
MEREU IN FRUNTE -
LA ÎNVĂȚĂTURĂ, ÎN MUNCĂ 
SI PE TERENURILE DE SPORT

La Arad, în 
sporturilor, am 
de două zile, o splendidă de
monstrație de măiestrie și vi
goare, un spectacol sportiv de 
mare frumusețe închinat apro
piatului mare forum al tinere
tului din țara noastră. Este 
vorba de finala pe țară a „Cupei 
Congresului al XI-lea al U.T.C.", 
la tenis de masă, organizată de 

al U.T.C., în colaborare 
C-N.E.F.S. și cu orga- 

localc, competiție care, 
etapele pe școli, 

localități și

noua Sală a 
urmărit, timp

C.C. 
cu 
nele 
în etapele pe școli, între
prinderi, localități și județe 
a cuprins zeci de mii de ute- 
ciști. Zeci dc mii de tineri și 
tinere, după ceasurile de învă
țătură sau după orele de 
muncă, s-au încins în joaca re
confortantă cu zborul micu
lui glob de celuloid, și-au spo
rit prin sport agerimea și am
biția de a urca cu spor trep
tele afirmării. Și mulți dintre 
ei, la mîndria de a avea nota 
10 în catalogul școlii, sau de 
a fi trecuți pe panoul fruntași-

lor în producție, au adăugat di
ploma pentru meritul de a fi 
urcat pe podiumul învingători
lor în „Cupa Congresului al 
XI-lea al U.T.C.".

„Pentru mine este diploma 
cea mai prețioasă din cile am, 
mi-e cea mai scumpă". Fetița 
zveltă, cu ochii numai inteli
gență, ține pe un braț o imen
să... păpușă, iar pe celălalt 
Cupa cu placheta de vicecam- 
pioană pe țară. Auzindu-i nu
mele și localitatea de unde vine 
— Constanța Munteanu, Liceul 
industrial nr. 2 Bocșa — ne a- 
mintim că am mai văzut acest 
chip, nu cu multă vreme în ur
mă, la gazeta fruntașelor pe 
școală. Felicitări, Constanța I 
Intîlnirea dintre fata din Bocșa 
și Daniela Dulmin — care a 
cucerit titlul de campioană pe 
țară pentru gazde, a constituit 
revelația întrecerilor. Și finala 
dintre frezorul Doru Cristache,

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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Campionatele de canolaj-fond, de pe Bega, omagiază MUNCA

■■ SCHIFUL
BĂRCII

FEMININ DIN NOU ÎNAINTEA
[întîrziate] A BAIEJILOR

Timp de două zile, la Timi
șoara, elita schifului românesc 
și-a disputat întîietatca în 
cadrul unor tradiționale între
ceri de primăvară : campiona
tele republicane de canotaj- 
fond. Ca de fiecare dată, popu
lara „Regată de pe Bega" — 
anul acesta cu aproape 400 de 
canotori la start ! — a deschis 
noul sezon nautic aflat, după

cum se știe, sub semnul pregă
tirilor pentru Jocurile Olimpice. 
Ce a subliniat acest prim e- 
xamen, după „trimestrul de 
iarnă" al bacului 1

în finalele rezervate fetelor, 
sportivele care ne-au reprezen
tat cu cinste la campionatele

antrenamente șiîn viitoarele 
concursuri.

întrecerile 
în evidență 
din păcate doar în unele pro
be — pentru un canotaj ceva 
mai modern. Ne referim la e- 
chipajul lotului olimpic de

seniorilor au scos 
o preocupare —

■
w

V i +

Pentru prima dată, în ulti
mii ani, scrima românească este 
reprezentată de spadasini pe 
cea mai înaltă poziție într-o 
mare competiție internațională. 
Autor<i acestei performanțe de 
răsunet — cîștigarea Cupei Eu
ropei — sînt reprezentanții clu
bului Steaua, campioana Româ
niei la spadă : Octavian Zidaru, 
Costică Bărăgan, Ion Popa. An
ton Pongracz și Mihai Popa. 
Acum trei ani, tot la Heiden
heim — tradiționala gazdă a în
trecerii echipelor campioane 
naționale din Europa, în finală, 
campioana R. F. G. Tauberbis- 
chofsheim, învingea cu 8—3 for
mația Steaua. Și iată că, la ac
tuala ediție, spadasinii militari 
și-au luat o strălucită revanșă 
(9—5) în fața celei mai puter

nice echipe de spadă din lume.
Iată momentele acestei per

formanțe de referință din isto-

ria scrimei românești ; Costieă 
Bărăgan — Rafael Nickel 5—4 
(1—0 pentru Steaua), Ion Popa
— Elmar Borrmann 3—5 (1—1), 
Anton Pongracz — Igor Borr
mann 5—4 (2—1), Octavian Zi
daru — Alexander Pusch 5—1 
(3—1), Bărăgan — E. Borrmann 
2—5 (3—2), Pongracz — Nickel 
2—5 (3—3), Popa — Pusch 1—5 
(3—4), Zidaru — I. Borrmann 
5—4 (4—4), Mihai Popa (intrat 
în locul lui Pongracz) — E. 
Borrmann 5—2 (5—4), Bărăgan
— Pusch 5—4 (6—4), Zidaru — 
Nickel 5—4 (7—4), I. Popa — 
Manfred Beckmann (intrat în 
locul Iul Igor Borrmann) 5—4 
(8—4), M. Popa — Pusch 2—5 
(8—5) și Zidaru — E. Borrmann 
5—4 (9—5 pentru Steaua, scor 
final). Așadar, Octavian Zidaru 
este singurul trăgător din cele 
două echipe finaliste care n-a 
cunoscut înfrîngerea !

Vrem să credem că acești 
sportivi talcntați vor îmbina — 
după o lungă perioadă de pro
misiuni neonorate — tinerețea 
cu experiența, elanul cu serio
zitatea și disciplina în pregă
tire, pentru ca la J.O. de la 
Moscova spadasinii români să 
obțină primele lor medalii la o 
asemenea mare competiție.

în schimb, la Brașov, orașul 
care tinde să devină un centru 
de referință în calendarul ma
rilor competiții internaționale 
de sabie, tradiția n-a fost in
firmată nici la ediția ’80 a Tro
feului Carpați : în timp ce pro
ba individuală a revenit'tot u- 
nui reprezentant al lotului nos
tru olimpic (Ioan Pop, pentru a 
doua oară consecutiv, în 1978

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Elena Oprea șt Florica Dospinescu (Dinamo) — campioane re
publicane de

In Divizia A de baschet, turneu final cu... două echipe

LA CONSTANTA SI BRASOV7 t i

NU CRESC TINERI DE 2 m?

canotaj-fond, in proba de 2 rame.
Foto : Dragoș NEAGU 

schif 4+1 rame, alcătuit din 
Constantin Ailoaiei (Steaua), 
Măricel Lefter, Carolică Ilieș. 
Petre Iosub (toți de la Dinamo) 
și Gheorghe Gheju (Steaua). 
Ei au evoluat la înălțimea aș
teptărilor, la pretențiile actua
le ale schif ului internațional. 
Din lotul olimpic, nu prea nu
meros, al băieților, o compor
tare bună au avut, de aseme
nea, componenții ambarcației 
de 2+1, anul trecut în finala 
acestei probe, la campionatele 
mondiale din Iugoslavia. Este 
vorba de Gabriel Bularda, Pe
tre Ceapura și Ladislau Lo- 
vrenschi (toți de la Dinamo), 
sportivi de mare angajament, 
cu un bogat palmares interna
țional. în rest, poate cu o ex
cepție sau două, aceleași evo
luții „sub linia de plutire” a 
unui canotaj competitiv pe 
pistele nautice ale marilor re-

Vasile TOFAN

Iugoslavia au ob- 
în toate cele șase

mondiale din 
ținut victoria 
probe disputate. Firește, acest 
lucru era de așteptat, Sanda 
Toma, Elena Oprea, Florica 
Dospinescu și celelalte cano
toare de pe Snagov, care au 
urcat pe podiumul de la Bled, 
făcînd parte acum din eltta . 
schifului mondial. Ele au evo
luat pe Bega în aceleași echi
paje în care au luat startul în 
finalele ultimelor C.M. și a- 
cest lucru este 
prin eliminarea

Plămadă, 
tant 
val", a 
măsură 
echipei

un reprezen- 
valoros al „noului 
contribuit in mare 

la revitalizarea 
Rapid.

Foto : I. MIHĂICA

S-a încheiat re
turul campionatu
lui național de 
baschet masculin 
și, odată cu el, 
și-au încetat acti
vitatea, în această 
a 31-a ediție a 
competiției, 10 din
tre cele 12 partici
pante. Au rămas 
în concurs doar 
Steaua și Dinamo 
care, duminică, vor 
susține, în sala 
Floreasca, ultimul 
meci al campiona
tului, joc nedeci
siv (deoarece ste- 
liștii sînt virtuali 
campioni), dar nu

și neinteresant, deoarece parti
dele dintre aceste echipe stîr- 
nesc întotdeauna ambiția ju
cătorilor și atrag publicul.

Desigur, provoacă nedume
rire faptul că nu am amintit de 
turneul final pentru care s-au 
calificat (pe lîngă Steaua și Di
namo), Farul Constanța și 
C.S.U. Brașov. Motivul este pe 
cît de simplu, pe atît de puțin 
onorabil pentru echipele 
Constanța ‘ ~
deplinind 
tară de 
tori de 
Farul 
dreptul 
neul final. Sancțiunea este, 
însă, doar formală, deoarece 
nici una dintre aceste formații 
nu își pierde locul în clasa
ment, fapt care obligă federa
ția să revadă și să refacă pa
ragraful din regulamentul com
petițiilor oficiale referitor la 
această clauză. Oricum, este 
regretabil că centre cu tradiție, 
care au constituit puternice

Dumitru STANCULESCU

îmbucurător, 
r__  ___ ___ sîcîitoarelor
curse de selecție, în al fi ani 
interminabile pe Snagov. Al 
„doilea val" însă — secundele 
din latul olimpic — a dovedit 
în acest prim concurs al anu
lui că este foarte aproape de 
țărmul marilor performanțe. Cu 
alte cuvinte, singurul criteriu 
de selecție în vederea alcă
tuirii echipajelor pentru Jocu
rile Olimpice va fi munca. A- 
dică, sîrguința și seriozitatea (Continuare în pag. 2-3)

BASCHETBALIȘTII JUNIORI AU CIȘTIGAT 
TURNEUL INTERNATIONAL DE LA BRĂILA

In Sala polivalentă din Brăila 
s-a desfășurat un interesant 
turneu internațional de baschet, 
la care au luat parte selecționa
tele de juniori ale Bulgariei, 
Ungariei, României, precum și 
echipa de cădeți (juniori II) a 
țării noastre. Pentru formațiile 
române, turneul a fost un pri
lej de verificare a pregătirilor 
efectuate în vederea campiona
tului balcanic (de juniori) și a 
turneului „Prietenia” (la cădeți).

Locul I a revenit lotului de 
juniori al României, care a cu
cerit victoria în cele trei parti
de susținute : 80—74 (37—35) cu

Bulgaria, 87—65 (43—25) cu Un
garia, 100—73 (49—34) cu Româ
nia (c). Celelalte rezultate : 
Bulgaria — Ungaria 84—60 
(47—20), Ungaria — România 
(c) 72—71 (32—34), Bulgaria — 
România (c) 106—60 (54—27).
Clasament final : 1. România 
(j) 6 p, 2. Bulgaria 5 p, 3. Un
garia 4 p, 3. România (c) 3 p. 
Cei mai buni jucători ai primei 
selecționate române au fost : 
Ardeleanu, Vasilică, Rădulescu, 
Aldea, Ciochină, Mihalcca, Dă- 
ian și Inezelffy (N. COSTIN — 
coresp.).

din 
și din Brașov : neîn- 
obligația regulamen- 
folosi cite trei jucă- 
m (sau mai înalți), 

C. S. U. au pierdut

a
2
Și
de a lua parte la tur- 

final.
doar

(Continuare în pag. a 4-a)

IN

IN ADEVARAT FESTIVAL
INTERNATIONAL DE GIMNASTICA

lubitorii gimnasticii au toate 
motivele să tie bucuroși : a mal 
rămas foarte puțin pînă elnd, în 
Capitală, la Palatul sporturilor și 
culturii, se va da, joi, startul ta 
cea de a XXIII-a ediție a Cam
pionatelor internaționale de gim
nastică ale României, întrecere 
.tradițională șl prestigioasă, care 
se bucură de fiecare dată de un 
mare interes ta întreaga lume.

O reflectare a acestui Interes 
este ilustrat, între altele, de nu
mărul federațiilor naționale' care 
și-au anunțat prezența la com
petiția din acest an : 18. Este o 
cifră record șl ea se explică, ta

Rezultate promițătoare ale aruncătorilor de disc

IOSIF NAGHI 50 m
PRIMUL CONCURS AL ANULUI!

In 
letic 
aer
Napoca, recordmanul țării 
sif Naghi a reușit un rezultat 
foarte bun la aruncarea discu
lui — 63,50 m. în aceeași reu
niune, în proba feminină, per
formanțe de bun augur pentru 
viitorul sezon au realizat și

cadrul unui concurs at- 
de început de sezon, în 

liber, desfășurat la Cluj- 
.................... io-

Florența Țacu — 62,10 m, și 
sora ei Mariana Ionescu — 
61,08 m (record personal), care 
devine astfel, în istoria probei, 
a șasea aruncătoare română 
care depășește granița de 60 
m. De menționat că cei trei 
atlețl sînt pregătiți de prof. 
Dan Serafim.

primul rind, prin faptul că a- 
ceastă întrecere, găzduită do 
țara noastră, reprezintă pentru 
participant! un bun prilej de ve
rificare a pregătirii, cu exact 
trei luni înaintea Jocurilor Olim- 
pice dc la Moscova.

Fără îndoială, cu justificată ne
răbdare este așteptată evoluția 
gimnastelor noastre, campioana 
mondiale pe echipe anul trecut 
la Fort Worth, șl cu deosebire • 
chior două campioane mondiala 
la sărituri și ®ol, respeciv Duml- 
trița Turner și Emilia Eberle. Lor 
II se vor alătura Melita Ruhn, 
medaliată cu bronz la individual 
compus și la sol La „mondial 
lele“ de anul trecut, ca și Rodica 
Dunca, recenta câștigătoare * 
„Turneului campioanelor" de ta 
Londra, o veritabilă speranță a 
echipei noastre, situată pe locul 
5 la individual compus la între
cerile mondiale de la Fort Worth. 
Nu va lipsi din concurs nfcl 
Nadia Comăneci. Bineînțeles, ta 
masculin va fi prezent șl mul
tiplul nostru campion Daa Green 
a cărui reputație internațională 
la inele este unanim apreciată.

Ou siguranță, șl ta alte dele-’ 
gațil vor fi prezenți gimnaștl șl 
gimnaste de valoare internațio
nală și e suficient să menționăm 
că federația din S.U.A. a selec
ționat-o pentru concursul de ta 
București pe campioana mondială 
din 1378 la paralele, Marcia Fre
derick. Deci, patru zile care se 
anunță ca un veritabil festival 
de gimnastică.
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ULTIMA ETAPA IN „CUPA ROMÂNIEI" LA VOLEI
Duminică s-a desfășurat ultima 

etapă din „Cupa Românid** la 
volei. Iată rezultatele.

FEMININ
DINAMO BUC. — „U* CRAIOVA 

1—3 (6, 11—16, 9). Dinamo vis tele, 
cu o echipă în care au jucat 
mai ales rezervele, — jucătoarele 
principale fiind la lot — av cedat 
în fața cnaiovencelor, care și-au 
luat revanșa pentru jacul pierdut 
In tur, cînd Dinamo a jucat cu 
titularele. In primul set, oaspe
tele și-au asigurat de la început 
un avantaj copios, pe care l-au 
menținut. în următorul set s-a 
jucat în prima parte de la egal 
la egal, apoi „fetele din Bănie** 
s-au distanțat, datorită îndeosebi 
jocului bun al Marilcnei Dubin- 
ciuc, Georgetei Drăghici și Corne
liei Ursache. în setul al III-lea 
craiovene ele au cedat, dar în se
tul hotărâtor elevele pnol. M. Du
mitrescu se impun și cîștigă. Ar
bitraj bun : Gr. Nedelcu si Z. 
Moldoveanu. (S. NOR).

PENICILINA IAȘI — FARUL 
C-ȚA. 2—3 (—11, 6, —14. 2, —11). 
Oaspetele au avut un joc mai 
organizat și au învins pe merit. 
Evidențiate : Constanța Marinescu 
și Maria Stadnic de la Farul și 
Iulia Moldovean de la gazde Ar
bitraj bun : M. NicoLau și I. 
Stoica. (M. MACOVSi — coresp.).

CHIMPEX C-ȚA — ȘTIINȚA 
BACAu 3—1 (4, —11, 6, 10). Joc 
la discreția gazdelor, care au fost 
mai insistente în atac. Au evoluat 
mal bine Marta Marinescu, Emi
lia Mănăilă (de la Chimney și 
Mariana Bistrițcanu și Leontina 
Mateș. Arbitri : N. Găâășeanu și 
JL Petrovici. (C. POPA’ —coresp.)

OLIMPIA ORADEA — UNIV. 
TIMIȘOARA 3—0 (4, 7, 7). Victo
rie fără emoții a gazdelor, care 
au întâlnit o echipă ttnără, fără 
experiență. Remarcate : Ileana 
Szdcs, Georgeta Gherman (de la 
Olimpia) și Cristina Cosma. Arbi
traj bun x M. Bonțoiu și D. Popa. 
(P. LOrincz — coresp.).

„U« BUCUREȘTI — RAPID 2—3 
(0, —13, 16, —4, —12). Meci de 
mare luptă, cu multe faze pre
lungite. S-au evidențiat Alexan
drina Constantinescu (de la ,,U“) 
și Eugenia Rebae și Elena Die 
de la Rapid. Arbitri : M. Niță șj 
Z. Moldoveanu. (GH. LAZAR — 
coresp.).

MARATEX — C.S.U. GALAȚI

3—0 (6, 13, 15). Băimărencele au 
jucat foarte bine în fața unei e- 
chipe cu absențe ta formația de 
bază. Remarcate : întreaga echipă 
Maratex și Maria Muscă, Elena 
Sadner de la oaspete. Arbitri : 
I. Rusu, C. Ion. (V. SASARANU 
— coresp.).

MASCULIN
DINAMO — EXPLORĂRI BAIA 

MARE 3—2 (—12, 5. —17, 7, 4). Oas
peții încep jocul în forță, luînd 
un avantaj substanțial și cîștigă 
primul set, dar dinamoviștdi își 
revin, adjudeeîndu-și pe al doilea. 
Finalul celui de al treilea set este 
deosebit de disputat, cu faze e- 
lectrizante. Explorări cîștigă, „că- 
zînd“ apoi, în urma consumului 
nervos în seturile următoare. 
S-au remarcat : Păușescu, Șteflca 
și Slabu de 1a învingători, Arbu
zov și Paraschivescu de la În
vinși. Arbitrajul foarte bun : V. 
Arhire — A. Nedelcu (S. NOR.)

PETROLUL PLOIEȘTI — SIL- 
VANIA ȘEMLEU SILVANIEI 0— 3 
(—1, —10. —5). S-au evidențiat 
Kiss șd Mocula de la învingători. 
(A. CRISTEA — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
STEAUA 2—3 (15, —10, —6. 5, —6). 
Joc frumos. Oaspeții — foarte buni 
In ultimul set. Remarcați : Du- 
duciuc și Țerbea (Steaua), Stan- 
ciu (Tractorul). (I. STANCA — 
coresip.)

C.S.M. SUCEAVA — „POLI* 
TIMIȘOARA 3—1 (2, —8. 11, 13). 
Joc de factură modestă, gazdele 
clștigînd ușor. Remarcați : Mtn- 
dru, Lepădătescu (de la C.S.M.). 
și Csik. Arbitraj bun : V. To- 
nescu, Gh. Ciutacu. (I. MAN- 
DRESCU — coresp.).

VIITORUL BACAU — „U«
CRAIOVA 2—3 (—10, —14, 9, 1.
—4). Buni în apărare și în atac, 
oaspeții au cîștigat pe merit. Re
marcați : Braun, Zlotea, Dumitru 
(de la .,U“), respectiv Gheorghe 
și Ropciuc. Arbitri : D. Rotaru și 
C. Șovăială. (E. TEIRAU — co
resp.).

CALCULATORUL BUC. — 
C.S.M. DELTA TULCEA 3—0 (13, 
6, 10). Joc cu faze spectaculoase. 
Bucureștenii au cîștigat grație 
hotărârii în acțiuni. Remarcați : 
Șulea, Radu, Ion (de la învingă
tori). respectiv Gavrilă și Stanciu. 
Arbitri : I. Amărăsteanu și M. 
loan o vi ci. (N. MATEESCU — co
resp.).

putere de luptă schioare cu vechi 
state de serviciu. La fel de bine 
s-a prezentat o altă tînără spe
ranță, Carmen Cosma (15 ani) 
din Miercurea Ciuc, care a între
cut multe schioare senioare.

Aprecieri pozitive și la adresa 
tinerilor schiori care, deși în a- 
cest concurs nu s-au aflat pe 
primele locuri, ocupate de sporti
vii eu mai multă experiență, au 
demonstrat frumoase virtuți teh
nice care-i recomandă pentru 
viitor drept potențiali performeri 
de nădeide. Iată cîteva nume : 
Emilian Focșeneanu, Francisc Bi
ro, Dragoș Ghițoc, Dan Iliescu, 
Cătălin Fusulan (cu toții între 
13 și 16 ani).

REZULTATE TEHNICE. Slalom 
special (sîmbătă) : 1. Daniela
Uncrop (Dinamo) 108,80. 2. Ma
riana Axinte (L.P.) 109,39, 3. Li
liana Ichim (V. Dornei) 113,30 : 
duminică : 1. Erica Codrescu
(Dinamo) 106,57, 2. Maria Balâsz 
(Miercurea Ciuc) 106,66, 3. Danie
la Uncrop 107,48 ; băieți (sîmbătă) 
1. C. Portik (Dinamo) 90,92, 2—3. 
D. Frățilă și N. Barbu (ambii 
Dinamo) 91,18 ; duminică : D.
Dinu (A.S.A.) 93,47, 2. C. Portik 
94,62. 3. A. Năstase (C.S.U. Pi
tești) 94,62. Trofeele au revenit 
Danielei Uncrop și lui Dorin 
Dinu.

„PRIMĂVARA RUGBYULUr -

Paul IOVAN

PRIMA RUNDA - PRiMELE DERBYURI, 
PRIMELE SURPRIZE... IN CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DE ȘAH PE ECHIPE
NEPTUN (prin telefon). — în 

pitoreasca localitate de pe malul 
Mării Negre (aflată acum sub 
semnul unei primăveri care se 
încăpățânează să întîrzie, cu vînt, 
ploaie și timp rece) a început 
finala campionatului național de 
șah pe echipe. Tragerea la sorți 
a dat următoarea ordine pe ta
bela de turneu : 1. Universitatea 
Iași, 2. Petrolul I.P.G. Ploiești, 
3. Calculatorul I.I.R.U.C. Bucu
rești. 4. Universitatea București, 
5. Politehnica București, 6. Loco
motiva București, 7. I. T. Bucu
rești, 8. Medicina Timișoara, 9. 
C.S.M. Cluj-Napoca, 10. Farul 
Constanța.

Potrivit regulamentului compe
tiției, se fac patru clasamente : 
ABSOLUT — pe puncte de meci, 
la 10 table ; MASCULIN — la 6 
table ; FEMININ — la 2 table și 
JUNIORI — JUNIOARE, la 2 ta
ble (toate pe puncte de partidă).

Prima rundă programat si 
primul mare derby al întrecerii, 
opunînd două rivale tradiționale 
ale șahului nostru, formațiile 
Universitatea București și I.TJS., 
precum și meciul dintre Calcula
torul și Medicina Timișoara. Deși 
lipsită de aportul marelui maes
tru Florin Gheorghiu. I.T.B. a

reușit să obțină victoria în fața 
Universității (.prima după trei 
ani) cîștigînd cu 51/2—i1/2 (31/2—2J/a 
la masculin, 1—1 la feminin și 
1—1 la juniori-junioare). Dintre 
rezultatele individuale se desprind 
victoria lui Ciocâltea, cu negrele, 
la prima masă, obținută în fața 
lui Șubă, a lui Grdnberg ia Bo
tez și a lui Savin la Georgescu. 
Mobilizîndu-se exemplar. foarte 
omogena formație Calculatorul a 
reușit să furnizeze surpriza run
dei, întrecînd Medicina Timișoara 
cu 5V?—3V? (1) - 1-1,
1— 0 : LOwi a întrerupt în pozi
ție câștigată la Ardeleanu, Kertesz 
a cîștigat la Biriescu, Nicolalde 
la Ilijin, Valsman a pierdut la 
Ungurean u iar Gabriela Oltean u 
a învins-o pe Margareta Mureșan!

CeMalte rezultate : Universita
tea Iași — Farul 71/2—21/» (5—1,
2— 0, Y2—1V2), Petrolul — C.SJH.
5-5 (3-3, V2-l1/2. lV2-1/2), Poli
tehnica — Locomotiva 61/»—31/2 
(31/2—21/?, 1—1, 2—0). Campionatul 
continuă cu partidele rundei a 
doua, avînd drept întâlnire cen
trală : I.T.B. — Universitatea
București.

THEODOR NICOARA 
arbitru international

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE JUDO 
ALE COPIILOR

NOII CAMPIONI ȘCOLARI
Sala sporturilor din Galați a 

găzduit Întrecerile finale ale cam
pionatului republican școlar de 
lupte greco-romane. Confruntările 
aiu fost, în general, de bun nivel 
tehnic, In special campionii ofe
rind meciuri spectaculoase. De 
menționat că elevii gălățenl, an
trenați de Dumitru Tomescu, au 
cucerit trei titluri.

Iată cîștigă torit pe categorii, 
campicnii anului 1980 : cat. 44 kg 
— M. Sandu (Iac. 4 Constanța) ; 
cat. 48 kg — D. Grosu (Uc. Se-

DE LUPTE GRECO-ROMANE
mănă boarea Buc.) ; cat. 52 kg — 
Gh. Șerhan (Lie. ind. 1 Reșița) ; 
cat. 56 kg — C. Uță (Gr. șc. 1 
Câmpulung Muscel) ; cat. 60 kg — 
D. Stand (Lie. 12 Buc.) ; cat. 
65 kg — I. Mogoș (Lie. 4 Galați); 
cat. 70 kg — St. Gagiu (Lie. e- 
nergctic Galați) ; cat. 75 kg — 
S. Herțea (Lie. 4 Constanța) ; 
cat. 81 kg — P. Ursu (Lie. ener
getic Galați) ; cat. 87 kg — M. 
Rotaru (Lie. ind. 4 Suceava) : cat. 
+87 kg — C. Ghc ras im (Lie. M. 
Eminescu Botoșani).

T. SIRIOPOL — coresp.

ACTUALITATEA IN HOCHEI
In prima serie valorică a Di

viziei A de hochei au mal rămas 
de disputat doar patru etape, a- 
dică două runde duble, ultima 
dintre ele cuprinzînd și confrun- 
tările-derby, ultimele din acest 
an, dintre actuala lideră a cla
samentului Steaua și Dinamo, 
campioana „en-titre“. Această 
dublă partidă va avea loc în zi
lele de 23 și 24 aprilie pe pati
noarul artificial din Galați.

Dar pină la ultimele două e- 
tape, despre care am vorbit, joi 
șl vineri vor avea loc jocurile 
din etapele a 32-a și a 33-a, în 
care sînt programate meciurile : 
METALUL RĂDĂUȚI — STEA
UA ; DUNAREA GALATI — DI
NAMO ; S. C. MIERCUREA 
CIUC — METALUL SF. GHEOR- 
GIIE. înaintea acestor întîlniri 
clasamentul este următorul :
1. Steaua 31 27 1 3 288- 70 55
2. Dinamo 31 24 3 4 268- 87 5J
3. S.C. M. Ciuc 31 19 3 9 259-100 41
4. Met. Sf. Gh. 31 10 2 19 135-225 2?
B. Dun. Gal. 31 7 1 23 127-194 15
6. Met. Răd. 31 1 0 30 74-475 2

Pe patinoarul artificial din Ga
lați au început sîmbătă partidele 
din cadrul turneului final al 
campionatului republican al ju
niorilor mari. Din păcate, între
cerea a fost marcată de unele 
Incidente petrecute la meciul

Steaua — S. C. Miercurea Ciuc și 
datorate jucătorilor ultim el for
mații. La meciul dintre S. C. 
Miercurea Ciuc și CI. sp. șc. Li
ceul Miercurea Ciuc, ultima for
mație nu s-a prezentat. Foarte 
slabe arbitrajele prestate de R. 
Dobrescu, A. Biro și C. Covaliu. 
Iată primele rezultate : Steaua — 
S. C. Miercurea Ciuc 18—4 (8—6, 
7—2, 3—2) ; CI. sp. șc. 2 Galați 
— Liceul Miercurea Ciuc 10—2 
(3—0, 4—1, 3—1) șl CI. sp. șc. 2 
Galați — Steaua 6—4 (3—1, 1—1, 
2—2) — ccl mai frumos meci al 
turneului. Luni a fost zi de pau
ză, competiția continuând marți 
cu jocurile returului. (T. Sirio- 
pol — coresp.).

Consumat la București, turneul 
final la categoria „speranțe" s-a 
încheiat cu victoria echipei CI. 
sp. șc. Liceul Miercurea Ciuc 
(antrenor prof. I. Mezei), care 
în finala de trei a învins cu 9—2 
(4—0, 2—1, 3—1) pe Dunărea Ga
lați și cu 6—3 (3—1, 1—1, 2—1) pe 
CI. sp. șc. Gheorgheni. Pentru 
locul secund : CI. sp. șc. Gheor
gheni — Dunărea Galați 4—4 
(1—0, 1—1, 2—3). Pe celelalte 
locuri : 4. Triumf București ; 5. 
Steaua ; 6. CI. sp. șc. 2 Galați ; 
7. CI. sp. șc. Suceava ; 8. CI. sp. 
șc. Tg. Secuiesc ; 9. Petrolul Plo
iești.

Finalele celei de a X-a ediții 
a campionatelor republicane indi
viduale de judo ale copiilor, 
desfășurate sîmbătă și duminică 
la Alba Iulia, au fost dominate 
categoric de competitorii din aso
ciațiile si cluburile sportive din 
Arad, municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej și Oradea, care au cucerit 
cele mai multe titluri. Tricouri 
de campioni ai țării au mai ob
ținut și micii judoka din Galați. 
Tîrgoviște, Brașov și Alba Iulia. 
Spre surprinderea celor prezenți, 
nici un finest bucureștean (din
tre cei 54 aflați în concurs, pro
venind din 6 secții) n-a reușit să 
se numere printre campioni !

Iată primii ’ clasați la finalele 
copiilor mari (12—13 ani) : cat. 
30 kg : 1. N. Ghită (Dinamo Bra
șov), 2. I. Iluniadi (C.S.O. Cîmpu
lung Muscel), 3. FI. Ijungu 
(C.S.S. Suceava) și S. Selaja 
(Casa Pionierilor Cuglr) ; cat. 
33 kg : 1. R. Urcau (C.S.S. Alba 
Iulia), 2. C. Gajea (C.S.S. Oradea), 
3. D. Cojocăreanu (Rapid Arad) 
și C. Lovin (C. P. Galați) ; cat.

36 kg : 1. S. Mardasevici (C.S.S. 
Gh. Gheorghiu-Dej), 2. C. Mitri- 
că (C.S.S. Oradea), 3. A. Achitel 
(C.S.S. Suceava) și V. Zamfir 
(C. P. Galați) ; cat. 40 kg : 1. 
D. Păcurariu (Gloria Arad), 2.
S. Mudura (C.S.S, Oradea), 3. D. 
Blănaru (C.S.M. Borzești) și V. 
Catona (Gloria Arad) ; cat. 45 
kg : 1. N. Iosif (C.S.S. Oradea), 
2. N. Țirlca (C.S.S. Oradea), 3. 
A. Gergely (C. P. Cluj-Napoca) 
și P. Sabău (C.S.S. Deva) ; cat. 
52 kg : 1. V. Bansagiac (C.S.Ș. 
Gh. Gheorghiu-Dej), 2. I. Radu 
(C.S.S. Deva), 3. C. Bîrnescu 
(Olimpia Buc.) și R. Taaica 
(C.S.S. Oradea) ; cat. + 52 kg : 
1. G. Burlău (C.S.S. Oradea), 2. 
P. Anițoaie (Unirea Iași). 3. A. 
Ariene și L. Moga (ambii de la 
C.S.S. Gh. Gheorghiu-Dej). Cam
pionii (în ordinea categoriilor) la 
copii mici (10—11 ani) : Gh. Pas- 
cu (Gloria Arad), E. Lovin (C. P. 
Galați). P. Buglea (C.S.S. Ora
dea). R. Pîrvu (Oțelul Tîrgoviște),
T. Nagy (Rapid Arad), F. Lascău 
(C.S.S. Oradea) și Z. Bencsik 
(Gloria Arad).

MEREU h ERU^IE-EÂ ÎNVAJĂIURĂ, ft MUNCĂ 
Șl PE TERENURILE OE SPORT

(Urmare din pag. 1)

RULMENTUL BRAȘOV - CONFECȚIA 14-10, 
LA HANDBAL FEMININ

BRAȘOV, 14 (prin telefon). în 
meci restanță din cea de a 12-a 
etapă a Diviziei A la handbal 
feminin, Rulmentul Brașov a în
trecut luni seara în Sala sportu
rilor (peste 1 200 de spectatori) 
pe Confecția București cu 14—10 
(10—5). Atuurile succesului : efica
citate mai mare, apărare fermă. 
Au înscris : Marc o v 4, Marian 4, 
Tat 3, Furtună 2 și Drăgușel 1 —

pentru Rulmentul, Grigoraș 7 și 
Serediuc 3 — pentru Confecția. 
Au arbitrat foarte bine Romeo 
lamandi și Gh. Mihalașcu (Bu
zău). Tot în meci restanță, dar 
din cadrul „Cupei de primăvară" 
pentru divizionarele A masculine, 
Dinamo Brașov a Întrecut pe 
C.S.M. Borzeștl cu 29—21 (13—12).

Carol GRUIA — coresp.

de la I.U.M. Rogojelu, și ope
ratorul chimist Constantin Ma- 
ximciuc, din Feldioara, a fost 
o demonstrație de agilitate și 
iscusință. O luptă între doi 
fruntași. în muncă și sport. 
Cristache, mai tînăr, a cîștigat, 
dar și Maximciuc era satisfăcut 
pentru performanță : locul II pe 
țară. „îmi ziceau copiii, Ia ple
carea de acasă : «Tăticule, ce 
ne aduci ?» O medalie frumoa
să, le-am spus, în glumă. Și 
uite că le duc !” Cum, aveți 
mai mulți copii ? — îl întrebăm 
puțin mirați pe tînărul cu piept 
și brațe de luptător. „Un băiat 
și trei fetițe. Abia aștept să 
crească, să ajungă... Ia masa de 
tenis". Am admirat și evoluția 
altor fete și băieți : Irina Vel- 
nea și Simion Catrința, Violeta 
Bradea și Marin Ciopîcă, atîția 
alții din cei peste 160 de fina- 
liști. Iar aplauzele, cu care 
a fost răsplătit fiecare punct

cîștigat, au fost adresate, de 
bună seamă, și profesorilor și 
antrenorilor care le-au îndru
mat pașii pină la finală. Iată 
cîțiva dintre aceștia : Ion We
ber (Arad), Ovidiu Mitroiu 
(Brașov), Ion Lepși și Alexan
dru Moza (Caraș-Severin), A- 
drian Fuianu (Gorj). La fru
moasa reușită a acestei compe
tiții a contribuit, fără îndoială, 
organizarea ireproșabilă (se cere 
evidențiată munca unui mare 
iubitor de sport — Tiberiu Ți
ganii, activist al C.C. al U.T.C.). 
Primii clasați : cat. 14—19 ani, 
fete : Daniela Dulmin (Arad), 
Constanța Munteanu (Caraș- 
Severin), Violeta Bradea (Al
ba) ; băieți : I. Drăgoi (Brașov), 
V. Drugărin (Caraș-Severin), S. 
Catrința (Arad). Cat. peste 19 
ani, tineri din mediul rural : 
fete : Maria Nicola (Caraș-Se
verin), Irina Velnea (Brăila), 
Maria Bănică (Constanța) ; bă
ieți : D. Cristache (Gorj), C. 
Maximciuc (Brașov), M. Cio
pîcă (Argeș).

„CUPA F.R.S.B." LA SCHI ALPIN, INTR-UN DECOR 
DE IARNĂ AUTENTICA !

învingători : Daniela
în Bucegi, sîmbătă și duminică, 

ne-a intim pinat un decor de iar
nă autentică. Ninsoare abunden
tă, vînt în rafale, vizibilitate re
dusă etc. Deci, acestea au fost 
condițiile în care s-au întrecut 
schiorii alpini în ultima competi
ție oficială din calendarul fede
rației de specialitate. întrecerea, 
dotată cu „Cupa F.R.S.B.", a a- 
vut loc pe pîrtia marcată în Va
lea Dorului.

Slalomul special de sîmbătă. 
marcat cu 52 de po-rți, a supus 
pe competitori la serioase efor
turi, iar disputa a fost extrem 
dc interesantă deoarece pe listele

Uncrop și Dorin Dinu
de start au figurat cei mai buni 
specialiști ai genului (seniori, ju
niori și copii). Parcursul a fost 
străbătut de toți competitorii, fă
ră deosebire de vîrstă, și s-a pu
tut constata că tinerii schiori au 
făcut progrese însemnate, că 
printr-o pregătire adecvată ei 
sînt capabili de noi salturi de 
calitate. Este suficient să amin
tim că în cursa fetelor Uliana 
Ichim (14 ani) din Vatra Domei 
— pregătită în ultimele două se
zoane la lotul național de copil 
de antrenorii Ion Bogdan și Ma
rin Focșeneanu — s-a situat pe 
locul 3 în clasament, depășind 
prin tehnică, combativitate și

NOTAȚII LA CAMPIONATELE DE CANOTAJ-FOND
(Urmare din vag. I)

gate. Un singur exemplu de 
non-performanță: proba de sim
plu, cîștigată de un reprezen
tant al secției de canotaj din 
Tg. Mureș (Gyozo Gali) și nu 
de schifistul nr. 1 al țării 
(Mircea Roman), multiplu cam
pion republican, aflat în... lotul 
olimpic !

Campionatele republicane de 
canotaj-fond din acest an au 
fost o întrecere „deschisă”. 
Vrem să spunem că la actuala

participat și juniorii aflați în 
vacanță școlară. Spre lauda lor, 
elevii canotori au dovedit o 
bună pregătire fizică și tehni
că, reușind, în unele curse, să 
se claseze pe locuri meritorii. 
Este cazul tinerilor schifiști de 
la C.S.Ș. Triumf București, 
C.S.Ș. 2 Constanța, C.S.Ș. Deva, 
C.S.Ș. 1 București ș.a.

In rezumat, o ediție reușită, 
excelent organizată, care a săr
bătorit un frumos, jubileu : 25 
de ani de la primul concurs 
de canotaj-fond desfășurat în

Competiția „Primăvara rugbyu- 
lui*, splendidă reușită a Comisiei 
municipale București (un mare 
merit revenind activistului 
C.M.B.E.F.S Victor Vardela), a 
luat sfîrșit cu dorința manifestă 
a intrării sale în tradiție ! lată 
clasamentele pe categorii de vîr
stă : 10—12 ani : 1. CI. sp. >c. 
Steaua, 2. CI. sp șc. Triumf, 3. 
R. C. Grivița Roșie ; 12—14 ani : 
1. CI. sp. șc. Steaua, 2. CI. sp. șc. 
2 Constanța, 3. CI. sp șc. Loco
motiva București ; 14—16 ani ; 1. 
Locomotiva, 2. R. C. Grivița Ro- 
șde, 3. CI. sp. șc. Auto Galați. 
„Cupa municipiului București** 
și-a stabilit următoarea ierarhie

finală : 1. Ci 
R. C. Grivița 
tiva, 4. TriurJ 
sp. șc. 2xCon| 
miat cchrpțid 
Turzil (ia cat 
motiva (cat.
și pe jucători 
tei, V. Năstas 
Ciuncan, A. Ț
• REZULTĂ 

F.R.R. : Știlnfl 
— Știința P 
meniul Bîrlaq 
9—9, „U“ Tin 
Sibiu 7—6. J 
Săsăranu, E. I

ÎN DIVIZIA A DE POPIC!
In campionatul Diviziei A de 

popice s-au disputat, sâmbătă și 
duminică, o parte din jocurile 
etapei a XV-a Echipele avînd 
jucători în loturile naționale (carte 
au evoluat zilele acestea în Ce
hoslovacia) vor juca partidele 
respective pe 24 aprilie. Iată re
zultatele :

FEMININ : o Hidromecanica
Brașov — Voința Timișoara 
2400—2331 p.d. (scor individual 
3—3). Brașov can ca Mariana Con
stantin, cu 441 p.d., a stabilit un 
nou record al arenei (C. Gruia
— coresp). • Textila Timișoara
— Voința Cluj-Napoca 2144—2181 
(3—3). Timișorencele au condus, 
pină la intrarea pe piste a ulti
melor schimburi, dar au pierdui 
datorită jocului slab al Anei Bora
— 329. De la clujence s-a impus
Eva Chcțeanu cu 379. (C. Crețu

CICLISMUL IN
Șoseaua București — Pitesc 

(prin Chitită) a găzduit primul 
campionat de juniori al munici
piului București la ciclism-fond, 
proba contratimp individual. Ju
niorii mici au acoperit 16 km, iar 
cei mari 20 km Iată rezultatele. 
Juniori mici : 1. Al. Ion (Voința) 
24:00, 2. FI. Boiangiu (STIROM) 
24:12, 3. Gh. Filip (Voința) 21:24 ; 
juniori mari : 1. S. Oprescu (O- 
limpla) 31:21f 2. O. Celea (Voința) 
31:37, 3. Gh Florea (Olimpia) 
32:05.

La acest campionat au partici
pat, în afară de concurs, șl ©

— coresp). « I 
cord Cluj-Nad 
Principalele rl 
două formații 
429, respectiv I 
(D. Plăvițu —I 
Brașov — pJ 
2315 (3—3).

MASCULIN I 
poca — Prod 
4871 (3—3). q
Malciu (863) I 
că tor, care al 
obținerea victl 
s-a evidențiatl 
(E. Fehervari I 
Timișoara — 1 
Turzii 4899—48] 
Brașov — Pe] 
iești 4969 <5&ll 
Tg. Mureș — 
4906—4562 (G—01

ACIUALITĂ 
parte dintre I 
Brașov și Ploi 
lotului naționa 
Cete mai bun 
obținute de : . 
Ha) 30:30, M. 
Brăila) 31:06, 
Ploiești) 31:07, 
Brașov) 31:50. ■

Campionatele 
municipiului E 
miercuri cu pi 
individual pes 
sîmbătă cu 
(seniori șl juni

SĂRITORII CLUBULUI TRIUMF Bl
AU DOMINAT CONCURSUL REPUBHQ
Așa cum s-a petrecut și la în

trecerile seniorilor șl juniorilor, 
reprezentanții C. S. Școlar Tri
umf București (antrenori N. 
Spaxios și Elena Timar) au do
minat, cu autoritate, concursul 
republican ere sărituri pentru 
copil desfășurat la bazinul 
Olimpia din Sibiu. Ei au cucerit 
8 din cele 12 locuri I, celelalte 
revenind sportivilor de la Lie. 2 
București (secția acestei unități 
devine, de la an la an, tot mal 
productivă) —2. C.S.M* Cluj-Na
poca — 1 și C.S.Ș. Sibiu — 1.

Rezultate. TRAMBULINA 1 m, 
BĂIEȚI I : 1. A. Cherciu (C.S.Ș. 
Triumf București) 366,70 p, 2. Cr. 
Eiescu (Triumf) 353,75 p, 3. L 
Petrache (Lie. 2 București) 324,60 
p ; BĂIEȚI li : 1. O. Simion
(C.S.Ș. Sibiu) 191,10 p, 2. M. Ne
delcu (Lie. 2) 189,90 p, 3. M. Nea- 
gu (C.S.M. Sibiu) 180,15 p ; FETE 
I : 1. Andreea Dragomir (Triumf) 
361,40 p, 2. Ileana Pîrjol (Triumf) 
344,45 p, 3. Cristina Szakacs (Cri- 
șul Oradea) 333,15 p ; FETE II : 
1. Ileana Anghel (Triumf) 229,55 
p, 2. Luana Pătac (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 225.05 p. 3. Georgeta An- 
tohie (Triumf) 202,20 p ; TRAM
BULINA 3 m, BĂIEȚI I : 1. A. 
Cherciu 296,20 p, 2. N. Lepăduș

Biletele dc intrare pen
tru campionatele interna
ționale de gimnastică ale 
României s-au pus In vîn- 
zare Ia agenția C.C.A. și 
Ia Palatul sporturilor și 
culturii.

(LiC. 2) 291,50
289,10 p ; BAIM 
delcu 164,80 p, 
p, 3. M. Neagd 
1. Andreea DrJ 
Adrina MantJ 
396,05 p, 3. îl 
p ; FETE II ;
103 p, 2. LiliJ 
Sibiu) 172,90 pi 
172,40 p ; PLA 
I : 1. A. Cher] 
Iliescu 214,60 d 
(Lie. 2)^2îW5j 
M. Nedelcu ld| 
rea (Lie. 2) 81, 
81,35 p ; FETE 
joi 230,20 p, 2 
mir 193,85 p, 
(Triumf) 169,60 
Ileana Anghel 
Filială (Triunj 
Georgeta Anton 
NESCU — cor

AN
In perioad 

5 mai a.c. J 
Sinaia — d 
menu) praefl 
re a vechild 
tori de schi 
selecție a d 
colaboreze 
litate încep 
de iarnă 198

Informații 
la telefon 
921/13174.

O NOUTATE PENTRU AUTOMOBILIȘTII^BUl

In str. Mendeleev nr. 14, ÎNTREPRINDEREA 
HOTELURI Șl RESTAURANTE București a descH 
special care asigură servicii turistice pentru 
autoturisme :

@ excursii @ minivacanțe • locuri în stațiu 
și cură balneară @ mese festive 9 informații

LOTO PRONOSPORT INFORM
CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 9 

APRILIE 1980
Cat, 1 : 1 variantă 25% a

50.000 lei ; Cat. 2 : 2 variante 
100% a 19.469 lei și 4 variante 
25% a 4.867 lei ; Cat. 3 : 20,75 
a 2.815 lei ; Cat. 4 : 83,75 a 697 
lei ; Cat. 5 : 227,00 a 257 lei ; 
Cat. 6 : 7.769,50 a 40 lei ; Cat. 
7 : 284,00 a 200 lei ; Cat. 8 : 
4.070,50 a 40 lei. REPORT CA
TEGORIA 1 : 15.744 lei.

BILETELE DE ASTĂZI, 
SUCCESELE DE MIINE...

Tragerile obișnuite Pronoexpres 
din această lună continuă seria 
marilor clștiguri în autoturisme 
și importante sume de bani. La 
prima tragere, desfășurată 
miercuri 2 aprilie, participantul 
Radu Protopopescu din București 
a obținut la categoria I, pe un 
bilet achitat în cotă de 25%, un 
autoturism „Dacia 1300", în timp

oe cîștlgurite de 
au avut o vald 
peste 20.000 lei. 
toare, din S apo 
alte frumoase 3 
cum se poate va 
rea cîștigurilor 
tă rubrică. Trad 
de mline, 16 ap 
dv. posibilitatea 
cese asemănă toi 
însă, că ASTĂZI 
ZI pentru procd

O VESTE PLăJ 
IUBITORII

Agențiile LotxJ 
început vînzarea 
tragerea specigMl 
nlcă 20 aprffie^l 
extrageri cu un 
numere, se ataj 
RISME „Dacia | 
pe ruta R. S. 
R. P. Ungară sa 
mană, cîștiguri î 
variabile și fixe 
etc.). Nu pierdeț 
număra printre :
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Reconfortant și plin de învăță
minte pentru fotbalul nostru, — 
mai ales în momentul de față î 
— acest derby între două echipe 
de „podium solid" : Universita
tea Craiova — F. C. Baia Mare. 
Un meci care, prin spectacolul 
oferit, prin densitatea fazelor de 
fotbal autentic, rivalizează cu 
partidele — cap de afiș din cam
pionatele englez, vest-german, o- 
landez, urmărite pe micul ecran.

Ce anume explică subita meta
morfoză, fericita schimbare în 
bine, sub tricoul echipei de club, 
a lui Ștcfănescu. Balacî, Cămă- 
taru, Țicleanu, Cri șan, Terheș, 
Koller, Sabău ?

Nimic altceva decît încadrarea 
lor într-o CONCEPȚIE ȘI IDEE 
DE JOC — modernă, generoasă, 
declanșatoare de fantezie și ener
gie, în egală măsură — care le 
permit să se exprime la adevăra
tul potențial, să-și etaleze întreaga 
paletă a cunoștin
țelor fotbalistice, în 
ton cu egalitățile 
native ale jucătoru
lui român, cu tem
peramentul acestuia. 
Evident, adoptarea 
aceleiași maniere de 
joc și la echipa na
țională s-ar solda cu 
efecte binefăcătoare 
în evoluția, de pil
dă, a craiovenilor-
iricolori, inclusiv a Ijii Că- 
mătaru, scos din lot, la 22 
de ani, de o... concepție de
fetistă, rigidă care — cum 
a demonstrat și meciul cu repre
zentativa Italici — a transformat 

vîrf autentic într-un ..paznic" 
inabil al... fundașului central de 
marcaj Colovat ti !

★
Revenind de la ...Neapole la 

Cmaiova, să vedem — după aplau
zele culese de ambele echipe pen
tru jocul lor de ansamblu — ce 
anume a creat diferența pe tabela 
de scor ? La victoria liderului 
clasamentului au contribuit mai 
mulți factori. Intre cei de prim 
ordin se situează clasa superioară 
de joc a mănunchiului de valori 
(Ștefănescu, Bala ci, Crîșan, Ți
cleanu, Cămătaru), potențată de

?

sțajncheiat 
comentariile 

continua:

un plus de experiență competi- 
țională, de o ambianță favorabilă, 
firește, Gricărci formații gc.zdă și 
— poate — de o ceva mai mare 
libertate de acțiune comparativ 
cu jocul-program al băimăreni- 
lor în momentul atacului. Reale 
talente, Bălăci, Țicleanu, Donose 
adaugă, pentru reușita „construc
ției", un plus (necesar) de fante
zie și tehnicitate ; așa cum Crișr.o 
obțirie câștig de cauză, în careul 
advers, în lupta cu adversarul 
direct, datorită abilității specifice 
unei aripi lipsită de gabarit.

Din echipa lui Mateianu, doar 
Sabău îșj mal permite „numere 
tehnice" (personale), avansând 
sistematic în momentul de pose
sia mingii, permițîndu-și fente și 
driblinguri. Cum Sabău îndepli
nește (totuși) în echipă funcția 
de fundaș central — libero, ase
menea excentrități se plătesc 
uneori. Duminică, la Craiova, ie

șirile din dispozitiv 
ale lui Sabău, ca și 
ale altor coechipieri 
din linia de fund, 
n-au fost sincroniza
te eu acțiunile obli
gatorii de suplinire, 
în scopul acoperirii 
operative a zonelor 
libere din propriul 
sistem defensiv. Așa, 
de pildă, cînd Borz 
s-a deplasat spre

Condruc pentru a-1 sprijini, craio- 
venii, maturi, expeditivi l-au gă
sit imediat liber pe Irimescu de 
la care, în prima repriză, s-au 
declanșat momente de reală pa
nică la poarta lui Ariciu.

Sigur, pentru a-și pune la 
punct toate bunele sale intenții. 
V. Mateianu mai are nevoie de 
timp. Pînă atunci, cînd „dă" de 
un partener valoros (cazul Uni
versității Craiova, duminică), e- 
chipa lui plătește încă tribut 
greu în faza de apărare (agravat 
și de desele momente de rătă
cire ale lui Ariciu), vizibil, iată, 
și în condițiile unui mecanism 
destul de bine pus în funcțiune 
cînd băimărenii intră în oosesla 
mingii.

Gheorghe NiCOLAESCU
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curînd un marș al clu
bului. Intitulat „Haide 
Poli", este o prelucra
re corală a lui Anton 
Bișoc, dirijorul Operei 
Române din Iași, fiind 
interpretat de corul 
aceleiași instituții. El 
a fost ascultat pentru 
prima dată de cel pes
te 18 000 de spectatori, 
înaintea meciului Poli
tehnica Iași — Dinamo. 
• O întîmplare mai 
puțin obișnuită s-a 
petrecut în timpul me
ciului Politehnica Iași
— Dinamo. Portarul 
bucureștenilor Eftimes- 
cu a plonjat după o 
minge expediată de 
fundașul ieșean Ena- 
che și a căzut în poar
tă rămânând agățat cu 
picioarele de plasă. El 
a putut să iasă din 
„capcană" numai cu 
sprijinul unui fotore
porter care l-a ajutat 
să-și scoată picioarele 
din țesătura plasei. • 
Cine ăste Stredie, de
butantul echipei Dina
mo în meciul cu Poli
tehnica Iași ? Este un 
jucător care a activat 
pînă de curînd la di
vizionara ,,B" C.S.M. 
Suceava și care, după 
frumoasa lui evoluție, 
se anunță un jucător 
de perspectivă. • In 
biroul secției lui „Po
li" figurează acum și 
dr. Simion Surd an. 
„Traseu" normal pen
tru un fost fotbalist 
valoros și devotat cu
lorilor alb-violete. • 
Completări la portretul 
portarului Robert Svie- 
hovsky, care a debu
tat duminică (în min 
84 al meciului „Poli"
— Gloria) în Divizia A:
este un fost junior al 
lui „Poli" care a evo
luat ulterior la Elec
tromotor Timișoara. în 
,,C“. Are 23 de ani. 
Apariția Iul spectacu
loasă (la 1,94 este cel 
mai înalt portar al 
campionatului nostru) 
a fost primită cu a- 
plauze de public. Cele 
cîteva intervenții sigu
re i-au sporit și mai 
mult cota de simpatie 
și încredere. Să fi apă
rut un portar marc, și 
la figurat ? • Dumi
nică, un nou debut în 
Divizia A. Petre Regep, 
arbitru de linie la par

tida A.S.A. Tg. Mureș 
— Jiul. Interesant este 
că tînărul „cavaler al 
fluierului" a debutat fn 
arbitraj exact in ora
șul în care apărea, ca 
jucător, Ja „Poli" Ti
mișoara, în 1964, cînd a 
și marcat golul egală- 
rii pentru formația bă
nățeană în meciul cu 
A.S.A.. O La încălzirea 
echipei A.S.A. Tg. Mu
reș a participat și O- 
nuțan, care fusese a- 
nunțat în formația de 
bază. Cu cinci minute 
înainte de începerea 
întîlnirii, a apărut la 
încălzire Gali, Onuțan 
plecînd la cabine. Unii 
au zis că de... frica ar
bitrului de centru I. 
Igna, care îl eliminase, 
în toamnă, la Galați. 
Onuțan avea însă să 
ne . explice absența. : 
„Durerile entorsei din 
partida cu Steaua n-au 
cedat nici la injecția 
făcută înaintea încălzi

rii !" Iar observatorul 
federal Ștefan Socaciu 
avea să releve frumo
sul gest al fundașului 
mureșan care s-a pre
zentat la cabina arbi
trilor pentru a-1 salu
ta pc I. Igna și a-i a- 
dresa scuze pentru „ca
pitolul Galați". • 300
de meciuri în Divizia 
A pentru Hajnal. Re
cordul personal a fost 
stabilit duminică. Haj
nal a vrut să „cins
tească" evenimentul cu 
un gol, dar n-a reușit... 
• Mulți actori — și Ia 
propriu și la figurat —• 
duminică la Craiova, și 
în teren, și în tribune, 
înainte dea adresa a- 
plauzelelor lui Crișan, 
Bălăci. Țicleanu, Cămă- 
taru, Terheș, Sabău, P. 
Radu — pentru jocul 
prestat — spectatorii au 
salutat prezența în tri
bunele ..Centralului era- ; 
iovean" a lui Mișu Fo- 
tino, Nicu Constantin — 
și a interpretului de mu- ; 
zică ușoară Aurelian An- 
dreescu, anunțați prin 
stația de radio a stadio
nului © „Goluri demne 
de genericul emisiunii 
Sport a televiziunii", 
acestea de Ia Craiova ’ 
— opinează și colabo
ratorul nostru Gheor
ghe G! is ici, fost fotba
list. Subscriem întru 
totul...

toamna trecută, pe sta
dionul din Ghencea, 
partida s-a încheiat tot 
la egalitate, dar
cu scorul de 4—4 !
• Antrenorul Gh.
Constantin era foar
te supărat, după
meciul de la Bacău, pe 
atacantul său Marcel 
Răducanu, care a ju
cat foarte slab. „Nici 
o desprindere de ad
versar, nici un dri
bling. Nimic. Așa nu 
se poate. La antrena
mente, însă, Marcel 
Răducanu este un jucă
tor exemplar, cum 
n-am avut nici unul 
de cînd sint antrenor. 
Răducanu, cred eu, este 
și puțin cam obosit".
• Botez a fost un ade
vărat vîrf in partida cu 
Steaua. A luptat mai 
mult ca oricare dintre 
coechipierii săi, a ra
tat două bune ocazii 
dar... De cîteva ori a 
stricat și faze clare, 
încercând să treacă 
prin „zidul" apărăto
rilor bucureșteni. în 
timp ce Antohi. Șoșu, 
sau Șoiman_ se demar- 
caseră și așteptau pa
sa lui. ® „Nu știu ce 
să mai zic. La Galați 
am jucat mai bine ca 
azi și am pierdut — 
afirma antrenorul Tra
ian Ionescu. O ținem 
numai în... dușuri sco
țiene, de la începutul 
campionatului. După 
una caldă, vine una 
rece". Duminică, Sport 
Club va juca la Timi
șoara și, conform celor 
Întâmplate pînă acum, 
va urma una... © Me
ciul de la Cluj-Napoca 
a prezentat un grad 
de dificultate în plus 
pentru arbitri prin mi
za mare a întîlnirii. 
prin aceea că ambele 
formații, și Universita
tea și F. C. Olt. au fo
losit, adeseori, tactica 
jocului la ofsaid. Ni- 
colae Rainea a condus 
însă foarte bine, dar 
prestația sa a fost, fă
ră îndoială, susținută 
cu promptitudine și pre
cizie de semnalizările 
celor doi tușieri, ex
perimentatul T. Bala- 
novici și debutantul 
V. Burmuz, ultimul un 
nume care tinde să se 
afirme. © Iată că, după 
Chimia Rm. Vîlcea, și 
Politehnica Iași are de

• „Senzațională" de
monstrația de dumini
că a lui Teleșpan, în 
meciul Chimia. — C.S. 
Tîrgoviște. Demonstra
ție a modulul cum se 
pot rata goluri. Nu 
unul, ci trei ! In min. 
69 își creează o poziție 
excelentă, dar balonul, 
șutat de la 10 m de 
poartă, zboară paralel 
cu buturile ! ; în min. 
73 scapă din nou, iar 
șutul se duce pe lin
gă... ; în min. 80, Te
leșpan se află încă, o 
dată față în față cu 
poarta goală, dar min
gea se duce la rădăci
na barei ! *Un specta
tor își mine ase jumă
tate din fular... ® Ște
fan Coidum, antrenorul 
tîrgoviștenilor, după 
meciul de Ia Rm. Vîl- 
cea : „La lași ne-am 
trezit prea tîrziu (n.n. 
5—3 pentru „Poli*') ; 
la Tîrgoviște, cu Spor
tul studențesc, a fost 
Moraru ; aici...« • 
Constantin, portarul 
Chimiei, continuă să-și 
demonstreze calitățile : 
în min. 8 și 44, la do
uă periculoase lovituri 
la poartă ale lui Mari
nescu, expediate la 
semiînălțime, a ,,scos“ 
miraculos. ® Nu ne-au 
plăcut, duminică, la 
Rm. Vîlcea, altercațiile 
dintre jucători. Cara- 
bageac l-a lovit pe fun
dașul Niculescu ;
Gheorghe, FI. Grigore 
și Cincă s-au îmbrîn- 
cit și ei, toți sub pri
virile blînde, mult prea 
blînde, ale arbitrului 
O. Ștreng. © Vasile 
Iordache a apărat 
foarte bine la Bacău. 
A apărat de nota 10, 
dar cronicarul meciului 
i-a dat 9. Pentru că, 
în două situații, porta
rul Stelei a simulat lo
viri grave, de parcă i 
s-ar fi rupt piciorul ; 
picior cu care, în mo
mentul imediat următor, 
a... degajat pînă dincolo 
de linia de centru ! © 
0—0 pe stadionul „23 
August" din Bacău, de
și Sport-Club a avut 
de mai multe ori posi
bilitatea de a înscrie. 
„Băieții și-au epuizat 
rezerva de goluri în 
partida din tur" — sub
linia unul dintre spec
tatorii prezenți în tri
bune. Și ne-am amintit 
că, într-adevăr, în

fost vorba decît de un accident, 
așteptăm ca tînărul arbitru bra
șovean să confirme impresia 
bună din partidele anterioare.

Constantin FIRÂNESCU

meciul de duminică, cu O- 
_ i Satu Mare, echipa Spor

tul studențesc a oferit o nouă do
vadă de forță, de angajament, de 

_ ‘ 1 pînă la capăt în apărarea 
propriilor șanse, în acest re
tur de campionat. Acuzând, to
tuși, un anume grad de oboseală 
de pe urma intenselor solicitări 
din ultima vreme (a susținut, în 
serie, partide dificile, cu adver
sari care vizează fie titlul, fie 
evitarea retrogradării), lipsită pe 
deasupra și de căpitanul ei, Oc
tavian Ionescu (suspendat), for
mația studenților bucureșteni și-a 

■ l în palmares o nouă vic- 
care Ii consolidează poziția 

de FRUNTAȘA A CLASAMEN- 
----. —----PRIMĂVARA șl îi 

’ s de participare la 
europeană. a Disputată în

tr-o notă generală de sportivitate 
(în ciuda-- unor intrări ceva mai
tari,> pe alocuri, de ambele părți), 

|' partida a fost umbrită
— de un gest condamnabil
portarului ' '
Moraru. Supărat de golul primit, 
la care a avut o maro parte de 
vină, acesta a înțeles să se răz
bune lovindu-1 grosolan cu picio
rul pe cel ce marcase, vîrful de 
atac al sătmărenilor. Mihuț. Cum 
arbitrul Ivăncescu se întorsese 
cu spatele, indicând repunerea 
mingii la centru și nu a văzut, 
probabil, gestul portarului bucu-. 
reștean, Moraru a scăpat 
și fără cartonaș galben. Dai' spec
tatorii au observat și l-au deza
probat _ _ "1___
talentatul portar, care și-a __
de astă dată în petec. @ Promovat 
nu demult, alături de alți tineri 
„cavaleri al fluierului", în lotul 
arbitrilor de Divizia A, M. Ivăn- 
cescu a dovedit pînă în această 
etapă că merită încrederea acor
dată, conducând _ ____

o serie de meciuri la care 
delegat. Duminică. îrsă, la
Sportul studențesc — O- 
Satu Mare, el a fost de 
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REZULTATELE ETAPEI
SERIA I

Cristalul Dorohoi — Ceahlăul 
Piatra Neamț 1—0 (0—0), Fores
ta Fălticeni — Cetatea Tg, Neamț 
3—0 (2—0), A.S.A. Câmpulung
Moldovenesc — Laminorul Ro
man 1—0 (1—0). Șiretul Bucecea 
— Zimbrul Suceava 1—0 (1—0),
Avîntul T.C.M.M. Frasin — Me
talul Botoșani 3—0 (1—0), Celulo
za Piatra Neamț — Cimentul Bi- 
caz 3—0 (1—0), Dorna Vatra Dor- 
ned — I.M. Piatra Neamț 4—0 
(1—0), Danubiana Roman — Me
talul Rădăuți 1—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasam ut, 
după etapa a XX-a: 1. CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 30 p (44—15),
2. Foresta Fălticeni 28 p (35—11).
3. Avîntul Frasi-n 27 p (44—13)... 
pe ultimele: 15. Laminorul Ro
man 16 p (29—29). 16. Danubiana 
Roman 13 p (33—47).

SERIA A II-a
C.S.M. Borzești — Relonul Să- 

vin eșt i-Roz.no v 4—0 (1—0), Mine
rul Comănești — Rulmentul Bâr
lad 1—0 (0—0), Constructorul Va
slui — Textila Buhuși 0—0, C.F.R. 
Pașcani — Partizanul Bacău 2—0 
(0—0), Petrolul Mo in ești — A.S.A. 
Iași 3—0 (2—0). Nicotină Iași — 
DEMAR Mărășești 1—1 (0—0), Lu
ceafărul Adj ud — Constructorul 
Iași 2—0 (0—0), Lelea Bacău —
Hușana Huși 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 
BORZEȘTI 33 p (48—7) 
structorul Iași 26 p (44—22), 
Partizanul Bacău 25 p (36—22)... 
pe ultimele: 14. Rulmentul Bârlad 
14 p (14—01). 15. Hușana Huși 14

15.

1. C.S.M.
, 2. Con-

3.

,(upa nomă nici" din nou in actualitate

p (23—40), 16. A.S.A. Iași 7 p
<40-50).

SERIA A IlI-a
Petrolul Băicoi — C.S.U. Ga

lați 1—2 (0—2), Prahova Ploiești
— Chimia Buzău 4—1 (2—0), Car- 
pați Sinaia — Carpațl Nehoiu 
1—1 (1—0), F.N.C. Săhăteni — Vic
toria Tecuci 0—0, Foresta Gugești
— Oțelul Galati 4—1 (1—0), Chi
mia Brazi — Caraimanul Bușteni 
1—1 (0—0), Ancora Galați — O- 
limpia Rm. Sărat 1—2 (0—1). Di
namo C.P.L. Focșani — Petrolul 
Berea 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. C.S.U.
GALAȚI 30 P (28—15), 2. Pra
hova Ploiești 27 p (35—18), 3. Di
namo Focșand_ 25 p (31—27)... *
ultimele: 
(25—34), 
(20—57).

15 Petrolul Băicoi 11
16. Chimia Buzău 9

pe 
P 
P

SERIA A IV-Ul
Chimpex Constanța — I.M.U. 

Medgidia 0—1 (0—0), Amonil Slo
bozia — Victoria Țăndărei l1—0

... $ gazon
A XX-o IN
nești — Cimentul Fienl 1—0 (0—0), 
Dacia Pitești — Progresul Pu
cioasa 0—0, Petrolul Videle — 
Constructorul Pitești 3—0 
Petrolul Tîrgoviște — 
Corabia 2—1 (0—0), " 
— Electronistul 
geș 3—1 (2—0), Petrolul Bolintin
Vale — Sportul muncitoresc Ca
racal 1—1 (1—1). I.O.B. Balș —
Metalul Mija 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: " *
ROȘIORI 30 p (41—14), 
lui Videle 25 p (24—16), 
1U1 Mija 24 p (36—21), 
greșul Pucioasa 34 p (28—15)... pe 
ultimele: 15. Petrolul Bolintin 15 
p (22—38), 16. Constructorul Pi
tești 11 p (19—42)

SERIA A Vil-a
Gloria Strehaia — Minerul Lu

peni 0—0, Minerul Motru — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 1—0 (0—0),
Unirea Drobeta Tr. Severin — E- 
lectroputere Craiova 1—0 (1—0), 
C.F.R. Craiova — Pro greșul Băi-

(2—0),
Progresul

I.P.C. Slatina
Curtea de Ar-

1.
2.
3.
4.

ROVA
Petro-
Meta-

Pro-

a

O C.S.M. Borzești (seria a n-a) cu 7 p avans, practic nu mai poate 
pierde promovarea în „B“ • Luptă strînsă între echipele minerilor din 
Metru și Lupeni pentru șefia seriei a VH-a » Automatica a preluat 

conducerea „grupei bucur cștoie" • Scorul etapei : Marina Mangalia — 
Granitul Babadag 7—2 A Fostele divizionare ,,B“ C.F.R. Timișoara și 
Minerul Deva învingătoare în deplasare.

doua 
i de 
urmă- 
•ilejuit

după 
ologa- 
aceas- 
expres 
eră și 
e suc- 
uitați, 

jTIMA 
telor !

I
I
i

RU I

ETAPA SFERTURILOR DE FINALA
Și a 

balului 
niei“,

; au 
pentru 
^mi- 

‘a'bpt
75 de

I
URSII

I

doua competiție a fot- 
nostru — „Cupa Româ- 
desfășuratâ sub egida 

„Daciadei“ — își derulează ul
timele faze. Miercuri, această 
tradițională întrecere — denu
mită și a surprizelor, prin re
zultatele ei k.o. — are progra
mată etapa sferturilor de finală, 
fază în care au mai rămas 6 
divizionare A și două divizio
nare B. Atractive se anunță, 
prin prisma replicii pe care o 
vor da cele două echipe din e- 
șalonul secund, meciurile Rapid 

Gloria Bistrița —

Timișoara. Dar

Jiul și

Politehnica
„capul de afiș" este deținut de 
partida care opune lidera cla
samentului Diviziei A, Univer
sitatea Craiova, revelației aces
tui sezon, Sportul studențesc. 
Nu lipsită de interes este, fi
rește, și întâlnirea F.C.M. Ga
lați — Steaua, în care bucu- 

. reștenii vor să obțină un re
zultat mai bun decît în ulti
mul lor meci direct din campio
nat (2—2).

Iată programul și orașele de 
disputare :

. Ger- 
valori 

MO lei 
? a vă 
'ători 1

I
RAPID
GLORIA BISTRIȚA
F.C.M. GALAp

— JIUL
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
— STEAUA

I

Craiova :
Sibiu :
Medgidia :
Rm. Vîlcea : UNIVERSITATEA CRAIOVA — SPORTUL STUDENȚESC

Toate partidele vor începe la ora 16,30.

(1—0), Șoimii Cernavodă — Elec
trica Constanța 1—0 (0—0), Uni
rea Eforie Nord — Chimia Brăi
la 3—1 (1—0), Ș.N. Brăila — Ra
pid Fetești 4—1 (3—1), Progresul
Isaccea — Pescărușul Tulcea 1—0 
(0—0), Voința 
Unirea Brăila 
Mangalia — 
7—2 (4—2).

Pv? primele 
MEDGIDIA 28 
nil Slobozia 27 p (50—25), 3. Șoi
mii Cernavodă 26 p (34—15)... pe 
ultimele: 16. Unirea Eforie 14 p 
(22—38), 16 Granitul Babadag 9
p (14—51).

SERIA A V-a
Electronica București 

Urziceni 
București 
rești 2—1 , ...
I.C.S.I.M. București 2—0 
Flacăra roșie București 
București 0—1 (0—0), Automecani- 
ca București — Voința București 
4—1 (1—0). Abatorul ~ 
Danubiana București 
Vîscoza București 
Chirnogi 0—1 (0—1).
lărași n-a jucat.

Pe primele locuri:
TICA BUCUREȘTI 28_ p
— din 29 jocuri, 
lărași 27 p (29—16) 
jocuri, 3. Sirena București 26 p 
(31—12) — din 18 jocuri... pe ul
timele: 15. Viitorul Chirnogi 14 p 
(13—25) ■■ * _■ ■ ...........
coza București 12 p (20—38).

SERIA A Vl-a
Dinamo Alexandria — ROVA 

Roșiori 1—4 (1—2). Recolta Stoică-

Constanța — Dacia 
2—1 (1—0), Marina 
Granitul Babadag

locuri : 1. I.M.U. 
p (37—14), 2. Amo-

FEROM 
2—1 (1—1), Automatica
— Tehnometal Bucu- 
(2—0), Ș.N. Oltenița — 

* “ (1—0), 
T.M.

București — 
1—0 (1—0). 
— Viitorul 
Dunărea Că-

1. AUTOMA- 
(32—17) 

2. Dunărea Că- 
din 19

din 19 jocuri, 16. Vis-

lești 3—0 (1—0), Viitorul Drăgă-
șani — Dunărea Calafat 2—1 
(1—1), Lotru Brezoi — Chimistul 
Rm. Vîlcea 2—0 (1—0), Dlerna Or
șova — Metalul Ro vinari “ “
(1—0), Constructorul T.C. 
Craiova — Metalurgistul 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri: : 
MOTRU 28 p (56—18) 
Lupeni 23 p (44—25). 
Orșova 27 p "**
mele: 15. Metalul Rovinari 
(13—29). 16. Gloria Strehaia 
(19—45).

SERIA A VlH-a
Minerul Ghețar — C.F.R. 

șoara 0—2 (0—0). Explorări
— Metalul Oțelu Roșu 5—0 
Minerul Vulcan 
va 0—1 (0—0),
— Minerul Oravița 1—0 fi—0).
lectromotor Timișoara — 
Reșița 1—0 (0—0), Metalul
— Laminorul Nădrag 4—0 
C.F.R. Simeria — Victoria 

3—0 (1—0). Vulturii textila 
goj — Știința Petroșani

Pe primele locuri: 1. C.F.R. TI
MIȘOARA 31 p (37—11), 2. Mine
rul toeva 23 p (44—16). 3. Vulturii 
Lugol 24 n (30—22)... pe ultimele:
14. Explorări Deva "" ~
15. Metalul Otelu 
(27—38). 16. Știința 
(25—47).

SERIA A
Tricolorul Beiuș 

Electrometal Cluj-Napoca 
Recolta Salon ta — Victoria 
cond Zalău 0—1 (0—1), Bihoreana 
Marghita — Unirea Sînnicolau 
Mare 1—0 (0—0), Armătura Za-

3—6 
Ind. 

Sadu

1.

3.
(41—18)... ne

MINERUL
2. Minerul 

Diema 
ulti- 

P 
P

14
12

Timi- 
Deva 

(2-0). 
— Minerul De- 

C.P.L. Caransebeș 
* 7 E-

Gloriia 
Bocșa 
(1—0). 
Că lan 

Lu- 
2—1

17 p (27—36) 
Roșu 17 p 
Petroșani 8 p

IX-a
— Construcții 

0—0, 
El-

DIVIZIA C
lău — Minerul Suncuiuș 3—I 
(0—1), C.F.R. Arad — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 2—1 (1—1), Vic
toria Ineu — Unirea Tomnatic 
0—0, Voința Oradea — Rapid A- 
rad 0—2 (0—1). Unirea Dej — U-Ț 
nirea Oradea 0—0.

Pe primele locuri: 1. RAPID
ARAD 28 p (.11—18), 2. Armătura 
Zalău 27 p (31—15). 3. Construc
ții Cluj-Napoca 27 p (28—17)... pe 
ultimele: 15. Unirea Oradea 13 p 
(19—28), 16. Minerul Suncuiuș II
p (20—41)

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Minerul llba- 

Seini 3—0 (3—0),' Oașul Negrești
— C.I.L. Sighet 0—3 (0—2), Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș — Metalul Cărei 
1—1 (1—0), Hebo Singcorz Băi — 
Foresta Bistrița-3—2 (1—1), Mine
rul Băiut — Silvicultorul Maietru 
4—1 (4—o’). CUPROM Baia Mare
— Minerul Băița 1—1 (0—1). Mine
rul Rodna — Simared Baia Mare 
3—0 (1—0). Bradul Vișeu — Mine-, 
rul Baia Sprie 3—1 (1—0).

Pe primele locur? : 1. VIC
TORIA CĂREI 31 p (37—16), 2.
C.I.L. Sighet 29 p (62—17), 3. Mi
nerul Baia Sprie 25 p (47—30)... pe 
ultimele : 14. CUPROM Baia Mare 
16 p (37—37). 15. Lăpușul Tg. Lfi- 
puș 16 p (20—35), 16. Silvicultorul 
Maieru 16 p (21—37).

SERIA A XI-a
C.P.L. Sebeș — Metalul Aiud 

3—2 (1—0). Metalul Copșa. Mică — 
Construcții Sibiu 3—1 (1—1), Avîn- 
tul Reghin — Mureșul Luduș
1— 0 (0—0). Sticla Arieșul Turda
— C.I.L. Blaj 1—1 (1—0), Vitro-
metan Mediaș — IMIX Agnita
2— 0 (1—0), I.P.A. Sibiu — Auto- 
mecanica Mediaș 1—0 (1—0), Fa
ianța Sighișoara — Oțelul Reghin 
1—4 (1—2). Sticla Tirnăveni — Me
talul Sighișoara . 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 30 p (52—17). 2. Metalul Si
ghișoara 25 p (36—16). 3. Metalul 
Copșa Mică 25 p (34—21), 4. Sticla 
Turda 24 p (42—21)... pe ultimele:
15. Construcții Sibiu 17 p (22—40),’
16. Faianța Sighișoara 4 p (14—55).

SERIA A XlI-a
Oltul Sf. Gheorghe — Carpațl 

Covasna 2—0 (1—0), Mureșul To- 
plița — Mctrom Brașov 1—0 (1—0), 
Carpați Brașov — Minerul Bara- 
olt 3—0 (3—0). C.S.U. Brașov —
Precizia Săcele 3—1 (1—0), Tor
pedo Zărnești — Chimia Or. Vic
toria 1—0 (0—0), Măgura-Mobila
Codtea — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 4—2 (1—0). Metalul Tg. Se
cuiesc — Minerul Bălan 2—0 
(1—0). Tractorul Miercurea Ciuc
— Utilajul Făgăraș nu s-a dispu
tat.

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 32 p (37—13), 2. 
Progresul Odorh-ei 26 p (35—10).’ 
3. Mureșul Toplița 26 p (35—19)...' 
pe ultimele : 15. C.S.U. Brașov 
14 p (21—34), 16. Carpați Covasna 
11 p (1-0—47)

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



Pregătirile echipei olimpice de handbal a României SĂRITORI DE VALOARE DIN 7 ȚĂRI
Șl TESTELE CU FORMAȚIA BULGARIEI 

AU INDICAT NECESITATEA 
AMPLIFICĂRII ANTRENAMENTELOR

• Peste o Sfiittâmîitâ, reprezentativa noastră întreprinde un turneu in P. r. Germania
Vineri și sîmbătă, echipa o- 

limpică de handbal a României 
a susținut noi teste : partidele 
amicale cu reprezentativa Bul
gariei, disputate la Sofia. După 
cum am anunțat, ambele me
ciuri găzduite de sala T.S.K.A. 
au fost cîștigate de selecționata 
țării noastre cu scorurile de 
26-18 și 25—20.

In aceste două meciuri au 
fost folosiți următorii jucători : 
Cornel Penu (două jocuri), Ni
colae Munteanu (2) — Iosif 
Boroș (două jocuri, a marcat 
trei goluri). Măricel Voinea 
(2—4), Vasilc Stingă (2—18), 
Radu Voina (2—3), Cezar Dră- 

Durău 
(2-6), 

Lucian
Stockl 
(1-1),

găniță (2—8), Cornel 
(2—1), Ștefan Birtalan 
Alexandru Folker (2—4), 1 
Vasilaclie (1—0), Werner 
(1—2), Nicolae Vasilca 
Mircea Grabovschi (1—1).

Sintetizînd observațiile 
marginea acestor teste publice, 
antrenorii lotului olimpic, loan 
Kunst-Ghermănescu, Nicolae 
Nedef șl Lascăr Pană, ne-au 
declarat :

Meciurile au reprezentat 
puncte din planul nostru de 
pregătire pentru Jocurile Olim
pice, acțiuni de verificare a 
stadiului atins. Am întîlnit 
adversarul pe care ni l-am do
rit în această perioadă, echipă 
care i-a solicitat pe jucătorii 
noștri, obligîndu-i la un efort

pe

(Urmare din pag. 1)

un nedorit re-

pe primul loc : Cornel Marin), 
în întrecerea pe echipe prima 
formație a României nereușind 
să se califice în turneul pentru 
locurile 1—4.

Ce s-a întîmplat ? După pă
rerea noastră, maratonul probei 
individuale — un nedorit re
cord de durată : 14 ore de con
curs non-stop, datorat în spe
cial nefericitei inițiative a di
rectoratului tehnic de a concepe 
faza eliminărilor directe și re
calificărilor cu 32 de scrimeri 
in loc de 16, ca de obicei — a 
solicitat peste măsură pe cei 
care au ajuns în finală. Or, în 
ultimul act al competiției au e- 
voluat trei componenți ai lotu
lui nostru, în timp ce din echi
pele principalelor adversare — 
(Cuba, Polonia) se calificase 
doar cîte unul. Duminică, în 
proba pe echipe, Ioan Pop (lo
cul I), Marin Mustață (locul III) 
Și Cornel Marin (locul V) n-au 
mai avut același randament, 
fiind evident marcați de efor
tul din ajun. Deci, pregătirea 
fizică... Iar cel de-al patrulea 
component al echipei, Ion Pan- 
telimonescu, în sabia căruia a

ÎN DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

pepiniere ale baschetului din 
țara noastră, nu au izbutit să 
depisteze sportivi de peste 2 m, 
așa cum s-a reușit în alte ora
șe, în care acest joc are mai 
puțină dezvoltare.

Făcînd, în continuare, o suc
cintă trecere în revistă a celor
lalte participante la prima divi
zie a țării (Steaua și Dinamo 
București vor forma un capitol 
aparte, la încheierea campiona
tului), vom remarca ascendența 
(față de anul trecut) a formați
ilor Rapid (locul 5) și Politeh
nica C. S. Ș. Unirea Iași (6), da
torată unui plus de exigență în 
pregătire și în respectarea dis
ciplinei de joc. La Rapid se im
pune, însă, completarea lo
tului ; indisponibilitățile de 
lungă durată (R. Baciu. D. Du
mitru) sau temporare (M. Țur- 
canu) au micșorat posibilitățile 
echipei care, în finalul campio
natului, a prezentat doar 
șapte (!) jucători. Locul 7 ocu
pat de Universitatea CIuj-Na- 
poca nu constituie o perfor
manță la nivelul lotului pe care 
tl are la dispoziție antrenorul 
V. Gelcriu, dar perspectivele ti
nerilor jucători (proveniți a- 
proape în exclusivitate de la 
C. S. Ș. Mediaș, unde harnicul 
antrenor O. Șerban a creat o 
pepinieră rodnică), promovați 
în ultimii doi ani, oferă nădej
dea revenirii baschetului clu- 

adecvat etapei actuale. Au fost 
jocuri aspre, de real angaja
ment, în care nu s-a făcut eco
nomie de efort, deși nu s- 
depășit limitele admise.

Dar — și de această dată 
jucătorii noștri au rămas da
tori în ceea ce privește anga
jamentul în jocul de apărare, 
permițînd unui partener, care 
nu face parte din primul eșa
lon valoric, infiltrații facile pe 
semicerc. Această observație 
ne determină să acordăm și 
mai multă atenție pregătirii jo
cului în defensivă, atît în ceea 
ce privește angajamentul fizic, 
cît și în punerea la punct a 
sistemului.

Unele momente de crispare 
și, mai ales, unele nereușite în 
atac, legate direct de modul 
cum au reacționat sportivii 
noștri la marcarea strictă a ex
tremelor (acțiune pe care o 
realizează de obicei și echipa 
Uniunii Sovietice), ne-au arătat 
că, în ciuda eforturilor făcute 
pentru a răspunde acestei tac
tici, lotul nu se află încă la ni
velul exigențelor. Extremele au 
așteptat mingea, n-au reacțio
nat, n-au dovedit suficientă e- 
nergie în jocul fără minge 
pentru derutarea apărării ad
verse.

Jocurile au fost, fără îndo
ială, utile. Ele ne-au arătat în 
ce punct ne aflăm pe graficul 

stat victoria în meciul cu 
U.R.S.S. și, implicit, calificarea 
în turneul final, la scorul de 
8—6 pentru formația noastră, 
l-a condus pe Nikișin cu 3—1, 
dar a pierdut cu 5—3. El repeta 
astfel evoluția dintr-un asalt 
anterior, cu Renski, ceea ce do
vedește că Pantelimonescu cu
noaște bine „teoria deschideri
lor", dar este slab pregătit la 
capitolul „finaluri".

Ediția 1980 a consemnat de
butul la Trofeul Carpați a pri
melor reprezentative ale Angliei 
și Poloniei, ultima cîștigînd 
dealtfel întrecerea pe echipe. 
Nu a fost o surpriză, avînd în 
vedere poziția sa în ierarhia 
mondială : „bronzul" obținut la 
C.M. de la Melbourne ’79 în 
dispută directă cu echipa Româ
niei. Prin prisma J.O. de la 
Moscova a reieșit clar la Bra
șov că lupta pentru un loc pe 
podiumul olimpic al sabrerilor 
va fi aprigă, pe lingă finalis
tele de la Melbourne (U.R.S.S. 
și Italia), șanse apreciabile _ a- 
vînd reprezentativele Poloniei, 
Ungariei, Cubei (după ce a cîș- 
tigat ultimele două ediții, din 
nou în finală la Trofeul Car
pați) și, bineînțeles, României.

DE BASCHET
jean în prim-planul activității 
de performanță din țara noastră. 
Pe locul 8, I.C.E.D., deținătoa
rea unui nedorit și trist record 
al actelor de indisciplină, care 
i-au adus căderea de pe locul 
3 ocupat anul trecut. în mod 
cert, așa cum s-au petrecut lu
crurile în campionatul 1979— 
1980 nu se mai poate ; exclu
derea din lotul I.C.E.D. a lui 
S. Osacenco a fost prima mă
sură severă (dar dreaptă) a 
conducerii secției. Este de spe
rat că jucătorii au înțeles ceva. 
Pe ultimele locuri, Dinamo O- 
radea, C.S.U. Sibiu, Politehnica 
C.S.Ș. 2 București și C.S.U. Ga
lați, echipe care au avut, de la 
început, drept țel (dacă se poa
te numi astfel) evitarea retro
gradării. Orădenii și sibienii 
și-au îndeplinit „obiectivul", 
dar evoluția lor a fost, de cele 
mal multe ori, departe de ce 
se cere într-un campionat na
țional.

BASCHET • Clasate pe primele 
două locuri in competiția de la 
Forssa (Finlanda), echipele Fin
landei și Belgiei s-au calificat 
pentru turneul final al C.E. fe
minin. ce se va desfășura în lu
na octombrie în Iugoslavia. In 
ultimul meci, Finlanda — Belgia 
94—59 (52—30). S Competiția mas
culină desfășurată in mal multe 
orașe din Olanda a fost cîștlgată 
de reprezentativa U.R.S.S., care 
a întrecut în finală cu 100—77 
(49—33) formația Cehoslovaciei.

CICLISM • Etapa a treia 
(Nienburg — Osnabrilck) a cursei 
cicliste ce se desfășoară în R.F.

Doi dintre olimpicii handba
lului nostru : Radu Voina (in 
plonjon) și Cornel Durau.

Foto : Dragoș NEAGU
pregătirilor, au scos în eviden
ță unele realizări, dar și o sea
mă de lacune. în funcție de 
observațiile făcute pe marginea 
acestor teste, care — vă imagi
nați, desigur — sînt mult mai 
ample, vom orienta etapa pre
gătirilor care urmează. Ne vom 
urma, firește, planul inițial, 
dar vom pune un accent mai 
mare pe înlăturarea minusuri
lor semnalate în condiții de 
joc.

In a treia decadă a acestei 
luni, echipa olimpică de hand
bal masculin a României va în
treprinde un turneu în R. F. 
Germania și, probabil, va sus
ține și două jocuri în Elveția. 
Sînt noi teste, care vor fi ur
mate în lunile mai și iunie de 
meciuri cu cele mai puternice 
echipe ale handbalului inter
național. (H. N.)

AGENDA
• 74 de atleți din 12 țări 

au luat startul in tradiționalul 
cros internațional desfășurat la 
San Andreas (Columbia) și cîș- 
tigat de campionul finlandez 
Lasse Viren, care a parcurs 
14,400 km în 42:16. Pe locurile 
următoare s-au clasat concu- 
renții columbieni Victor Mora — 
42:40 și Silvio Salazar — 43:23. 
• în concursul internațional de 
la San Josă (California), atle
tul tanzanian Suleiman Nyam- 
bui a terminat învingător în

ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
CALIFICATĂ PENTRU TURNEUL 

FINAL AL J O.
La Prag-a, în meci decisiv din 

cadrul preliminariilor turneului o- 
limpic, selecționata Cehoslovaciei 
a învins cu 3—2 (1—0) echipa Un
gariei și s-a calificat pentru J.O. 
de la Moscova.

Golurile au fost marcate de 
Janecka, vizele, Lâcka, respectiv 
Komjati și Tatar (din lovitură 
de la 11 m).

Partida a fost urmărită de 
peste 30 000 de spectatori.

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL
FINAL U.E.F.A. - JUNIORI

In vederea participării La tur
neul final U.E.F.A. pentru juniori, 
selecționatele R. D. Germane și 
Finlandei s-au întîlnit, la Ber
lin, în două partide de verificare. 
Primul meci s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1, iar
cel de-al doilea a revenit gaz
delor cu 2—0 (0—0).

Turneul final U.E.F.A. pentru 
Juniori va avea loc între 16 și 
25 mai în mai multe orașe din 
R. D. Germană.

Cele 16 echipe au fost împărțite

Germania, a revenit austriacului 
Michael Peduzzi, cronometrat pe 
150 km în 3hl5:01 (medie orară 
46,06 km). Pe locul 6, la 33 sec. 
de învingător, în plutonul con

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
dus de Aavo Pikkus (U.R.S.S.), a 
sosit Teodor Vasile. în clasamen
tul general conduce Dedionov 
(U.R.S.S.), urmat de Heiny 
(R.F.G.) la 47 sec.

SCRIMA • ..Cupa Heidenheim" 
la spadă a revenit suedezului

LA CAMPIONATELE
După cum ne-au obișnuit la 

fiecare ediție, tradiționalele 
Campionate internaționale de 
sărituri în apă vor reuni și a- 
nul acesta sportivi fruntași din 
țări în care acest sport se bucu
ră de prețuire și ai căror re
prezentanți au obținut, de-a 
lungul anilor, performanțe su
perioare la marile competiții 
oficiale. La această a 13-a edi
ție a campionatelor internațio
nale, găzduite, începînd de 
mîine, de bazinul Olimpia din 
Sibiu, vor lua parte săritori din

ELISABETA POLIHRONIADE A CIȘTIGAT 
CONCURSUL DE ȘAH DE LA HYERES
PARIS, 14 (Agerpres). — La 

turneul feminin de șah desfă
șurat în sistem elvețian la 
Ilyeres (Franța), Elisabeta Po- 
lihroniade s-a clasat pe locul 
întîi cu 9 p. Același punctaj 
a fost realizat și de Elena Fa- 
talibekova (U.R.S.S.). Pe locul

în turneu! de șah de la Londra 

FLORIN GHEORGHIU SE MENȚINE LIDER
LONDRA, 14 (Agerpres). — 

După disputarea a 4 runde, în 
turneul internațional de șah de 
la Londra conduce marele

FLORETISTA MARCELA MOLDOVAN
PE LOCUL 3 LA MINSK
MOSCOVA, 14 (Agerpres). — 

Proba feminină de floretă, din 
cadrul concursului de scrimă 
de la Minsk, a revenit campi
oanei mondiale Valentina Si
dorova (U.R.S.S.), urmată de 
Sabine Bischof (R.F.G.), Mar
cela Moldovan (România) și 
Nailia Giliazova (U.R.S.S-) De 
menționat că primele trei cla
sate au realizat același număr 
de victorii în turneul final (2).

ATLETICA
cursa de o milă cu timpul de 
3:55,5, iar americanul Bob 
Roggy a ocupat locul întîi în 
proba de aruncare a suliței, cu 
rezultatul de 87,90 m. Alte re
zultate : 100 m — Curtis Dickey 
10,21 ; 800 m — James Robin
son 1:47,8 ; triplusalt — Larry 
Livers 17,34 m ; aruncarea 
greutății — Brian Oldfield 
20,99 m.
• Prima ediție a campiona

telor mondiale de atletism se 
va desfășura în anul 1983 la 
Helsinki.

după cum urmează : GRUPA I : 
Spania, Italia, Norvegia, Unga
ria ; GRUPA A Il-a : Bulgaria, 
R. D. Germană, Olanda, Franța ;

CAMPIONATE, CUPE
IUGOSLAVIA (et. 23) : Steaua 

Roșie — Zelezniciar 2—1 ; Vardar 
Skoplle — Boraț 5—2 ; Hajduk
— Voivodlna 2—2 ; Rijeka — Par
tizan 0—0 ; Sarajevo — Buducnost
2—2 ; Radnicki — Velez 2—1. Cla
sament : 1. Steaua Roșie — 33 p; 
2. Sarajevo — 30 p ; 3. Hajduk
— 30 p.

SPANIA (et. 29) : Real Madrid 
-T— Burgos 2—1 ; Real Sociedad — 
Hercules 0—0 ; Espanol — Valen
cia 1—1 ; C. F. Barcelona — Las 
Palmas 1—0 ; Athletic Bilbao — 
Vallccano 4—1 ; Malaga — Betis
1—0 ; Sporting Gijon — Salaman
ca 0—0 ; Atletico Madrid — Al
meria 4—1. Clasament 1. Real 
Sociedad — 44 p : 2. Real Ma
drid — 44 p. ; 3. Sporting Gijon
— 34 p.

BULGARIA (et. 22) : T.S.K.A.
— Sliven 1—0 ; Slavia — Lokomo
tiv Sofia 1—0 ; Levski Spartak 
Sofia — Cemomoreț 2—1 ; Beroe
— Spartak Pleven 3—0. Clasa
ment : 1. T.S.K.A. Sofia — 36 p : 
2. Slavia Sofia — 33 p ; 3. Levskl 
Spartak Sofia — 27 p.

FRANȚA. „Cupa Franței" a 
programat meciurile din cadrul

Johan Harmenberg. care în fina
lă l-a învins cu 10—7 pe sovieti
cul Aleksandr Abușahmetov.

ȘAH • Meciul dintre Portisch 
și Spasski, pentru turneul pre- 

tendenților la titlul mondial a 
continuat la Ciudad de Mexico 
cu partida a G-a, încheiată re
miză. Scorul îi este favorabil cu 
3V2—21/2 lui Portisch.

TENIS & Connors a terminat 
învingător în turneul de la To

INTERNAȚIONALE
U.R.S.S., R. D. Germană, Ceho
slovacia, Polonia, Bulgaria, Un
garia și, bineînțeles, din Româ
nia.

Programul întrecerilor: 
miercuri, de la ora 17 : platfor
mă (f) — 8 sărituri ; joi, de la 
ora 10 : trambulină (f) — 5 să
rituri, platformă (m) — 4 sări
turi ; de la ora 17 : trambu
lină (f) — 5 sărituri, platformă 
(m) — 6 sărituri ; vineri, de la 
ora 17 : trambulină (m) — 11 
sărituri.

3, cu 8*/i p, s-a situat Liu She 
Lan (R. P. Chineză), clasată 
înaintea unor reputate maestre 
internaționale cum sînt : T. 
Stadler, S. Makai, Szmacinska, 
Severaide. La concurs au luat 
parte 50 de jucătoare din 22 da 
țări.

maestru român Florin Gh^jr- 
ghiu, cu 3 puncte, urmat da 
Korcinoi și Sosonko — cîte 2*/i 
p (1), Speelman și Timman cita 
2*/2 p.

In runda a patra, Florin 
Gheorghiu a remizat cu marele 
maestru olandez Jan Timman, 
rezultat consemnat și în partida 
Larsen — Stcan. Liubojevici l-a 
învins pe Sax, Miles a cîștl- 
gat la Nunn, iar celelalte parti
de s-au întrerupt.

REVANȘA MECIULUI FEMININ 
DE BASCHET FRANȚA — ROMÂNIA 

PARIS, 14 (Agerpres). — 
Selecționatele feminine de 
baschet ale Franței și Româ
niei s-au întîlnit pentru a doua 
oară în orașul Castres. Echipa 
franceză a repurtat victoria cu 
scorul de 88—71 (46—45). După 
cum se știe, în prima întîlnire, 
disputată la Tarbes, baschetba
listele românce obținuseră vic
toria cu scorul de 72—64.

„RALIUL SALARI'*
Pentru a doua oară consecu

tiv, pilotul 
Mehta („Datsun") 
învingător în „Raliul 
fiind urmat de
Rauno Aaltonen __ ,
Dintre cele 58 de echipaje cars 
au luat startul, 25 au terminat 
cursa de 5 500 km.

kenyan Shekhar 
a terminat 

Safari", 
finlandezul 
(„Datatul”).

GRUPA A in-a : România, Polo
nia. Finlanda, R. F. Germania ; 
GRUPA A IV-a : Irlanda de Nord, 
Anglia, Iugoslavia, Portugalia, 

optimilor de finală (partide tur),' 
care s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : St. Etienne — Ni
sa 4—1 ; Valenciennes — Sochaux
2—0 ; Monaco — Lille 4—0 ; Lens 
— Montpellier 5—4 ; Metz — Au
xerre 2—2 ; Angouleme — Reims
2— 0 ; Rennes — F. C. Paris 2—0 ; 
Orleans — B esan con 1—0.

ANGLIA. în semifinalele „Cupel 
Angliei" : Arsenal — Liverpool 
0—0 ; West Ham United — Ever
ton 1—1, astfel că partidele se vor 
rejuca miercuri. Rezultate din 
campionat ; Derby — Brighton
3— 0 ; Bristol — Bolton 2—1 ; 
Manchester United — Tottenham
4— 1 ; Crystal Palace — Deeds
1— 0 ; Stoke — Southampton 1*—2; 
Ipswich — Coventry 3—0.

R.F. GERMANIA. în campionat 
după 28 de etape conduc Ham
burg și Bayern Munchen cu cîte 
40 p, urmate de Stuttgart, 35 p. 
Rezultate : Bayern Mtinchen — 
Bremen 7—0 ; Hamburg — 
Mtlnchen I860 6—1 ; Leverkusen —■ 
Dtisseldorf 0—0 : Kaiserslautern — 
Bochum 4—1 ; Duisburg — Ein
tracht 1—0 : Schalke — Dortmund
2— 2.

kio, în finala căruia a dispus cu 
7—5, 6—3 de compatriotul său 
McEnroe. In partida pentru locul 
3, Tanner l-a întrecut cu 6—7, 
7—5, 6—2 pe Iile Năstase. « De 
asemenea, turneul feminin de la 
Hilton Head (Carolina de Sud) s-a 
încheiat cu succesul americancei 
Tracy Austin, învingătoare cu 
4—6, 6—1, 6—0 în finala cu Re
gina Marsikova.

VOLEI • Echipa masculină a 
U.R.S.S. și-a început turneul in 
Japonia evoluînd la Nagoya in 
compania selecționatei nipone, 
pe care a învins-o cu scorul de
3—0 (15—10, 15—6, 15—9).
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