan 2—1 (2—0), Metalul Bocșa
— Minerul Deva 2—0 (0—0), Mi
nerul Oravița — Vulturii textila 
Lugoj 2—0 (1—0), Minerul Ghe-
lar — Metalul Oțelu Roșu 3—1 
(1—1), C.P.L. Caransebeș — Ști
ința Petroșani 4—1 (1—0). Mine
rul Vulcan — Laminorul * 
2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. 
TIMIȘOARA 25 p (29—11). 
nerul Deva 22 p (35—14), 
turii Lugoj 20 p (25—18)... 
ti mele : 15. Laminorul
14 p (28—38). 16. Știința
șani 8 p (22—40).

SERIA A IX-a
Construcții Electrometal 

Napoca — Bihoreana 
3—2 (2—0). Unirea 
Mare 
(0-1). 
radea 2—0 (2—0), Unirea Oradea
— Victoria Ineu 4—0 (1—0), Oțe
lul Or. dr. Petru Groza — Armă
tura Zalău 1—2 
Elcond Zalău — Tricolorul Beiuș 
2—1 (1—0), Recolta Sconta —
Unirea Tomnatic 4—2 (2—1), U- 
nirea Dej — Rapid Arad 0—1 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCȚII ELECTROMETAL
CLUJ-NAPOCA 24 p (27—16), 2. 
Armătura Zalău 23 p (27—13), 3.

Nădrag

C.F.R.
2. Mi-

3. Vul
pe Ul- 

Nădnag 
Petro-

Cluj- 
- Marghita 
Sînnicolau 

— Minerul Sunculuș 3—1
C.F.R. Arad — Voința O-

(1—1), Victoria

Faianța 
Sibiu

AIUD 26 
Turda 21 
Sighișoara 
Iul Copșa 
ultimele : 
14 p (19—37). 16. Faianța Sighi
șoara 4 p (12—42).

SERIA A XU-a
Chimia Or. Victoria — Oltul Sf. 

Gheorghe 1—1 (0—0), Carpați Bra
șov — Metalul Tg. Secuiesc 1—0 
(1—0), Progresul Odorheiu Secu
iesc — Utilajul Făgăraș 1—0 (0—0),* 
Precizia Săcele — Met rom Brașov 
2—2 (1—0), Minerul Baraolt — 
Minerul Bălan 4—0 (2—0). Carpați 
Covasna — Tractorul Miercurea 
Ciuc 3—1 (1—1), Mureșul Toplița 
— Mă gura-M-obila Codlea 2—0 
(0—0), Torpedo Zărnești — C.S.U. 
Brașov 1—1 (0—0).

Pe primele locuri ;1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 26 p (30—12), 2. 
Progresul Odorhei 23 p (29—5), 
3. Utilajul Făgăraș 22 p (22—10)... 
pe ultimele : 14. C.S.U. Brașov 
10 p (16—29). 15. Minerul Baraolt 
10 p, (10—26). 16. Carpați Co
vasna 9 p (8—43).

3.

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

ȘTIRI
• MÎINE sînt programate în 

Capitală două meciuri de Divizia 
A, care se vor disputa astfel : 
Dinamo — Universitatea Craiova 
pe stadionul Dinamo (in ziua par
tidei nu se vor vinde bilete la 
casele stadionului) 
studențesc — Gloria 
stadionul Autobuzul, 
ciurl vor începe la

si
Buzău 

Ambele 
ora 16.

Sportul 
pe 

me-

din• IN VEDEREA partidei
2 aprilie, de la Karl Marx Stadt, 
CU selecționata olimpică a R.D. 
Germane, Iotul de tineret al tării 
noastre va susține sîmbătă, în 
Capitală, un joc de verificare cu 
formația Landskrona Boys, care 
activează in prima ligă a cam
pionatului suedez.



" CMtral i,1BM|i’Ml. FELICIA CÎRSTEA ȘI LUIZA NICOLAESCU,
de sărituri de la Minsk

Cei mai buni săritori din Eu
ropa și unii dintre fruntașii 
acestei discipline sportive din 
Canada, S.U.A. și Mexic au 
luat parte, recent, la două mari 
concursuri internaționale (tra
diționale) desfășurate în 
U.R.S.S., la Minsk, și în R. D. 
Germană, la Rostock. întrece
rile s-au ridicat la un înalt 
nivel tehnic, fapt normal dacă 
ținem seama că printre parti- 
cipanți s-au aflat campioni o- 
limpici, mondiali, europeni, 
câștigători ai ..Cupei Mondiale" 
și ai „Cupei Europei1*.

Sportivii din 
R. D. Germană 
nat concursurile, 
rind locurile I
probele (la Rostock : Hoffmann 
și Rothe la trambulină, Nem- 
țanov și Jăschke la platformă ; 
la Minsk : Al. Portnov și Iri
na Sidorova la trambulină, D. 
Ambarțumian și Sirvard Emir- 
zian — la platformă — toți din 
U.R.S.S.).

în condițiile deosebite ale 
Unor competiții la care gazdele 
au avut cite minimum șase re-

U.R.S.S. și 
au

ei
în

domi- 
cuce- 
toate

POLONIA VA GĂZDUI IN 1981

prezentanți, unii dintre sărito
rii români au avut evoluții no
tabile, asupra cărora a făcut a- 
precieri prof. Ion Ilieș, antreno
rul coordonator al loturilor na
ționale.

„La Minsk, infruntind con
curente pe cit de numeroase, 
pe atit de valoroase, Felicia 
Cîrstea și Luiza Nicolaescu au 
izbutit să se califice in finala 
de 12 și să se claseze pe locul 
10, prima la trambulină, a doua 
la platformă (probă în care 
campioana olimpică Elena Vai- 
țekovskaia s-a clasat doar pe 
locul 6). Felicia Cirstea a im
presionat prin suplețe și ele
ganța săriturilor (cele mai bune 
salturi: dublu salt și jumătate 
răstumat-grupat, dublu salt 
și jumătate inapoi-grupat, 
dublu salt și jumătate înainte 
— în echer), dar a manifestat 
carențe in ceea ce privește vi
teza de execuție și capacitatea 
de mobilizare psihică. Luiza 
Nicolaescu, curajoasă, cu in
trări excepționale (cele mai 
bune sărituri: dublu salt și 
jumătate contra-grupat, tri
plu salt și jumătate înainte — 
în echer, dublu salt și jumă
tate înainte cu 1 șurub), va 
trebui să adauge seriei de sal
turi libere cel puțin o săritură 
mai dificilă, cu coeficient mi-

nimum 2,7. In plus, o mai 
mare experiență competițională 
o va ajuta, pe viitor, să obțină 
performanțe și mai bune, 
afirmație valabilă și pentru 
Cornel 
mă, la 
rituri 
salt și 
șurub, 
înapoi 
7,5 și

și mai 
valabilă și 

Pop (ZocuZ 19 la platfor- 
Minsk) care a avut să- 

notate excelent (dublu 
jumătate înainte cu 1 

dublu salt și jumătate 
- in echer, notate cu 

dar și ra- 
cauza detentei mo

li ținutei deficitare. La 
Ruxandra Hociotă a 

evoluție la un nivel 
in vreme ce in cazul 
Bercaru și al Cristinei

8,5 puncte), 
teuri din 
dește și 
Rostock, 
avut o 
modest, 
Isabelei 
Timar, s-a resimțit, in mod ne
favorabil, debutul lor peste 
hotare la o competiție interna
țională de mare amploare. In 
general, concursurile au fost 
utile, îndeosebi pentru cei vi
zați să ia parte in luna august 
la campionatele europene din 
Suedia, adică Luiza Nicolaescu, 
Isabela Bercaru, Cristina Timar, 
Cornel Pop și Valentin Urse. 
Surprinde, poate, absența de la 
aceste concursuri a lui Alexan
dru Bagiu, dar ea se explici 
prin faptul că respectivul spor
tiv (ca și Tiberiu Barabaș, de
altfel) nu se pregătește la ni
velul posibilităților pe care le 
are“. (D. STĂNCULESCU)

CM. DE PENTATLON MODERN
•’ Campionatele mondiale de 
pentatlon modern se vor des
fășura anul viitor între 7 și 13 
septembrie la Drzonkowo (in 
apropiere de Ziclona Gora).

PATINATORUL A. ERDELY ÎNVINGĂTOR LA ULAN BATOR
Un grup de patinatori de vi

teză, condus de antrenorul 
Ernest Ulrich, a participat la

£

>

DESPRE

SPORTIVI ROMÂNI
In competiții internaționale
LUPTÂTORH NOȘTRI 

PE PODIUM

deCompetiția internațională_
lupte greco-romane de la Buda
pesta a fost cîștigată de prima 
reprezentativă a Ungariei, 
care a totalizat 8 puncte. Pe 
locurile următoare, cu același 
număr de puncte — 8, dar cu 
un punctaj tehnic inferior, s-au . 
clasat selecționatele U.R.S.S. și 
României, urmate de Bulgaria 
— 4 puncte,- Ungaria (B) — 2 
puncte și Cuba — 0 puncte.

nale dc box ale Franței, aflate 
la cea de-a 5-a ediție. La ca
tegoria semimuscă, pugilistul. 
român Săli Adem l-a învins la 
puncte pe Didier Hayot (Fran
ța), iar în limitele categoriei 
cocoș Gheorghe Negoiță a 
ciștigat la puncte întîlnirea cu 
polonezul Wawrniak.

MECIUL DE TENIS ANGLIA 
ROMÂNIA LA BRISTOL

PE RINGUL „INTERNAȚIONA
LELOR" FRANȚEI

In orașul Bergerac au 
ceput campionatele intemațio-

FINALA

in-

O telegramă din partea fede
rației britanice de specialitate 
anunță că meciul de „Cupa 
Davis“ dintre formațiile Angliei 
și României, în cadrul semifi
nalelor zonei europene (grupa 
B), va avea loc în zilele de 13, 
14 și 15 iunie, la Bristol, unde 
se va juca pe terenurile cu 
iarbă de la Lawn-Tenis and 
Squash Centre.

„CUPEI CUPELOR1
LA HANDBAL FEMININ
FRAGA, 24 (Agerpres). — 

Localitatea cehoslovacă Prie- 
vidza a găzduit primul meci 
dintre echipele Iskra Parti- 
zanske (Cehoslovacia) și Loko
motiv Zagreb, contînd pentru 
finala „Cupei Cupelor*1 la 
handbal feminin. Partida s-a 
terminat la egalitate : 16—16
(7-8).

TRAIY Al SI IN
DIN NOI UȘIIOATOARE

NEW YORK, 24 (Agerpres). 
— Turneul internațional femi
nin de tenis disputat la „Ma
dison Square Garden** din New 
York, a fost ciștigat de Tracy 
Austin, care a învins-o în fi
nală cu 6—2, 2—6, 6—2 pe Mar
tina Navratilova.

un concurs internațional desfă
șurat pe pista naturală din 
Ulan Bator. La start s-au ali
niat 18 alergători și 10 aler
gătoare din R. D. Germană, 
Polonia, România, Uniunea 
Sovietică și R. P. Mongolă. O 
comportare meritorie a avut-o 
brașoveanul Andrei Erdely, 
învingător în două probe și au
tor al unui nou record de se
niori la poliatlon (5 000 m — 
8:08,8; 10 000 m — 16:20,3).
Clasament general : 1. V. Eu- 
jov 184,135 p, 2. A. Erdely 
184,928 nou record (v.r. 185,175).

i.

MECIURI PENTRU TITLUL MONDIAL DE SAH
La Tbilisi, a 9-a partidă a 

meciului dintre maestrele so
vietice Nona Gaprindașvili și 
Nina Gurieli a fost cîștigată de 
Gaprindașvili, la mutarea a 
36-a, care conduce cu scorul de 
6—3 și s-a calificat pentru. se
mifinalele turneului preten
dentelor la titlul mondial fe
minin de șah.

Meciul dintre marii maeștri 
Robert Hubner (R. F. Germa
nia) și Andras Adorjan (Un
garia), contînd pentru turneul 
candidaților la titlul mondial, 
a continuat în localitatea vest- 
germană Bad Lauterberg cu 
partida a patra, încheiată remi
ză după numai 13 mutări. Sco
rul este favorabil cu 2’/2—l1/, 
puncte lui Hubner.

1980CUPA AMERICII" 
Șl NOUTĂȚILE El

Tradiționala competiție internațională cîe gimnastică „Cupa 
Americii4*, desfășurată recent la Madison Square Garden din 
New York, a inaugurat, practic, noul sezon competițional, pre- 
olimpic, bucurîr-du-se de participarea unor gimnaste și gim- 
naști de valoare din 15 țări ale lumii. L-am rugat pe SILVIU 
MAGDA, secretar adjunct al Federației române de gimnastică, 
conducătorul delegației noastre ‘ "
torilor noștri amănunte despre 
mărit.

ț,Ediția din acest an a „Cu
pei Americii" a reunit, la 
scurt timp după campionatele 
mondiale de la Fort Worth, 
sportive și sportivi din elita 
gimnasticii mondiale, 
care numeroși 
aur. Cum era și 
cerea nu ne-a 
multe noutăți 
compoziției și a 
tehnice ale exercițiilor 
tentate, favoriții impunlndu-se, 
mai ales, prin siguranță, pre
cizie și virtuozitate. La aceste 
capitole, cele două gimnaste 
românce, campioanele mondia- 

■ le Emilia Eberle și Dumitrița 
Turner, au fost la înălțime, 
ele prezentindu-și corect exer
cițiile cu care au evoluat la 
precedentele campionate ale 
lumii. De fapt, au fost singu
rele gimnaste din concurs 
care nu au ratat in cele două 
zile ale competiției, și ar fi 
putut cîștiga „Cupa" dacă 
organizatorii nu ar fi intro
dus ad-hoc unele modificări 
în regulamentul de desfășu
rare. Astfel, după prima zi 
a întrecerii, cînd în mod nor
mal ar fi trebuit să 
desemneze ciștiqătoarea 
individual compus, ni s-a co
municat că, mai întîi. se sta
bilesc învingătoarele pe apa
rate. $1 aceasta. probabil, 
pentru că pe primele două 
locuri la individual compus se 
aflau Emilia Eberle și Dumi
trița Turner. Așa că a trebuit 
să ne mulțumim doar cu vic
toriile pe aparate : paralele — 
Emilia Eberle, la egalitate cu v 
Marcia Frederick ; bîrnă — 
Dumitrița Turner, urmată de 
Emilia Eberle ; sol — Emilia 
Eberle, la egalitate cu Tracee 
Talavera. Aceasta din urmă,

A/

• ••

//

!

TOTUL ESTE PREGĂTIT PENTRU TURNEUL FINAL AL C. E //

sportive, să împărtășească citi- 
acest concurs pe care l-a ur declară dr. Dario Borgogno, secretarul federației italiene de fotbal

intre 
medaliat! cu 
firesc, între- 

oferit prea 
in privința 
elementelor 

pre-

sa
la

o gimnastă tînără, în vîrstă 
de 13 ani, talentată, bine pre
gătită, avea să cîștige a doua 
zi concursul individual com- 

. pus, devansîndu-le pe Emilia 
Eberle (locul li) și Dumitrița 

. Turner (IV). în continuare, 
participanta la „Cupa Ame
rica* au susținut un concurs 
la Philadelphia, după o for- 

■ mulă care a surprins din nou 
prin originalitate. Astfel, au 
fost alcătuite echipe mixte (o 
gimnastă și un qimnast). care 
au concurat sistem eliminato
riu. întrecerea a început cu 22 
de cupluri, cu evoluții la a- 
paratele preferate. Primele 12 
cupluri s-au calificat pentru 
faza următoare, iar apoi șase 
pentru faza finală. Competi
ția a fost interesantă și s-a 
bucurat de priză la public. Pe 
primele trei locuri s-au situat: 
1. Marcia Frederick — Kurt 
Thomas, urmați de Emilia E- 
berle — Aurelian Georgescu 
și . Dumitrița Turner — Ion 
Checicheș. De remarcat că 
fetele noastre au concurat la 
sol, paralele, sărituri, respec
tiv sărituri, sol, paralele, în 
timp ce băieții 
împreună, solul, săriturile 
inelele. - -

au preferat, 
............. fi

Trebuie să precizez 
că, la New York, întrecerea 
masculină a fost de un ridi
cat nivel tehnic băieții noștri 
dovedindu-se deficitari la cal, 
paralele și bară, aparate la 
care nu au prezentat elemente 
de mare dificultate. A fost, 
finalmente, un debut promi
țător in noul sezon competi- 
țional și nu ne îndoim că el 
va fi urmat de alte prestații 
bune, mai edificatoare in pers
pectiva marelui examen din 
acest an. Jocurile Olimpice 
de la Moscova".

După cum se știe, între 11 șj 
22 iunie a.c. italia va găzdui tur
neul final al campionatului eu
ropean de fotbal. Un „mini-cam- 
pionat mondial", cum le place să 
numească italienii această între
cere, care se organizează întot
deauna între două „Cupe Mon
diale”. Opt echipe — așa cum 
este deja cunoscut — vor evolua 
pe 4 stadioane : Italia ca țară 
organizatoare, Spania, Belgia și 
Anglia fac parte din grupa a 
doua, în timp ce Olanda, vice- 
campioana lumii. Cehoslovacia, 
deținătoarea titlului. R. F. Ger
mania, de două ori campioană 
mondială, și Grecia își vor dis
puta întîietatea în pruna grupă. 
Cîștigătoarele grupelor se vor in- 
tîlni în ------- * ------ --------- —
locul 3 
locului 
grupe.

Amănunte despre organizarea 
acestui turneu oferă o persoană 
marcantă din fotbalul peninsular, 
prof dr. Dario Borgogno. fostul 
președinte al clubului Torino și 
din 1971 secretarul federației ita
liene de fotbaL Intr-o declarație 
făcută presei, signor Borgogno, 
membru al Comitetului de orga
nizare a campionatului european, 
s-a referit la stadioanele care vor 
găzdui meciurile : „Am selecțio
nat cele mai moderne stadioane 
ale tării, cu cea mai mare capa
citate, din Torino, Milano, Roma 
și Neapole. Desigur, și acestea 
au necesitat modernizări care de 
pe acum sînt finisate Mă refer 
la vestiare, locurile din tribuna 
presei și la construirea unor în
căperi din materiale prefabricate 
pentru centrele de presă, din a- 
propierea stadioanelor*. Vorbind 
despre numărul ziariștilor care 
vor fi acreditați, secretarul fede
rației italiene de fotbal sublinia : 
„Circa 1 500 de reprezentanți ai

finală, în timp ce pentru 
se vor întrece ocupantele 
secund din cele două

presei scrise vor fi prezenți la 
meciurile din cele 4 orașe, O ci
fră remarcabilă, care atestă in
teresul pentru acest campionate 
Ziariștilor trebuie să le creăm 
cele mai bune condiții de lucru. 
Și asta nu e deloc ușor, dacă ne 
gîndim la instalarea telefoanelor, 
a telexurilor, La organizarea unor 
conferințe de presă, la editarea 
buletinelor «formative etc., etc. 
Pentru finala de la Roma nu pu
tem acredita mai mult de 900 de 
ziariști “.

Referindu-se la posibilitățile de 
cazare a turiștilor și echipelor, 
Dario Borgogno a spus : „Pentru 
noi, problema cazării turiștilor 
nu constituie o dificultate. Mai 
dificilă pare a fi cea a cazării 
echipelor, care au preferințe deo
sebite. Firește, echipele pot să-și 
aleagă motelurile sau vilele după

plac. Noi Ie punem la dispoziție 
mijloacele cele mai rapide de de
plasare (avion, autocar, tr„<i), 
dar federațiile țărilor respective 
își vor plăti transportul**'.

Amintind despre numărul mem
brilor comisiei de organizare. 
Dario Borșogno a spus : „Am
făcut maximum de economii în 
ce privește numărul membrilor 
comitetului de organizare. In pre
zent de această problemă se ocu
pă 8 oameni, urmînd ca în tim
pul turneului final el să se ri
dice la 25. Bineînțeles, cluburile 
ne vor pune la dispoziție sute de 
oameni de ordine, funcționari și 
translatori, majoritatea dintre ei 
făcind această muncă în mod vo- 
luntar**. Și secretarul federației 
italiene a mal adăugat : ..Sper 
ca organizarea să fie nună, toate 
echipele și suporterii să rămină 
mulțumiți. Dar, cel mal important 
lucru este ca nivelul jocurilor să 
fie la înălțime**.

CAMPIONATE

UNGARIA (et. 21) : Honved
— Dunaujvaros 2—2 ; M.T.K. — 
Ujpesti Dozsa 1—3 ; Bek£scsaba
— Vasas 2—2 ; Salgotarjăn — 
Zalaegerszeg 1—0 ; Ferencvaros
— Videoton 2—5. Clasament : 1. 
Honved — 30 p : 2. Ferencvaros
— 27 p ; 3. Videoton — 27 p.

ELVEȚIA (et. 18) : Servette 
Geneva ~ 
4—2 ; 
0—3 ;
6—1 J ujiuua ue j 
Boys Berna 2—2 ; 
sanne ' ~
2—5.
25 p ; 2. Grasshoppers — 
3. F. C. Basel — 24 p.

” ~ GERMANA (et.
Wismut A.U.E. — Dynamo 
lin 1—4 : Chemie Leipzig — 
warts Frankfurt pe Oder 
F. C. Magdeburg — Carl 
Jena 1—1 ; Stahl Riesa 
enring Zwickau 1—1 ;

30 p ; 2.
3. Videoton

(et. 18) : _______
Grasshoppers Zurich 

• Zurich — St. Gall 
. Basel — Chiasso 

Chaux de Fonds —Young 
_____ 2—2 ; Sion — Lau- 
0—3 ; Lugano — Neuchatel 

Clasament : 1. Servette —
24 p :

c.F. 
F. c.

R. D. 18) :
Bcr- 
Vor- 
1—2 ; 
Zeiss 

Sachs- 
F. C.

ATLETISM • In concursul în 
aer liber de la Stanford (Cali
fornia), atleta Jan Merrill 
(S.U.A.) a stabilit un nou record 
national pe 5 000 m, cu 15:30,6 (a 
doua performanță mondială din 
toate timpurile). Alte rezultate : 
100 m — James Standford 10,32 : 
400 m — Bill Green 46.26 ; înăl
țime — Jacobs 2.23 m ; 5 000 m 
— Chobor (Kenya) 13:50,2 ; Fe
minin ; 100 m — Andrea Lynch 
(Anglia) 11,57 ; 800 m — Robin 
Campbell 2:03.2 ; disc — Meg 
Ritchie 64,30 m.

BIATLON • In „Cupa Mon
dială” de la Hedenaeset (Suedia) 
proba de 10 km a revenit lui 
Frank Ullrich (R.D.G.) în 30:28. 
In clasamentul general continuă

TELEX • TELEX •
să conducă Siebert (R.D.G.) cu 
146 p.

BOX 
tr-un 
R. F. 
12—8 
goria 
Peter _ .
l-a învins la puncte 
Stoimenov.

CICUISM • „Criteriul națlo- 
nal“ s-a încheiat la Dreguignan 
cu victoria rutierului francez 
Michel Laurent, urmat de coechi
pierul său Bernaudeau — la 16 
sec. Ultima etapă a cursei des-

• La Sindelfingen, m- 
meci amical, selecționata 
Germania a întrecut cu 

echipa Bulgariei. La cate- 
grea, campionul european 
Hussing (R. F. Germania) 

pe Petar

TELEX • TELEX
fășurată contracronometru indi
vidual pe distanta de 17,800 km, 
a revenit francezului Bernard 
Hinault, cu timpul de 26:13.

PATINAJ • Desfășurat la Al
ma Ata, meciul de patinaj viteză 
dintre echipele masculine ale 
U.R.S.S. șl Norvegiei s-a Înche
iat cu 263,5—192,5 p in favoarea 
sportivilor sovietici. In ziua a 
doua de concurs, Evgheni Ku
likov (U.R.S.S.) a ciștigat proba 
de 500 m cu 37,59, iar norvegia
nul Amund Sjoebrend a fost 
înregistrat în cursa de 1 500 m 
cu 1:57,76.

SCHI • Proba masculină de 
slalom uriaș disputată pe pîrtia 
de la SWiesel (R. F. Germania) 
a revenit austriacului Rudolf 
Huber. Lider în clasamentul ge
neral al „Cupei — 
menține Siegfried 
(Italia) — 153 p.

ȘAH • După 6 
neul. de la Sarajevo, 
marele maestru iugoslav 
jița, cu 4,5 p, urmat de compa
triotul său Osmanovici — 4 p, 
Hort (Cehoslovacia) și Uhlmann 
(R.D.G.) — cîte 3.5 p etc.

TENIS • In finala turneului 
de la Frankfurt pe Main. Star 
Smith l-a învins cu 2—6, 7—6, 
6—2 pe Johan Krlek.

Karl Marx Stadt — Chemie Halle
1— 0 ; Dynamo Dresda — Rotweisș
Erfurt 1—1 ; Union Berlin — Lo
komotiv Leipzig 2—1. Clasament : 
1. Dynamo Dresda — 31 p ; 2. 
Dynamo Berlin — 30 p ; 3.
Chemie Halle 23 p.

FRANȚA (et. 29) : Nimes — 
Laval 2—0 ; Strasbourg — 
naco 1—1 ; Angers — Brest 
Nisa — St. Germain Paris 
St. Etienne — Lens 3—1 :
— Metz 3—0 ; Bastia —
2— 0 ; Bordeaux — Marsilia 
Valenciennes — Sochaux 
Nancy — Nantes 0—2. Clasament : 
1. Nantes — 41 p ; 2. Monaco — 
41 p ; 3. St. Etienne — 41 p.

SPANIA (et. 26) : Athletic 
Bilbao — Las Palmas 3—0 ; 

Valencia — Atletico Madrid 2—1 ; 
Vallecano — Sevilla 1—1 : F. C. 
Barcelona — Malaga 3—0 : Al
meria — Burgos 2—0 ; Zaragoza
— Gijon 1—0 ; Betis Sevilla — 
Hercules Alicante 2—0 ; Salaman
ca — Espanol Barcelona 
Real Madrid — 
2—2. Clasament :
— 39 p ; 2. Real 
3. Gijon — 31 p.

Mo-
2- o:

3— 0 ;
Line 

Lyon 
2—0 ; 
î—i ;

F.

■ ------ 1 2—0 ;
Real Sociedad 

Real Sociedad 
Madrid — 39 p :

Europei** se 
Kerschbaumer

runde, în tur- 
conduce 

r Kura-

CIȘTIGAT 
„CUPA AFRICII" 

Cea de-a 12-a ediție a 
Africii** s-a încheiat cu 
Nigeriei, care, in finala

NIGERIA A

..Cupei 
victoria 

_._=____ , _____ ... de la
Lagos, în prezența a peste 80 000 
de spectatori, a întrecut cu 3—0 
(2—0) formația Algeriei.

TURNEUL U.E.F.A. PENTRU 
JUNIORI

în preliminariile „Turneului 
U.E.F.A.“, Portugalia a învins cu 
3—0 (2—0) Malta.
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