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CROSUL ÎNSEAMNĂ RELAXARE Șl SĂNĂTATE"
La startul „Crosului Primăverii"-în cadrul „Daciadcicirca 2000 flt viitori ingineri

Start în concursul fetelor
Duminică dimineață, într-o 

splendidă zi de primăvară, cu 
cireși și magnolii în floare, 
curtea principală a Institutului 
Politehnic din București arăta 
ca un... furnicar. încă de pe 
la 8 dimineața, spre această 
zonă se indreptau sute și sute 
de studenți. Motivul ? Aici ur
ma să se dispute — în cadrul 
„Daciadci" — cea de a X-a 
ediție a „Crosului Primăverii", 
întrecere tradițională, care a- 
trage, an de an. studenți de 
la toate facultățile institutului. 
Cîteva săli de la „metalurgică" 
sînt transformate ad-hoc în 
vestiare și, încet, încet, aleile 
de asfalt — mărginite, în sfîr- 
șit, de iarba vrede, mult aș

teptată — devin neîncăpătoare, 
întrucît numărul celor veniți să 
participe la această întrecere 
dedicată celui de al XI-lea 
Congres al U.T.C. și Conferin
ței a XH-a a U.A.S.C.R. se a- 
propie de 2 000. Profităm de 
timpul rămas pînă la startul 
întrecerii și facem cunoștință 
cu cîțiva dintre participanți : 
Florentina Stoclasa — anul II 
Electronică („încă din școală, 
nu lipsesc de la crosuri. îmi 
plac mult"), Gheorghe Birnă — 
anul I Tehnologia construcțiilor 
de mașini(„De la Chirnogi, co
muna din care sînt eu, am în
drăgit acest gen de întreceri 
sportive. Reprezintă relaxare și 
sănătate"), Violeta Ionel

Foto : Vasile BAGEAC 
nul I ElectronicăM..Anul trecut 
am ocupat locul I și, evident, 
doresc să reeditez succesul"), 
Ion Curelea — anul I Energe
tică („încă de la Ploiești, de 
unde sînt, nu lipsesc de Ia cro
suri"), Dan Diman, anul I Me
canică („Nu mă notați, că 
n-am să cîștîg. Termin însă si
gur. Știți dumneavoastră : im-

Modesto FERP.ARÎN1

(Continuare fri mo 2-3)

•> „Semimuștele" știu să clștige și prin k.o.! • S. Cuțov - o reintrare 
promițătoare ® Astăzi, alte două reuniuni la orele 15 și 18,30

Ringul 
în incinta 
rului „23 
a atras ca 
net numeroși iubi
tori ai sportului cu 
mănuși, tentați de 
spectacolul pugilis
tic promis de în
trecerile din ca
drul „Centurii de 
aur". Așteptările 
celor care încă de 
la ora prînzului e- 
rau prezenți la pn- 
tinoar au fost pe 
deplin satisfăcute.

„Semimuștele”, 
care au deschis 
cea de a doua zi 
a întrecerilor,ne-au 
oferit meciuri dis
putate în ritm ra
pid, cei mai mul ți 
dintre combatanți 
dovedind aprecia
bile virtuți tehni
ce. La acest capi
tol au excelat Li 
Biong Uk (R.P.D. 
Coreeană) și ad
versarul său Juan 
Torres (Cuba). Cu 
medalia olimpică de 
argint în 
Și 
gător al 
rii”, 
coreean începea meciul 
favorit. El a întîlnit, 
cubanezul Torres un 
de întrecere dificil, 
avantaj al alonjei. Torres nu 
numai că a luptat de la egal 
cu Li Biong Uk, ci a izbutit 
să acumuleze și un fragil avan
taj care i-a adus victoria cu 
3—2. La această categorie a 
„jocheilor ringului", reprezen
tanții noștri au obținut succese 
categorice. Vanghele Bacs s-a 
afirmat încă din primul minut 
al meciului său cu Mahmoud 
Ranjab (Iran) ca un „puncheur" 
de temut. Rafalele sale de lo
vituri au fost recepționate cu 
stoicism de către sportivul ira-

instalat 
patinoa- 
August" 
un mag-

S. Cuțovîn meciul cu nigerianul A. Peters,
a avut momente in care ne-a amintit de 

un mare

a-

fost
palmares 

cîști- 
„Centu- 

sportivul
ca mare 
însă, în 
partener 

cu mare

campion. S. Cuțov . redivivus ? 
Foto : V. BAGEAC

nian, hotărît să-și apere șanse
le. Incepînd din rundul doi, 
Ranjab acceptă schimburile pro
puse de Bacs șl rezultatul este 
favorabil pugilistului român 
care își expediază adversarul 
la podea de două ori. în aceste 
condiții, juriul i-a acordat deci
zia (5—0) lui Vanghele Bacs. • 
Calități de puncheur a demon
strat și Nicolae Crăciun care 
din primele secunde a aruncat 
spre adversarul său Toshiakl 
Kudo (Japonia) rafale de lovi-

P. HENJ
1. PAUL

(Continuare în pag. a 4-a)

Dupâ campionatele internaționale de gimnastică
a

Azi și miine, la Galați EVOLUȚIE CONSTANTĂ LA NIVEL ÎNALT A FETELOR NOASTRE
MECIURILE STEAUA — DINAMO

DECID TITLUL LA HOCHEI

® Băieții au înregistrat progrese și pot obține noi performanțe în marile întreceri

SlJltlmele două secvențe ale ac
tualei ediții a campionatului Di
viziei A de hochei (prima serie 
valorică) au loc azi șl mîiine la 
Galați, unde slnt 
jocurile : Steaua 
16) și Dunărea 
Miercurea Ciuc

Firește, dintre 
ble confruntări, 
tantă este aceea în 
tilnesc actuala lideră 
tulul, Steaua, șl

programate 
— Dinamo (ora 
Galați — S. C. 
(ora 18,15). 
aceste două du

ma! impor- 
care se in- 
a clasamen- 
deținătoarea 

titlului, Dinamo. Steaua are prima 
șansă, beneficiind de avantajul a 
patru puncte. Deci, Dinamo ar 
trebui să obțină victoria în am
bele partide, ceea ce este greu 
(dar nu șl exclus), pentru a 
egala la puncte pe Steaua. în 
aceste condiții, ar Intra în ac
țiune golaverajul direct, favora
bil acum echipei Steaua (19/18).

Atît azi, cjt șl mline, ultima re
priză a derbyulul Steaua — Di
namo va fi transmisă in direct 
la televiziune.

cea

Cealaltă întilnire a acestor ul
time etape ale campionatului va 
avea loc la Suceava și va opune 
pe Metalul Rădăuți echipei Meta
lul Sf. Gheorghe. iată clasamen
tul :

retur din-

1. Steaua
2. Dinamo
3. S.C. M.
4. Met. Sf.
5. Dunărea
6. Met. Răc

33 29 1
33 26 3

Ciuc 33 21 3 
Gh. 33 10 2

3 318 -77 59
4 287- 95 55
9 278-106 45

21 141-244 22
25 135-213 15Gal. 33 

lăuți 33
7
1

1 
0 32 81-505 2

Clasamentul a fost alcătuit și
cu rezultatul meciului
tre Metalul Rădăuți și Steaua : 
6—17 (0—7, 2-6, 4—4).

SPORTIVII ROMANI AU CUCERIT 5 TITLURI
LA CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO

Duminici, după acest exercițiu la paralele, Melita Ruhn a primit 
nota 10 Foto : Drago? NEAGU

Gimnastele și gimnaștii ro
mâni au susținut un important 
test, înaintea Jocurilor Olim
pice, cu prilejul întrecerilor din 
cadrul celei de a XXIII-a edi
ție a campionatelor internațio
nale de la București. Competi-

ția, onorată de prezența unor 
sportivi din 18 țări ale lumii, 
a dat posibilitate specialiștilor 
români și străini, precum și co
mentatorilor de presă, de a 
trage unele concluzii, acum cînd 
pînă la concursul de la Mosco
va au rămas mai puțin de 3 
luni de zile.

In cele 4 zile de concurs, la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, am urmărit cu 
deosebit interes evoluțiile spor
tivelor noastre și putem afirma 
că, pentru etapa actuală, ele se 
află într-un stadiu optim de 
pregătire. Sîntem siguri că pînă 
la concursul olimpic 
Moscova antrenorii
Marta și Bela Karoly, precum 
și ceilalți specialiști care răs
pund de 
nastelor 
vor găsi 
tode șl 
principala competiție a anului 
1980, gimnastica feminină ro-

Paul IOVAN

de la 
emeriți

buna prezentare a gim- 
noastre in întrecerl- 
cele mai adecvate me- 

mijloace pentru ca, la

(Continuare în pag 2-3)

A. SZABO C. NICULAE N. VLAD D. RADU
La Istanbul s-au desfășurat, 

la sfîrșitul săptămînii trecute, 
Campionatele balcanice de ju
do. Sportivii români, conduși 
de antrenorii Gheorghe Ilie și 
Ion Hantău, au avut la aceas
tă ediție o frumoasă comporta
re. în întrecerile individuale, 
Arpad Szabo (cat. superușoa- 
ră), Constantin Niculae (semi-

ușoară), Nicolae Vlad (ușoară) și 
Daniel Radu (semigrea) au cu
cerit titlurile de campioni bal
canici, iar în competiția pe e- 
chipe selecționata României a 
urcat pe prima treaptă a po
diumului de premiere. Alți trei 
judoka din lotul țării noastre 
aliniat la confruntările de la 
Istanbul s-au clasat pe locul

II: L Domnar (superușoară), 
Șt. Toma (mijlocie) și M. Cioc 
(grea). Pe locul III s-au situat: 
I. Năstăilă (semiușoară), M. 
Frăție? (semimijlocie), I. Co- 
drea (grea) și V. Anton (semi
grea șl open).

(Continuare in pag. a 4-a)

Sorfii au decis

UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA 
Șl RAPID - POLITEHNICA TIMIȘOARA 

ÎN SEMIFINALELE „CUPEI" LA FOTBAL
® Partidele vor avea loc la 7 mai
Ieri, la sediul F.R.F., a avut 

loc tragerea la sorți a semifi
nalelor „Cupei României" la 
fotbal, întrecere care se desfă-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
RAPID

Jocurile vor avea loc pe te
renuri neutre, care urmează 
să fie stabilite, în zilele urmă
toare, de către delegații clubu-

șoară sub genericul marii com
petiții „Daciada". Sorții au de
cis următoarele meciuri semi
finale :

- STEAUA
- POLITEHNICA TIMIȘOARA
rilor calificate în penultima 
fază a competiției.

Semifinalele se vor desfășura 
la 7 mai, iar finala va avea loo 
la 28 mai.



CAMPIONATE • COMPETIȚII •
TURNEELE FINALE ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA VOLEI
La Galați și Iași (echipele fe

minine), Timișoara și Tulcea (e- 
chipele masculine) au contkiuat 
turneele finale ale „Cupei Ro
mâniei" La volei. Iată amănun
tele furnizate de corespondenții 
noștri :

GALAȚI. Surprinzător, turneul 
final al echipelor feminine frun
tașe nu stârnește cine știe ce in
teres in rindurile publicului gă- 
lățean. Și în ziua a treia jocurile 
au fost urmărite doar de 300—300 
de spectatori ! Este drept că nici 
ode 6 divizionare A nu se prea 
omoară cu firea, prestațiile k>r 
rldiclnclu-se doar rareori la nive
lul mediu. Un meci anost din 
toate punctele de vedere au oferit 
echipele Chimpex Constanța și 
Rapid, câștigat de prima cu 3—0 
(00, 4, ID), Liliana Văduva, Emi
lia Mănăilă, Marta Marinescu *1 
colegele lor eonstănțence impu- 
nUndu-se fără probleme în fața 
garniturii giuleștene în care au 
evoluat în principal rezervele (re
marcate Maria Boceau și Gabrie
la Dogaru). Partida dintre C.S.U. 
Galați șl Universitatea Craiova ; 
2—2 (13, —14, 3, —H, 8) a ----
mai interesantă prin evoluția 
rului și prin disputa aprinsă 
a animat-o. Ambele echipe 
comportat bine în atac, dar 
în apărare. Studentele gălățene, 
mai bine organizate în teren, s-au 
impus în cele din urmă, în 
ciuda faptului că adversarele, îm
boldite de Mari lena Dubinciuc și 
Maria Mititelu, au arătat o mare 
ambiție. De la învingătoare s-au 
remarcat Florentina Danielescu, 
Georgeta Rada și Maria Deju. în 
ed de-al treilea joc : Farul — 
Dinamo 3—2 (11, —5, —8, 11, 10). 
Astăzi, meciurile : Rapid — Di
namo, C.S.U. — Farul, Chimpex 
—- Universitatea. (T. SIRIOPOL 
— coresp.).

IAȘL In turneul feminin pen
tru locurile 7—12., nivelul partide
lor a fost scăzut și în ziua a 
treia. Am consemnat numeroase 
greșeli elementare de tehnică la 
toate echipele, îndeosebi în ceea 
ce privește preluarea serviciului, 
pasele, blocajul. Surprinzător de 
nesigură evoluția echipei locale, 
Penicilina, care nu se regăsește în 
acest sezon. Rezultate : Olimpia 
Oradea — Universitatea Timișoara 
>—0 “ - “ ~

fost 
sco- 
care 
s-au 
slab

(2, S, 14), Știința Bacău

Penicilina Iași 3—1 (9, —13, 5, *), 
Maratex Bala Mare — Universi
tatea București 3—0 (12, 12, 9).
Ari meciurile : Maratex — Unlv. 
Timișoara, știința Bacău — Unlv. 
Buc., Olimpia — Penicilina, (D. 
DIACONESCU, ooresp.),

TIMIȘOARA, o mare surpriză 
ta ziua a treia a turneului măs
cuita pentru locurile Ir-6 : CSM. 
Suceava, care în primele două zHe 
nu clștlgase declt un set, a învins 
pe Steaua cu 3—0 (12, 13, 2), 
totr-un joc în care s-a văzut că 
bucureștenii (lipsiți de 2—3 jucă
tori de bază aftațl la tot) nu 
țl-au putut reveni după meciul 
maraton susținut cu o d înainte 
In fața dlnamoviștilor. Remarca- 
Mi efortul sucevenilor, care eu 
desfășurat tot timpul un joc 
activ. O nouă victorie, care-1 con
solidează poziția de lider, a ob
ținut-o Explorări Bala Mare • 3—0 
(3, M. 12) tn partida cu Politehnica 
Timișoara. Bălmărenli au bene
ficiat de atuul unei mal mari ex
periențe, ta ■ timp ce echipa 
studenților localnici a folosit 
cîțtva jucători mai tineri (Marcel 
Tors an, Șțefan Cozloc eta.) prove- 
nlțl de la C.S.ș. Timișoara. Deo
sebit de disputat a fost și meciul 
dintre Universitatea Craiova și 
Dlnamo. Au cîștlgat cu 3—1 (—12, 
M, 8, 1®) voleibaliștii dinamoviștl. 
Astăzi, meciurile : Dinamo — 
C.SJW. Suceava, Explorări — 
Steaua și Universitatea — Poli
tehnica. (C. CBEȚU — coresp.).

TULCEA. Peste 1900 de spec
tatori au asistat la partide de 
bun nivel tehnic în ziua a doua 
a turneului masculin pentru lo
curile 7—12. După primele două 
zile, alături de evoluția bună a 
cîtorva voleibaliștii mal cunoscu# 
(Corcheș, Bujilă, ȘuJea, Alexan
drov), am reținut prestația va
loroasă a unor tineri talentațl : 
Boerescu (Viitorul), Popescu 
(Calculatorul), Radu (Delta), 
Strauf f (Tractorul). Iată rezul
tatele : Viitorul Bacău — Calcu
latorul București 3—2 (—11, —8,
13. ÎL 13) Tractorul Brașov — 
Petrolul Ploiești S—0 (10, 7, 4),
Slîvanla Slmleu Silvrolei — Del
ta Tulcea J—2 (12, —9, 5, —12, <). 
Astăzi. meciurile: Tractorul — 
Viitorul, Delta — Petrolul, Calcu
latorul — Silvania. (P. COMȘA — 
coresp.).

CAMPIONATE • COMPETIȚII
FINAL DISPUTAT IN CAMPIONATUL NAȚIONAL 

PE ECHIPEDE ȘAH
NEPTUN, 21 (prin telefon). Cu 

două runde înainte de sfîrșlt, lu
crurile sînt, parțial, clarificate în 
finala campionatului național de 
șah pe echipe. Este aproape evi
dent câ i.t.b. nu mal poate 
pierde titlul absolut, după cum 
Universitatea București este vir
tual învingătoare ta întrecerea 
masculină. Lupta se menține în
cordată în disputa feminină ți 
aceea de juniori-junioare, ta care 
diferențele minime de un “
dintre primele clasate pot 
făcute.

Iată rezultatele tehnice : 
versltatea București — Petrolul 
I.P.G. Ploiești 8—2 (5—1, l'li—‘/i, 
l'/r-'/t), LT.B. — Medicina Ti
mișoara 6—4 (3*/j—2'h, 1—1,
l1/,—*A), Politehnica București — 
Universitatea Iași 5—5 (2—4, 2—0, 
1—1), Calculatorul IRUC Bucu
rești — Farul Constanța 7*/r—217, 
(4—2 2—0, l'h—i/,), Locomotiva 
București — C.S.M. Cluj-Napoca 
t'li—S'/i (3'/2—2'/2,1—1, 0—2) — run
da a 5-a ; Calculatorul — Univer
sitatea București 3—7 (IV,—1'/„ 
0—2, l'/j—V,), C.S.M. — LT.B.
31/,—6V, (l'/a—t'/j V»—l'/î. t*/i—Ys). 
Petrolul — Politehnica 4—6 (3—3, 
0—2, 1—1), Universitatea lași —

punct 
fl re

Uni-

Locomotiva 71/,—2Ys «V>—1Y«> 
l'h—*/i> l'h—'/i). Farul — Medici
na 3—7 (2—4, 0—2, 1—1) — runda 
a t-a ; Universitatea București— 
Farul 9>/,—'h (6—0, 2—0, l'h—'/i), 
I.T.B.—Universitatea Iași 5</,—L'h 
(3—3, l‘/s—1—1). Politehnica — 
Calculatorul 5'li—l'h (3—3, i/,—l'/„ 
»-0), Medicina — C.S.M. 5—5 
(3—3, 1—1, 1—1), Locomotiva — 
Petrolul 4—5 șl o partidă între
ruptă (3—3, 1—0, 0—2) — runda 
a 7-a.

In clasamentul general condu
ce LT.B. cu 21 puncte de meci, 
urmată de Universitatea Bucu
rești 18, Politehnica 16, Univer
sitatea Iași, 10, Calculatorul 9. 
In clasamentul MASCULIN : 
VERSITATEA BUCUREȘTI 10'/2, 
puncte de partidă, LT.B. 26, Uni
versitatea Iași 24, Politehnica 21, 
Locomotiva 2O’/2, Calculatorul 20 ; 
în clasamentul FEMININ : UNI
VERSITATEA București 10'h, Me
dicina »'h, I.T.B. și Calculatorul 
8, Politehnica șl Universitatea 
lași 7‘A ; la JUNIORI-JUNIOARE: 
POLITEHNICA 10'/2, Petrolul 9, 
Universitatea București ți C.S.M. 
t‘/i, I.T.B. 7'/2, Calculatorul 7.

T. NICOARĂ 
arbitru, internațional

CAMPIONATUL DE RUGBY
INTERNAȚIONALE

FACE LOC INTILNiRILOR

REZULTATE DIN DIVIZIA SECUNDĂ LA VOLEI
S-a Încheiat primul 
cadrul turului m al

turn eu 
diviziei 
mascu- 
Metalul 

Brăila

din 
aecunde. Iată rezultatele : 
Un seria I (Focșani) : 
Suceava — Constructorul
2—3, C.S.U. Galați — Electra Buc. 
>—1, Betonul Săvlneștl — Rapid
2— 3, Pollt. Iași — Steaua n 3—2; 
Constructorul — Steaua n 2—L 
Rapid — Polit. 3—1, ‘Electra — 
Betonul 3—1, Metalul — C.S.U. 
9—3 ; C.S.U. — Constructorul 3—2, 
Betonul — Metalul 2—3, Poli — 
Electra, 3—0, Steaua n — Rapid 
>—1 ; seria a Il-a ; I.C.I.M. Bra
șov — SARO Tlrgoviște 2—3, 
LO.R. Buc. — Electrop. Craiova 3—1, 
PECO “ ■ 
stanța 
namo
aamo ____ ____
1—3, Electro putere — PECO 1—3, 
I.C.I.M. — I.O.R. 3—6 I.O.R. — 
6ARO 6—3, PECO — I.C.I.M. 
•—3, Progresul — Electsoputere
3— 9, Dlnamo — Marina 3—1 ; se
ria a Hl-a : Constr. Arad — Vo
ința Victoria Zalău 3—1, Voința 
Alba Julia — Electromureș Tg. 
Mureș 2—3, .,7 Noiembrie” Sibiu 
— „U“ Cluj-Napoca 1—3, Motorul 
Baia Mare — A.S.U. Oradea 3—2; 
Constr. — Motorul 3—Iț „U“ — 
A.S.U. 3—2, Voința A. I. — „7 
Noiembrie” 3—0, Voința Z, — Elec-

Ploiești — Marina Con
i’—3. Progresul Buc. — Di- 
Brălla 3—0 ; SARO — Dl
l'—3, Marina — Progresul

începe „criteriul
DE PRIMĂVARA" LA TENIS

tromureș 0—3 ; A.S.U. — Voința 
A. L S—tt, Electromureș — Con
str. 1—3, „7 Noiembrie" — Vo
ința Z. 0—3. Motorul — „U“ 0—3 ; 
feminin, seria I : Voința Buc. — 
C.S.S. Medgidia 3—0, Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.S. Suceava 3—0, 
Spartac Buc. — Prahova Ploiești 
0—3, Braiconf Brăila — Penicilina 
n lași 2—3 ; C-S.S. Sv. — Spartac 
3—0, Voința — Braiconf 3—0, Pra
hova — PeniclMna H 3—li, C.S.S. 
Medg. — Ceahlăul 3—2 ; Spartac
— C.S.S. Medg. 3—2, Ceahlăul — 
Voința 0—3, Penicilina n — C.S.Ș. 
Sv. 1—3, Braiconf — Prahova 0—3; 
scria a Il-a : Confecția Buc. — 
Albatros C-ța 0—3, Dacia Pitești
— Chimia Rm. Vllcea 3—0, FI. ro
șie Buc. — C.P.B. 3—«. A.S.S.U. 
Craiova — C.S.M. Libertatea Si
biu 0—3 ; Albatros — C.SJd. 1—3, 
C.P.B. — A.S.S.U. 0—3, Chimia
— Fl. roșie 0—3, Confecția — 
Dacia 3—0 ; Dacia — Albatros 
l-d, Fl. roșie — Confecția 3—0. 
A.S.S.U. — Chimia 3-2, C.S.M. — 
CJP-B. 3—0 ; seria a m-a : „U* 
Cluj-Napoca — Constr. Arad 3—0, 
Textila Cisnădie — Corvtaul Da
cia Deva 3—0, C. S. Zalău — Ar
mătura Zalău 3—0, GIGCL Bra
șov — Metalotehnlca Tg. Mureș 
3—1 ; „U« — Metalotehnlca 3—0, 
C.S. — G.I.G.C.L. 1—3, Constr. — 
Textila 0—3, Corvtaul — Armătura 
3-0 ; G.I.G.C.L. — Corvtaul 0—3, 
Metalotehnlca — C. S. 3—2, Tex
tila — „U“ 3—2, Armătura — 
Constr. 1—3.

Abia relranodat prin etapa cu 
numărul 20, firul campionatului 
Diviziei A de rugby se va... În
trerupe din nou, sezonul interna
tional chemlndu-1 la alte exame
ne pe jucătorii noștri de frunte: 
meciurile cu Marocul (30 aprilie, 
la Constanța) șl cu U-R.S.S. (11 
mai, la București), din cadrul 
competiției continentale organi
zate de FJ.R.A., programul fiind 
completat cu două toarte atrac
tive partide cu puternica selec
ționată irlandeză Leinster (3 șl 1 
mal, la București șl, respectiv. 
Constanța). De menționat că 
chipa campioană, Steaua, va sus
ține la 1 mal, Op Biarritz, tradi
ționalul său joc cu Selecționata 
armatei franceze.

Etapa de la finele săptăminll 
trecute a mal consemnat un nou 
pas — probabil decisiv — al li
derei clasamentului spre apărarea 
titlului, deși trebuie spus că ea 
a avut destule emoții tn tntîl- 
ntaea de la Timișoara. Neaștep
tat de autoritar s-au impus Fa
rul la Petroșani șl C.S.M, la Si
biu (26—10 șl nu 26—4 cum a 
apărut ieri, dintr-o greșeală de 
transmisie), lin fața unui XV, cel 
din Bala Mare, considerat pînă

disponibilițiți). în seria a doua, 
Gloria P.T.T. Arad păstrează un 
avans substanțial, în duda în
vingerii (0—lf>) pe terenul echi
pei C.F.R. Cluj-Napoca. în seria 
a treia și în cea „constănțeană", 
Rapid Buzău șl Constructorul sînt 
șl ele la un pas de turneul de 
baraj pentru prima divizie. Mai 
stnt însă destule etape de dispu
tat. Oricum, protagonistele șl an
trenorii lor merită încă de pe 
acum toate laudele !

Seria concursurilor de tenis tn 
aer liber continuă șl în această 
săptămînă. începînd de azi, două 
municipii, București și Arad, sînt 
gazdele tradiționalei întreceri 

rezer-
gazdele 
»,Criteriul de primăvară", ____
vată seniorilor și senioarelor. Pro
gramată ou o săptămînă înaintea 
debutului campionatului național 
pe echipe, manifestarea consti
tuie o bună ocazie de acomodare 
a tenis manilor noștri atît cu 
atmosfera de concurs, cît șl cu 
suprafețele de joc în aer liber.

întrecerea masculină este pro
gramată pe terenurile din par
cul sportiv Progresul. Pînă acum 
și-au anunțat înscrierea aproape 
toate centrele de tenis din țară. 
La Arad, pe cunoscutele terenuri 
de pe malul Mureșului (cărora li 
s-au adăugat alte 4 suprafețe noi 
de zgură), vor evolua rachetele 
feminine. „Criteriul de primăva
ră" se va încheia duminică.

DIFERENȚA DINTRE 
SI NIVELUL V/

Notații pe marginea etape

a Diviziei A la
Etapa a XIII-a a campiona

tului feminin de handbal (Di
vizia A) a grupat și mai mult 
echipele aflate în luptă directă 
pentru evitarea retrogradării. 
Victoria obținută de Progresul 
la Timișoara, o surpriză fără 
doar și poate, le-a adus hand
balistelor din str. Dr. Staico- 
vici noi speranțe de supravie
țuire pe prima scenă competi- 
țională. Cineva trebuie, totuși, 
să părăsească Divizia A... Ul
timele trei clasate joacă, însă, 
în etapa viitoare acasă și din 
această conjunctură au de pier
dut... Universitatea Timișoara 
șl Confecția, care intră In 
„groapa leilor", prima la Con
stanța, cealaltă la Iași. Așa 
îneît nici de la etapa viitoare 
nu sînt de așteptat clarificări.

Știința Bacău, după părerea 
noastră cu șanse certe de a-și 
apropria și anul acesta titlul na
țional, și-a adjudecat victoria 
in confruntarea cu reprezen
tanta Brașovului. Antrenorul 
Eugen Bartha, afectat de ob
servațiile cu privire la evolu
ția echipei sale, opina ieri că 
returul campionatului este mai 
animat, mult mai echilibrat de- 
clt întrecerea din toamnă. Așa 
și este. Numai că rezerva noas
tră privea nivelul valoric. Și 
ne-o menținem. Nici Știința ~ 
Bacău, nici Constructorul Baiak

„CUPA DE PRIMĂVARA" LA TENIS DE MASA
Eva Ferenczi (C.S. Arad) și Șerban Doboși 

(C.S.M. Cluj-Napoca) pe primele locuri
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nu. de mult o revelație a tntre
cerii. în rest, rezultate normale.

Ctastam enrt.nl La zi:

L STEAUA 20 18 1 1 705-113 57
l. Dințam 0 20 17 0 3 55€- 99 54
L Farul 20 15 1 4 424-166 51
4. Gri vița R. 20 14 2 4 258-122 50
L Șt. B. Mare 20 12 1 7 278-172 45
1. Șt. Petroșani 20 11 1 8 224-199 43
7. Polit. Iași 20 8 3 9 154-279 39
8. C.SJVI. Sibiu 20 8 3 9 170-264 39
9. Univ. Tim. 20 8 0 12 184-182 36

10. Sp. stud. 20 4 2 12 213-256 33
11. Rulm. Btrlad 20 5 1 14 87-356 31
12. Rapid 20 5 0 15 169-408 30
13. CJF.R. Bv. 20 2 2 18 84-578 26
14. Vulcan 20 2 1 17 91-403 24

studențescSportul 
sancționate cu »câ-

Notă: R.C. 
ți Vulcan stnt 
(tarea unui punct.
• SE LIMPEZESC SITUAȚIILE 

tn seriile diviziei secunde. Astfd, 
Dunărea Giurgiu a învins dumi
nică. la București, pe Gloria. eu 
13—8 (10—4), după un meci fru
mos, cu răsturnări de scor. Vic
toria giurgluvenllor este Incon
testabilă (e drept, metalurgist!! 
au acuzat din plin o serie de ln-

FAVORIȚII INVINGĂTORI IN CONCURSURILE 
„CUPEI F.R.M."

Duminică s-au desfășurat, In 
cadrul tradiționalei competiții do
tate cu „Cupa trei con
cursuri de motoctelism.

Motocros. Pe un traseu amena
jat pe platoul satului Grui, aflat 
ta apropiere de Cîmpulung-Mus- 
cel, a avut loc etapa a m-a a 
„Cupei F.R.M.“ la cane au asis
tat peste W 000 de spectatori. 
Și-au disputat înttietatea alergă
tori din ia asociații șl cluburi 
sportive. învingătorii: Ernest 
MtHnec (Torpedo Zărnești) la 
seniori, Alexandru IHej (Torpe
do Zărnești!) la tineret, Dan Isă- 
dlă (Electro SI. Gheorghe) la ju
niori I șl Florian Pop (Ut. A. Tg. 
Mureș) la juniori n. (Paul Ma- 
tcoiu — coresp.).

Dlrt-track. Pista moale șl ttm-

CROSUL ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE
fUrmare din vag. I)

portant este să participi..."), 
Aurica Badea — anul I Me
canică („Am făcut cunoștință 
cu crosurile în comuna mea, 
Colțea-Brăila, și... am rămas 
buni prieteni").

Sînt aici, bineînțeles, mulți 
dintre membrii catedrei de e- 
ducație fizică a institutului. 
Elena Pădureanu, șefa comisiei 
competiționale, ne precizează : 
„Avem studenți din toți anii, 
numărul lor fiind in jur de 800 
la fete și 1200 la băieți. Se a- 
leargă 800 și 1300 m“. Se dau 
starturile. Firește, unii (sau u- 
nele) forțează, țintind locuri 
fruntașe. Ceilalți merg să ter
mine cursa. Remarcabilă, tre

buie s-o spunem, seriozitatea 
cu care au privit această în
trecere viitorii ingineri. N-am 
observat ca la unele crosuri — 
organizate formal — concurențl 
care la primul colț sau tufiș 
abandonează. Atît la băieți, cît 
și la fete, au terminat cursa 
toți cei care au luat startul, 
chiar dacă au ajuns la sosire 
cu 3—5 minute mai tîrziu de- 
cît cîștigătorii. Pentru ei și or
ganizatori, un meritat „bravo" ! 
Șl' felicitări ciștigătorilor : 1.
Aurica Comănlci (Chimie), 2. 
Violeta Ionel (Electronică), 3. 
Mariana Vrană (Automatică) ;
1. Marin Sfetcu (Automatică),
2. Horia Constantinescu (Meca
nică), 3. Iulian Curelea (Aero
nave).

pul nefavorabil au Influențat dis
putele celei de a V^a etape a 
„Cupei F.R.M.", găzduite de sta
dionul Voința din Sibiu, atașa
mentul : L Gheorghe Sora (Me
talul Buc.) 1« p. î. Alexandru 
Pis (Voința Sibiu) 14 p, 3. Nico- 
lae Rîureanu (I.P.A. Sibiu) 13 p, 
4. Eugen Botezatu (C.S. Brăila) 
12 p, 5. Stelian Postolache (C.S. 
Brăila) 10 p, 8. Sorchlz Halaglan 
(Metalul Buc.) 9 p. (Bic Ionescu
— coresp.).

Viteză- Pe un traseu ales în 
centrul orașului Timișoara s-au 
întrecut, 
gurale 
IDO de 
clasele 
pătorl 
greșul 
(Progresul Timișoara; avansați — 
Maria Boată (C.S.T.A. Buc.) ți 
Cornel Berdea (Voința Oradea); 
KS cmc — Victor Istvan-Attila 
(Voința Oradea); 173 cmc țl 150 
cmc — Ionel Pascotă (Progresul 
Timișoara); 500 cmc — Petre 
Lucad (Steagul roșu Brașov): 
ataș — Attila Toth — IuUu Toth 
(Ut. A. Tg. Mureș). In pofida 
timpului ploios, la concurs au a- 
slstat mii de spectatori. (C. Crețu
— coresp.).

In Sala sporturilor din Brașov 
k-au desfășurat timp de trei zile 
întrecerile din cadrul campiona
tului Diviziei A de tenis de ma
să dotate cu 
vară" 
pentru 
primei 
vară" 
anual 
masă 
goriei

S-a .
cu recalificări, așa înctt, cu ex
cepția finalelor, învinșii redntrau 
pe tabelele de concuins să-și re- 
încerce șansele pentru locuri In 
clasament cu atît mai slabe, cu 
dt înregistrau mal multe iririn- 
geri. Aceste verificări au tost un 
fel de... pedeapsă pentru compe
titori, ...............
Pentru 
a tost 
tea de
UUt Și _ __  ____ _______
Ceva mai animate au tost, firește, 
meciurile de simplu. Asta șl da
torită faptului că, spre deosebire 
de dubluri — nenodate Intr-o 
pregătire prealabilă, ci constituite 
„ad-hoc", ta... înțelegere — elm- 
plurile au prilejuit confruntări 
directe, oricum mal spectaculoase, 
bineînțeles numai clnd preopi- 
nențil aveau ceva de spus...

Ca șl în etapele pe echipe, tn 
„Cupa de primăvară” au dominat 
categoric jucătoarele de ta C.S. 
Arad, prezente în primele cinci 
locuri la simplu ți pe primele 
două la dublu fete ți dublu mixt, 
precum șl de jucătorii de la 
C.S.M. Cluj-Napoca (primele trei 
poziții la simplu, primul loc la 
dublu masculin și, se înțelege, 
două la dublu mixt). Am mal 
notat locul ocupat de Junioara 
Lorena Mihai — t, primul după 
arădence — datorită lăudabilelor 
eforturi pe care le depune cu 
dSrz-enle pentru refacerea totală 
a brațului accidentat anul tre
cut, ca șl victoria Marianei Ve
rebceanu asupra Lianei Urzică, 
puternic marcată de oboseală 
după campionatele europene.

..Cupa de primă-
Etapă cu probe individuale 
jucătoarele șl jucătorii 
divizii, „Cupa de prlmă- 
oontează în clasamentul 
ai secțiilor de tenis de 
șl permite acordarea cate- 
I de clasificare sportivă, 
jucat sistem eliminatoriu

ca șl pentru asistență ! 
că, șl așa slab, concursul 
dominat de jocurile aces- 
recalificare, care l-au scâ
rna! mult nota tehnică.

In rest, vom lăsa să vorbească 
clasamentele primelor locuri. 
Simplu feminin (40 concurente):
1. Eva Ferenczi, î. Magdalena 
Leszay, 3. Gabriela Kadar, 
Liana Urzică, 5. Crinela Sava 
(toate C.S. Arad), 6. Lorena Mi
hai (Gloria Buzău), 7. Camelia 
Fffliimon (Progresul Buc.), 8. Ma
rta Losonczl (Politehnica Buc.).
9. Maria Alboiu (C.S.Ș. Slatina),
10. Mariana Verebceanu (C.S.M. 
Iași); simplu masculin (77 concu- 
renți): 1. Șerban Doboși, 2. Si
mian Crișan, 3. Iosif Biihm (toți 
C.SJH. Cluj-Napoca), 4. Teodor 
Gheorghe (Tricodava Buc.), 5. 
Ștefan Mora.ru (Progresul Buc.), 
6. Dănes Paal (Constructorul Tg, 
Mureș), 7. Eugen îiorescu (Uni
versitatea Craiova), 8. Cristine! 
Romanescu (Gloria Buzău), 9. 
Mircea Nieorescu (Universitatea 
Craiova), 10. Sorin Cauri (Pro
gresul Buc.); dublu feminin (19 
cupluri): 1. Liana Urzică — Eva 
Ferenczi, 2. Crinela Sava — Ga
briela Kadar (toate C.S. Arad); 
3—4. Mihaela Efrem (C.S.Ș. Km. 
VMcea) — Mariana Verebceanu 
(C.S.M. Iași) și Viorica Dragu — 
Camelia Flilmon (Progresul Buc.); 
dublu masculin (32); L losif 
BOhm (C.SJVI. Cluj-Napoca) — 
Denes Paal (Constructorul Tg. 
Mureș), 2. Horațlu Pintea (C.S.M. 
Cluj-Napoca) — Eugen Ftoresc'u 
(Universitatea Craiova), 3—4. Șe>«- 
ban Doboși — Station Crișan 
(C.S.M. Cluj-Napoca) țl Valerlu 
Mtomotanu — Aurel Stoiănov (Glo
ria Buzău); dublu mixt (32): 1. 
Eva Ferenczi (C.S. Arad) — Si- 
mion Crișan (C.S.M. Cluj-Napoca),
2. Liana Urzică (C.S. Arad) — 
Șerban Dobosl (C.S.M. dtij-Na- 
poca), 3—4. viorica Dragu — So
rin Cauri (Progresul Buc.) șl Ga
briela Kadar (C®. Arad) — De
nes Paal (Constructorul Tg. Mu-

4.

4.

5.
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DUPĂ

In cadrul etapei inau- 
„Cupel peste

alergători. Primii sosiți la 
respective : 50 cmc : înce- 
— Bodlca Fanai tac (Pro- 
Ttatișeara) șl AI. Erdelyi

ASTĂZI - ULTIMA ZI LA 
PRONOEXPRES I

Agențiile Loto-Pronosport vă 
mal oferă doar astăzi posibilita
tea de a juca numerele preferate 
pentru tragerea obișnuită Prono
expres de mîine, 23 aprilie 1980. 
Fără a minimaliza șansele bilete
lor achitate 100%, reamintim că 
în ultima vreme un număr tot 
mal mare de participant! au ob
ținut cîștig.uri în AUTOTURISME 
și IMPORTANTE SUME DE 
BANI pe bilete achitate în cotă 
de 25 la sută, completate cu va
riante combinate sau combinații

reș).
„Cupa de primăvară' a revenii 

sportivilor Eva Ferenczi (C.S. 
Arad) șl Șerban Doboși (CJSJW. 
Cluj-Napoca).

Mircea COSTEA

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII DE TIR 
Al CAPITALEI

Pe poligonul Dlnamo s-a des
fășurat, timp de trei zile, cam
pionatul de tir al Capitalei, la 
care au participat cel mal buni 
țintașl din cluburile șl asocia
țiile sportive bucureștene. De 
menționat frumoasa comportare a 
Nlculinel Iosif (LE.F.S.) la proba 
pușcă de 60 focuri culcat, la 
care — cu un rezultat bun (595 
p) — a ocupat primul loc în în
trecere cu seniorii. Iată primii 
clasați : pistol liber 60 f > L V. 
Suciu (Steaua) 551 p, 1. M. Vieru 
(Olimpia) 544 p, 3. A. Cristea (O- 
llmpla) 541 p — pe echipe a efș- 
tlgat Dlnamo eu 1029 p ; pistol 
viteză 60 f : 1. G. Marin (Dina
mo) 530 p, 2. M. Roșea (Dlnamo) 
589 p, 3. V. Suclu (Steaua) 585 
p ; pistol standard 304-30 I 1.

Ana Ciobanu 573 p, 2. Dumitra 
Sandu 571 p, 3. Emilia Bodrfnga 
564 p (toate de ' 
pușcă liberă 3X40 
sllescu (Olimpia) 
zlțll- 395—364—378), 
(I.E.F.S.) 1129 p,

la 
f : 

1137
2. 

»•
veanu (Steaua) 1124 p — pe echi
pe a cîștlgat Olimpia cu 1174 p ; 
pușcă standard 60 f culcat : 1. 
Niculina Iosif (I.E.F.S.) 595 p, 2. 
M. Eca (C.S.U. Brașov) 194 p, 
2. C. Stan (Steaua) 593 p, 4. N. 
Rotaru (I.E.F.S.) 590 p, ț, C. Ale
xandru (Olimpia) 590 p, t. Gh. 
VasHescu (Olimpia) 590 p ; mis
treț alergător 30+30 I : L S. Ma
nea (Metalul) 558 p (286—272), 2 
I. Mlhal (Olimpia) 550 p, 3. V. 
Cenușolu (I.E.F.S.) 541 p.

Dinamo) ;
1. Gh. Va- 
p (pe po-
N. Rotaru 

L Trăscă-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
„cap de pod". Tragerea de mîine 
vă oferă o nouă posibilitate de 
a vă număra printre marii cîști- 
gători la acest atractiv sistem de 
joc. MAI MULTE BILETE JU
CATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES !

UN NOU PRILEJ DE 
FRUMOASE SATISFACȚII I

In aceste zile continuă vinzarea 
biletelor pentru tragerea specială 
Pronoexpres Box-expres de du
minică 27 aprilie 1980, la oare se

atribuie AUTOTURISME „Dacia 
1300", MARI CÎȘTIGURI ÎN NU
MERAR .................................................
etc.) șl 
Neagră, 
gerii și 
lete cu

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 16 APRI

LIE 1980
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

a 50.000 lei și 1 variantă 25%

(50.000, 25.000, 10.000 led
CROAZIERE pe Marea 

Consultat! prospectul tra- 
procurați din vreme bl- 
numerele preferate !
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O analiză a jocului practicat, 
în ultima vreme, de Dinamo 
depășește, așa cum se sugera 
și ieri în cronică, cadrul strict 
tehnic. S-ar putea vorbi, desi
gur, despre totala lipsă de ex
periență a lui Mărginean care, 
după penaltyul inutil din me
ciul cu Craiova, a contribuit 
decisiv la deschiderea scorului 
de către Fl. Grigore. S-ar pu
tea vorbi despre dezordinea din 
jocul lui Stănescu, mereu pier
dut pe drum de același Fl. Gri
gore, despre incapacitatea unei 
linii de mijloc de a se con
stitui ca o linie de forță a e- 
chipei (formula de duminică, 
inedită, este un exemplu), des
pre a suta sau a mia evoluție 
penibilă a lui Vrinceanu, inca
pabil să controleze un balon, 
mai ales în faza decisivă. Toate 
acestea ar fi explicații tehni
ciste. CARE AR ABATE A- 
TENȚIA DE LA FAPTUL CA 
DINAMO TRAVERSEAZĂ O 
PERIOADA FOARTE GREA, 
FIIND FOARTE DEPARTE 
DE CEEA CE ÎNSEAMNĂ O... 
ECHIPA.

După meciul cu C. S. Tîr
goviște, jucătorii dinamoviști a- 
proape că nu mai aveau re
plică, fiind convinși că „mai 
jos nu se poate". Am Încercat 
să stabilim cit de cît cauzele 
acestei stări de fapt. După de
pășirea minutelor de șoc, au 
început să apară și ideile.

Grupul „bătrînilor" susține că 
DINAMO A AJUNS TREPTAT 
O ECHIPĂ DE DIVIZIA B, 
după masiva și cam precipitata 
întinerire a echipei.

Alți jucători s-au referit la 
faptul că ANTRENAMENTELE 
LUI DINAMO N-AU AVUT, 
ÎN ULTIMA VREME, INTEN
SITATEA (ȘI CALITATEA) 
NECESARA, ELE SEMĂNÎND 
MAI MULT CU TEMPOUL... 
PREGĂTIRII DE IARNĂ. S-a 
mai făcut observația că în ul
timele două săptămîni s-a în
cercat o corectare din mers a

calității antrenamentului, dar că 
această schimbare „l-a scos din 
ghete" pe jucători, contribuind 
la dezagregarea echipei. Au 
mai circulat și alte idei, dar...

Privind lucrurile în ansam
blu, să subliniem faptul că Di
namo a crezut prea repede că 
îmbogățirea cantitativă a Iotu
lui va duce implicit și la • 
ameliorare a jocului. E ade
vărat, Dinamo are astăzi un lot 
numeros, dar echipa nu se con
turează. Există o prăpastie în
tre grupul consacraților și cel 
al tinerilor. Se pare că și prie
tenia indispensabilă unei echipe 
nu-și face apariția. Unii se re
feră la faptul că antrenorii An
gelo Niculescu și Tănase Dima 
n-au reușit să închege — prln- 
tr-o atitudine adecvată — a- 
ceastă prietenie. Să mai amin
tim, în legătură cu aceasta, că 
SCHIMBĂRILE PREA DESE 
ALE FORMULEI DE JOC ali
mentează grupul nemulțumiți- 
lor, care privesc chiorîș evolu
ția celor din teren. Toate aces
tea subminează enorm E- 
CHIPA, făcînd superfluă încer-

carea de a stabili ce anume nu 
merge din punct de vedere teh
nic, tactic sau fizic. O aseme
nea abordare a problemei n-ar 
face decît să prelungească de
clinul surprinzător al unei e- 
chlpe, în momentul în care se 
anunța o spectaculoasă ascen
siune.

Pentru Dinamo, momentul a- 
devăratului start trebuie să fie 
cel din minutul 91 cu C. S. 
Tîrgoviște. Acum trebuie să se 
stabilească și CAUZELE 
FOND. Abia acum poate 
formarea reală a unei 
care a crezut la startul 
primăveri că se poate 
forma „din mers" și că Dinu sau 
Cheran se vor putea lega au
tomat de Iordache sau Stredie. 
Dinamo este în stadiul opțiu
nilor, al unor opțiuni necesare 
după o analiză severă, de pe 
urma căreia trebuie să apară 
elanul fără de care o echipă nu 
poarte renaște. Pentru că, la 
Dinamo, în momentul de față, 
problema principală este poate 
aceea a cadrului psihic, la îm
bunătățirea căruia trebuie să 
concure toți factorii.

loan CHIR1LA

UNDE S-A PRODUS

DE 
începe 
echipe 
acestei 
trans-

„ROCADA" ?

UNIVERSITATEA CRAIOVA RĂMINE 
MAREA FAVORITĂ LA TITLU

® Derbyul ultimei etape (Univ. Craiova — Steaua) se 
joacă, in avanpremieră, în... „Cupa României** • Palpi
tantă „cursă de eliminare" pentru evitarea locului... 4
• Rapid și „Poli" Timișoara vizează „Cupa cupelor"
• Sportul studențesc, un posibil arbitru pentru locul 16

ȘTIRI
• MECIUL LOTUL REPRE

ZENTATIV — SELECȚIONATA 
OLIMPICA A CEHOSLOVACIEI 
va avea loc miercuri 30 aprilie, 
ara 17. la București, pe stadio
nul „23 August“. In deschidere, 
cu începere de la ora 16,15, o 
Interesiantâ partidă: Lotul de 'ti
neret — Corvinul Hunedoara.

0 DE LA FJl.F. Reamintind că 
etapa a 30-a a Diviziei A va 
avea loc sîmbătă 26 aprilie. 
FJR.F. face cunoscut că toate 
meciurile de diviziile B și C, pro
gramate duminică 27 aprilie, ie 
vor desfășura la ora 17,30. In lo
calitățile unde jocurile de divi
ziile B și C se desfășoară pe ace
lași stadion, acestea se vor dis
puta in cuplaj după următorul 
program: de la ora 15,34) meciul 
de Divizia C, Iar, în continuare, 
de la ora 17,30, întllndrea de Di
vizia B. Jocurile din cadrul cam
pionatului republicam al juntarl- 
kw vor Începe la ora t, iar cele 
afle juniorilor divizionari C vor 
fl programate în deschiderea 
partidei de Divizia C.

Frumoasa primăvară a Spor
tului studențesc, care anunța 
„roade" bogate, și-a pierdut 
împlinirea în decurs de cinci 
zile, la Rm. Vîlcea. Miercuri, 
în Zăvoiul vîlcean, studenții au 
ieșit din drumul spne «Cupa cu
pelor", duminică au spus, poate, 
adio și Cupei U.E.F.A. I Iar 
dacă insuccesul de miercuri se 
explică și prin valoarea deose
bită a adversarului. Universita
tea Craiova dominind campio
natul, întrîngerea 'de duminică 
apare, pentru mulți, ca o sur
priză, mai ales că Sportul stu
dențesc cîștigase la Rm. Vîlcea 
Și anul trecut, reușind și acum 
să deschidă scorul în fața unei 
echipe gazdă complexate de ma
turitatea formației condusă de 
M. Rădulescu și L Motroc. Vic
toria Chimiei a fost socotită 
de mulți vîlceni drept succesul 
antrenorului M. Pigulea, cel 
care, după pauză, a efectuat o 
„rocadă" eficace : l-a retras pe 
Savu între fundași și i-a îm
pins în atac pe Cilea® — ju

cătorul care se lansase pe pri
ma scenă cu virtuți ofensive — 
și pe vigurosul iordan, omul 
care a animat jocul echipei sale 
în repriza secundă. Numai că 
această inspirată „mutare" tre
buie corelată și cu schimbarea 
de atitudine a echipei bucu- 
reștene, cea care, practic, după 
pauză n-a mai existat, numai 
apărătorii făcîndu-și pe cit po
sibil datoria. Dealtfel, antreno
rii studenților bucureșteni erau 
foarte afectați după partidă, 
considerînd că echipa lor a 
prestat cel mai slab meci al 
sezonului, fiind supărați mai 
ales pe... dispariția din joc a 
unor piese. Explicațiile „roca
dei" de după pauză din jocul 
Sportului studențesc nu sînt 
clare tuturor. Poate este vorba 
despre o stare de oboseală fi
zică, poate despre o suficiență 
psihică... Cert este că în cinci 
zile buna formație a Sportu
lui studențesc a rătăcit drumu
rile europene !

Mircea M. IONESCU

Cu toate că Universitatea 
Craiova este marea favorită a 
titlului, ultima linie dreaptă a 
sezonului se anunță deosebit de 
spectaculoasă. Mai mult, tra
gerea la sorți a semifinalelor 
„Cupei României" conferă un 
dramatism în plus finalului.

Dar să revenim la campio
nat. Cele patru din frunte au 
următoarele perspective :

Univ. Craiova — Jiul (d), 
F.C.M. Galați (d), F. C. Olt 
(a), Chimia (d), Steaua (a).

Steaua — „U“ Cluj-Napoca
(d), „Poli" Tim. (a), C. S. Tîr
goviște (d), „Poli" Iași (a), 
Univ. Craiova (d).

F. C. Argeș — „Poli" Tim. 
(a), „Poli" Iași (d), „U“ Cluj- 
Napoca (a), S. C. Bacău (d), 
Chimia (a).

F. C. Baia Mare — Sportul 
stud, (d), „U“ Cluj-Napoca <d), 
Dinamo (a), C. S. Tîrgoviște (a), 
Jiul (d).

Bineînțeles că multe din jocu
rile acestui microprogram sînt 
foarte deschise. Vom face o 
singură anticipație teoretică. 
Dacă cele patru echipe cîștigă 
punctele de pe teren propriu și 
le pierd pe cele din deplasare, 
ordinea finală a campionatului 
ar fi :

1. UNIV. CRAIOVA 43, 
F. C. Argeș 41, 3. Steaua 
4. F. C. Baia Mare 39.

Pînă la tragerea la sorți
ieri, cele patru echipe se con
siderau foarte aproape de drep
tul de a juca în cupele euro
pene. Iată însă că tragerea la 
sorți a semifinalelor „Cupei" a- 
menință în mod serios pe ocu
panta locului 4. Și iată de ce. 
Dacă Universitatea Craiova cîș- 
tică semifinala cu Steaua, ceea 
ce nu este deloc exclus, a- 
tunci Rapid (sau Politehnica 
Timișoara) se pot considera ca 
și calificate în „Cupa cupelor", 
deoarece Rapid (sau „Poli"), 
jucind finala în compania... teo
retică a Universității Craiova,

2.
40,
de

beneficiază de dreptul finalis
tei, admițind că Universitatea 
Craiova, probabila campioană, 
va juca în Cupa campionilor 
europeni...

în acest caz, toate cele trei 
urmăritoare ale Universității 
Craiova — Steaua, F. C. Argeș 
și F. C. Baia Mare — se con
sideră de pe acum angajate în- 
tr-o veritabilă cursă de elimi
nare, pentru evitarea locului 4. 
(Cele patru echipe îșl redobân
desc drepturile în cazul în 
care Steaua cîștigă semifinala 
cu Universitatea Craiova).

Este limpede că tragerea la 
sorți a complicat finalul de se
zon ca intr-un veritabil roman 
de aventuri.

Nu mai puțin palpitantă este 
o altă cursă de eliminare, în 
care sînt angajate în primul 
rînd F. C. Olt, A.S.A. Tg. Mu-, 
reș și C. S. Tîrgoviște (toate 
creditate in momentul de față 
cu minus 3 în clasamentul ade
vărului). Dacă menținem crite
riul punctelor cîștigate acasă.’ 
echipa cu șansele cele mai mici 
este C. S. Tîrgoviște, care, deși 
ar totaliza teoretic 31 de puncte, 
ca și celelalte două formații, 
ar plăti pentru golaverajul mai 
slab (33—47, față de 41—43 pen
tru Olt și 34—38 pentru A.S.A.).’ 
Această luptă palpitantă are 
nenumărate implicații, cea „la 
prima mină" fiind calitatea de 
arbitru pe care ar putea să o 
aibă Sportul studențesc, care 
joacă atît la Tg. Mureș, cit și 
la Slatina... Și cum formația 
studenților s-a dovedit a fi, în 
această primăvară, echipa tutu
ror posibilităților (dovadă și 
faptul că a cîștigat 5 puncte 
din 6 în duelurile directe cu 
Universitatea Craiova, Steaua 
și Dinamo), totul rămine des
chis.

Deocamdată, să așteptăm e- 
tapa de sîmbătă, care poate o- 
feri un început de clarificare 
„pe toate fronturile".

LE INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ
lă, în timp ce la celelalte
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a 1 în va- 
fost obți- 

ă din Alba

a 
lucrat aproape fără greșeală, 
în progres evident Marilena 
.Vlădărău — deschizătoarea de 
pîrtie In întrecerile pe echipe. 
Nu putem încheia aprecierile 
asupra fetelor fără să amintim 
că au evoluat, în afară de con
curs, și citeva tinere speranțe 
pregătite la Deva, care au lă
sat o frumoasă impresie, în 
special Ecatcrina Szabo, notată, 
duminică, de două ori cu 10, la 
paralele și 
are încă de 
aparate.

Constatări 
adresa comportării 
Dan Grccu confirmă evoluțiile 
la un nivel ridicat, el fiind 
competitiv în orice întrecere de 
anvergură, iar la inele este ori
cum greu de egalat. în progres 
ni s-au părut Kuri Szilier, con
stant la toate aparatele, cu 
prestații mai bune la cal cu 
mînere, bară și paralele, pre
cum și Aurelian Georgescu, cu 
un exercițiu la sol cane poate 
fi bine apreciat în orice con
curs, săriturile sale cu un grad 
extrem de ridicat de dificulta
te așteptînd doar îmbunătățirea 
preciziei la aterizare. Tinerii 
Romulus Bucuroiu, Gabriel 
Georgescu și Valentin Grecu 
(fratele multiplului nostril cam
pion) sînt capabili de noi sal
turi valorice, el demonstrind în 
acest concurs evidente calități. 
Păcat că unul dintre gimnaștii 
de bază ai lotului nostru, Ion 
Checicheș, s-a accidentat (rup
tură de tendon), el devenind 
indisponibil o perioadă mai 
lungă de timp.

sol, dar care mai 
lucrat la celelalte

satisfăcătoare și la
băieților.

ETAPA A
SERIA I

Ceahlăul Piatra 
A.S.A. câmpulung 
3—0 (2—0), Mctalue
Cimentul Bicaz 3—0 ... ___
tea Tg. Neamț — MetaDțjl Ră
dăuți 1—0 (O—4). Cetutoaa Piatra 
Neamț — I.M. Piatra Neamț 1—0 
(0—0), Zimbrul Suceava — Crista
lul Dorohoi 0—1 (P—O) — s-a jucat 
la Fălticeni, Laminorul Roman — 
Danubiana Roman 3—0 (3-0).
Dorna Vatra Domed — Avftotal 
TCMM Frasin »—0 US-O), Fores
ts Fălticeni — Șiretul ------------
5—1 (0—0).

Pe primele locuri tn 
după etapa a XX T-a; 
HLAUL P. NEAMȚ 32
2. Foresta Fălticeni SO . . „
3. Avintul Fnasta S7 p (U4—14)... 
pe ultimele: 14. Metalul Rădăuți. 
17 p (06—33), 15. I.M. P. Neamț 
17 p (22—41), 16. Danubian» Ro
man M p (33—60).

SERdA A H-a
DEMAR Mârășești — C.S.M. 

Borzești 0—5 (0—1), Oonatructo- 
rul Iași — TextHa Buhușl 3—0 
(1—0), Hușana Huși — Minerul 
Comănești 2—1 fi—1), Rulmentul 
Blrlad — Constructorul Vaslui 
3—0 (0—0), Relonul Săvînești-Roz- 
nov — Petrolul Molnești 2—1 
(0—0), Niooltaa Iași — A_S.A. lași 
0—3 (0—2), .PartiaianUl Bacău — 
Lelea Bacău 3—1 (0—0), Luceafă
rul Adjud — C.F.R. Pașcani 1—1 
U—1).

Pe primele locuri : L CJUH. 
BORZEȘTl 35 p (S3—7), X Construc
torul lași 38 p (47—02). 3. Parti
zanul Bacău 27 p (38—23)... pe 
ultimele: M. Rulmentul Bîriad M 
p (17—M), 15. Hușana Huși 16 p 
(25—41), 16. A_S^L lași Jp 03-50).

SERIA A m-a
Ancora Galați — CJS.U, Galați 

2—4 O—l). Olimpia Rm. Sânat — 
Prahova Ploiești 2-0 (0—0). Oțe
lul Galați — FJ4.C. sătaâteni 4—1 
(3—0), Carpați Netoolu — Dina
mo CPL Focșani 2—0 (tt—0), Vic
toria Tecuci — Petrolul Berea 
2—0 (2—0), Chimia Buzău — Ca- 
raimanul Bușteni 2—1 (0—1). Car
pați Sinaia — Foresta Gugești 
1—0 0—0) — s-a jucat ta Fienl, 
Petrolul Băicol — Chimia Brazi 
1—0 (0—0).

Pe primele 
GALAȚI 32 p 
Ploiești 27 p 
Sinaia 25 p 
Focșani 25 p , 
mele: 15. Petrolul 
(26—34), 
(33—58).

Neamț — 
Moldovenesc 
Botoșani — 
(1—0), Ceta-

Borecea

atașament,
1. CEA- 

P (47-15), 
p (49-10).

locuri:______  1. C.S.U. 
(32—17), X Prahova

3. Carpați
4. Dinamo 

. pe
. _______ Băiiool
16. Chimia Buzău

(35—20), 
(a—39), 

(31—29).., ulti-
P
P
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SERIA a iv-a
Medgidia — Voința Con-I.M.U.

stanța 3—0 (î—0), Rapid Fetești 
— Granitul Bahadag 3—1 (12—1), 
Dacia Unirea Brăila — Marina 
Mangalia 2—1 fl—0), Eteotrica

21 a IN CAMPIONATUL DIVIZIEI C
Constanța — Amonil Slobozia 
l—O (0—0), Chimia Brăila — 
Chtaipex Constanța 0—1 (0—0).
Victoria Țăndărea — Șoimii Cer
navodă 1—0 (0—0), Pescărușul
Tulcea — Ș_N. Brăila 5—3 (S—2), 
Progresul Isaccea — Unirea Efo
rie 4—1 (13—0).

Pe primele locuri: 1. 1JU.U.
MEDGIDIA 30 p (40—14), X Anto
nii Slobozia 27 p (60—26), 3. Șoi
mii Cernavodă 26 p (34—16)... pe 
ultimele: 15. Unirea Eforie M p 
(2(3—42), -* ---------- -------- - -
(15—53).

16. Granitul Babatiag S p

Sirena
Călărași

SERIA A V-a
București — Dunărea 
1—0 (0—0), Votata Bucu-

(20—40), 16. Constructorul Pitești 
M p (2a—43).

SERIA A VH-a
Minerul Metru — Constructorul 

Craiova 3—2 (0—1), Metalurgistul 
Sadu — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin 1—o fl—0), Electro put ere 
Craiova — Lotru Breaol 4—6 
(3—0), Minerul Lupeni — Dioma 
Orșova 2—0 (1—0). Metalul Rovi- 
nari — Dunărea Calafat 0—0, 
Chimistul Rm. Vîlcea — C.F.R. 
Craiova 0—0, Unirea Drobeta Tr. 
Severin — Gloria Strehaîa 1—2 
(1—0), Progresul Băilești — Viito
rul Drăgășani 1—0 (1—0).

Pe prunele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 30 p (59—20), X Minerul

• Trei echipe la egalitate de puncte fca fruntea seriei a IX-a
• Tot trei formații luptă pentru șefie și ta grupă „bucureșteană"
• C.I.L. Slghet, cu un golaveraj puțin obișnuit (66—17), a trecut ta 
fruntea seriei a X-a, Înaintea Victoriei Cărei 9 Scorul etapei: Me
talul Aiud — Metalul Copșa Mică 7—0 ! • Continuă „duelul" intre 
echipele minere din Motru și Lup o ii pentru șefiia seriei a Vn-a
• CJSJM. Borzești confirmă: 5—0 ta deplasare.

rești — Electronica București 
3—1 (1—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Automatica București 1—4 
(0—2), Viitorul Chir no gi — Teh- 
nometal București 4—1 (1—0), Au- 
toanecanica București — Abatorul 
București 3—0 (0—0), T.M. Bucu
rești — Luceafărul București 3—1 
Or-i), ------------ “
VÎScoza
FEROM Urzieeni
0—0, Danubiana București 
jucat.

Pe primele locuri: 1. AUTO
MATICA 30 p (36—18), 2. Sirena 
28 p (32—12), 3. Dunărea Călărași 
« p (20—V7)... pe ultimele: M. 
Viitorul Chirnogi 16 p (17—2>G), 15. 
FEROM Urziceni 16 p (24—35), 16. 
Vlscoza 12. p (21—41).

Miercuri, 23 aprilie, -se va dis
puta, în seria „bucureșteană“, e- 
tapa a XXIV-a, intermediară.

I.C.S.I.M. București —
București 3—1 (2—0),

~ ’ Ș.N. Oltenița
n-a

SER1A A vi-a
ROVA Roșiori — Petrolul Videle 

2—1 (1—1), Cimentul Fienl — Di
namo Alexandria 4—0 (1—0) Pe
trolul Tîrgoviște — I.O.B. Balș 
2—0 (0—0), Electronistul Curtea 
de Argeș — Dacia Pitești 2—1 
(1—0). Progresul Pucioasa — Re
colta Stoicânești 0—0, Constructo
rul Pitești — Petrolul Bolintin 
2—1 (2—0), Metalul Mija — I.P.C, 
Slatina 4—0 (3—0), Progresul Co
rabia — Sportul muncitoresc Ca
racal 3—2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. ROVA
ROȘIORI 32 p (43—15), X Metalul 
Mija 26 p 
Pucioasa 25 
Videle 25 p
14. Petrolul
15. Dinamo

Lupeni 30 p (46—25), 3. Merna 
Orșova 27 p (»1—20)... pe ulti
mele: 14. Metalul Rovinari 15 p 
(M—29), 15. Chimistul Rm. Vîlcea 
16 p (10—33), 16. Gloria Strehaîa 
14 p (31—46).

SERIA A VIII-a
C.F.R. Timișoara — Laminorul 

Nădrag 5—0 (4—0), Minerul Deva 
— Electromotor Timișoara 4—1
(3—1), Gloria Reșița — Metalul 
Bocșa 1—0 (0—6), Vulturii Textila 
Lugoj — Minerul Vulcan 4—1 
(1—1), C.P.L. Caransebeș — C.FJL 
Simetria 3—0 (2—0), știința Petro
șani . ...
(0—0), Minerul. Oravița 
rul Ghelar 3—2 (2—1), 
Câlan — Explorări Deva 
(1—0) — s-a jucat la Hațeg.

Pe primele locuri- 1. C.F.R. TI- -------------- J3 p (42_u)i 2 Mi- 
30 p (48—17), 3. Vul- 
26 p (34—23)... pe Ul- _ . . . _ — p

P

3. Rapid Arad 29 p (31—19)... pe 
ultimele: 16. Unirea Oradea 10 i> 
(US—31), 16. Minerul Șunculuș W 
p (00-41).

SERIA A X-a
Foresta Bistrița — Victoria Ca-’ 

rd 2—1 (1—1), C.I.L. Sighet —
Minerul Rodna 4—0 (2—0), Sitna- 
red Bala Mare — Oașul Negrești 
3—0 (1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
CUPROM Baia Mare 2—0 (1—9); 
Metalul Cărei — Bradul Viței»
2— 0 (0—0), Minerul Uba-Seini —.
Hebe Sîngeorz Băi 5—0 (2—0);
Silvicultorul Maleru — Minerul 
Baia Sprie 3—2 (0—1), Minerul 
Bălța — Minerul Bâiuț 4—2 fl—0)1

Pe primele locuri: 1. C.I.L. SI— 
GHET 31 p (66—17), 2. Victorii
Cărei 31 p ’(36—18). 3. Minerul
Baia Sprie 25 p (49—33)... pe ulti
mele: 16. Hebe Sîngeorz *" ~ 
(34—45), 16. CUPROM Baia 
16 p (38—39).

SERIA A XI-a
Metalul Aiud — Metalul 

Mică 7—0 (4—0), Automeeataca
Mediaș — Sticla Arieșul Turda
3— 0 (2—0). Oțelul Reghin — Sti
cla Tîrnăvenl 4—1 (3—0), IMIX
Agnita — Faianța Sighișoara 2—9 
(0—0), Metalul Sighișoara — C.I.L.' 
Blaj 5—1 ,2—1). Mureșul Luduș — 
I.P.A. Sibiu 1—0 (1—0), Construc
ții Sibiu — Vitrometan Mediaș 
1—0 (0—0), C.P.L. Sebeș — Avlu
tul Reghin 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
AIUD 32 p ■“ ‘ ----------- ~
ghișoana 27 
Copșa Mică 
timele • 14.
(28—35), 16.

17 p 
Maro

Copșa

Metalul Oțelu Roșu 2—2
- Mtae- 
Victoria 

2-0

MIȘOARA 
nerul Deva 
tarii Lugoj 
ttatole: 
(an—38), 
(27—49).

lă.
16.

Explorări Deva 17
Știința Petroșani 9

SERIA A rx-a
Arad — Rapid Arad 0—0,

(40—2.1), 3. Progresul 
p (38—15), 4. Petrolul 
(25—17)... pe ultimele: 
Bolintin 16 p (23—40),

Alexandria 16 p

CJJt.
Construcții Electrometal Cluj-Na- 
poca — Unirea Dej 2—0 (1—0), 
Victoria Eleond Zalău — Armătu
ra Zalău 0—2 (0—1). Unirea Sîn- 
nteolau — Tricolorul Belus 2—1 
(O—1), Minerul Șunculuș — Re
colta Salonta 0—0, Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Victoria Ineu 3—0 
CI—0), Unirea Tomnatic — Biho
reana Marghita 2—3 fl—2), Uni
rea Oradea — Voința Oradea 0—3 
CO—T).

Pe primele locuri: 1. ARMATU
RA ZALAU 23 p (33—15), 2 Con
strucții C8uj-Napoca 29 p (30—17),

(59—17), 2. Metalul Si- 
p (41—17), 3. Metalul 
25 p (34—28)... pe ul- 

Sticla Tîrnăvenl 19 p 
—. Construcții Sibiu 1» 

p (23—40), 16. Faianța Sighișoara 
4 p (14—57).

SERIA A XH-a
Precizia Săcele — Oltul 

Gheorghc 2—0 0—0), Minerul 
lan — Tractorul Miercurea
1— 0 (1—0), Minerul Baraolt
Măgura-Mobila Codlea 2—2 (1—1). 
Chimia Or. Victoria — Carpați 
Brașov 2—0 (0—0), Metrom Bra
șov — Torpedo Zămești 2—0 
(0—0), Progresul Odorhei — Me
talul Tg. Secuiesc 3—0 (1—0)1
Carpați Covasna — C.S.U. Brașov
2— 0 (2—0), Utilajul Făgăraș —
Mureșul Topllța 0—3 — Utilajul 
fiind retrogradată In campionat; 
tal Județean. __ •

Pe primele locuri: 1. OLTUL SF, 
GHEORGHE 32 p (37—15), X PtXKȘ 
greșul Odorhei 23 p (33—10), 
Mureșul Toplița 23 p (38—19)... pa 
ultimele: 14. C.S.U. Brașov 14 p 
(21—36), 15. Carpați Covasna M B 
(12-47).

st. 
Bâ- 

Ciuc

★
Rezultatele ne-au fost transmis» 

către corespondenții noștrȘ 
voluntari din localitățile respeaț 
tive.



In cca de a doua zi a Campionatelor europene de lupte greeo romane „CUPA H UNGARIA" LA SABIE

FRUMOASE VICTORII ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
PRIEVIDZA, 21 (prin tele

fon). în cea de a doua zi a 
Campionatelor europene de 
lupte greco-romane, interesul 
general a fost, în mod firesc, 
îndreptat spre evoluția concu- 
renților care au susținut me
ciuri și în reuniunile de dumi
nică. Cum se știe din cores
pondența anterioară, dintre 
sportivii români, participant la 
primele 5 categorii de greutate, 
au rămas în competiție, după 
disputarea meciurilor din ca
drul celor două tururi preli
minare, programate in ziua 
inaugurală, Ștefan Kusu (cat 
68 kg), Ion Draica (82 kg) șt 
Vasile Andrei (100 kg). în reu
niunea de luni dimineață, toți 
trei au avut comportări remar
cabile, obținînd victorii cate
gorice (Înainte de limită) care 
pot cîritări mult în stabilirea 
clasamentelor finale.

Iată și cîteva secvențe de 
la aceste meciuri disputate în 
cel de al 3-lea tur. Șt. Rusu 
a făcut o adevărată demonstra
ție de virtuozitate în partida 
cu suedezul L. Skjold, finali- 
zînd, aproape unul după altul, 
numeroase procedee tehnice, a- 
plaudate la „scenă deschisă". 
La sfîrșitul primei reprize, pe 
tabela electronică de punctaj 
era înscris un scor categoric: 
7—0 în favoarea luptătorului 
român. în cel de-al doilea rund, 
Șt. Rusu și-a dominat, în con
tinuare, adversarul, mărindu-și 
avantajul de puncte la 12—1. 
Spre finalul ultimei reprize, 
mai precis în min. 8,13, cînd 
scorul era 14—1, reprezentantul 
țării noastre a finalizat tușuL 
I. Draica l-a întîlnit pe D. 
Kuhn (R. D. Germană), un ad
versar foarte „îndrăzneț" la în
ceputul meciului (a și condus, 
dealtfel, cu un punct), dar „cu
mințit" repede de luptătorul 
român. In min, 3. Draica se 
detașase, conducînd cu 6—1. Re
semnarea lui Kuhn însă avea 
să fie înșelătoare, deoarece cu 

i cîteva secunde înainte de gon- 
fgul primei reprize el a execu

TURNEUL DE BOI „CENTURA OI AIJR“
(Urmare din pag. 1) 

turi, punîndu-1 în mare dificul
tate. Dealtfel, partida nu a du
rat decît două minute, antreno- 
;rul sportivului nipon cerînd a- 
jbandonul elevului său, după ce 
acesta fusese expediat de două 

-------------------------------REZULTATE TEHNICE --------------------------------—
Gala L eat. semimuscă : J. Torres (Cuba) b.p. Li Biong Uk 

(R.P.D. Coreeană), S. Segava (Japonia) b.p. P. Guera (Portu
galia), V. Bacs (România) b.p. M. Ranjab (Iran). N. Crăciun 
(România) b.ab.l T. Kudo (Japonia), P. Nieves (Venezuela) 
b.p. J. Hukzic (Ungaria), Djl long Ciol (R.P.D. Coreeană) b.p. 
M. Gene (Turcia), S. Adem (România) b.p. Z. Savici (Iugo
slavia), Cat. ușoară : S. Cuțov (România) tip. A. Potera (Ni
geria), J. Hernandez (Cuba) b.p. R. Nelson (Venezuela), A. Bara 
(Ungaria) b.p. A. Monteiro (Portugalia), C. Hajnal (România)' 
b.p. H. Sahrai (Iran), Cat. grea : T. Pîrjol (România) b.p. P. 
Stoimenov (Bulgaria).

Gala a H-a, cat. muscă: K. Oshiro (Japonia) b.p. O. Touhidi 
(Irain), O. Santiesteban (Cuba) b.p. G. Georglev (Bulgaria), Gh. 
Govicl (România) b.ab.3 A. Sect (Turcia), Gh. Brumă (Româ
nia) b.p. O. Sayed (Iran), Io Riong Slk (R.P.D. Coreeană) b.ab.S 
H. Yutaka (Japonia), I. Contreras (Venezuela) b.k.o.l C. 
Kirclistein (R.D.G.), C. ț'ițolu (Rdmânia) b.k.o.2 A. Beldi (Tu
nisia). Cat. semiușoară • C. Ossai (Nigeria) b.p. J. Zsiros (Un
garia), Han Ciun Ghll (R.P.D. Coreeană) b.p. J. Boss (Cuba), 
FI. Stan (România) b.ab.3 M. Masahiro (Japonia), FI. Llvadaru 
(România) b.ab.2 A. Haruna (Nigeria), N. Zaddem (Tunisia) 
b.ab.2 Y. Hidekl (Japonia), G. Takacs (Ungaria) b.aK2 C. 
Ramon (Venezuela), FI. Zamfir (România) b.p. P. Pencev 
(Bulgaria). 

ori la podea în urma unor pu
ternice lovituri recepționate la 
figură. Dji long Ciol (R.P.D. 
Coreeană), un tehnician desă- 
vîrșit, a jonglat'timp de 3 re
prize cu turcul Mustafa Gene 
— campion balcanic în anul 
1978, un boxer scund, dar cu 
multă vitalitate. Sportivul co-

D1N PROGRAMUL DE AZI

Gala I, ora 15: cat. semi- 
mijlocie: I. Budușan (Româ
nia) — I. Merino (Cuba), C. 
Ghlndăoanu (România) — R. 
Amoruyi (Nigeria); cat. mij
locie mică: I. Illev (Bulgaria) 
— H. Jiirgen (R.D. Germană), 
M Sîrba (România) — D. 
Astudllio (Venezuela).

Gala a Il-a, ora 18,30; cat. 
cocoș: T. Dinu (România) — 
Kua Sing Djun (R.P.D. Core
eană), D. Clpere (România) — 
S. Fernandez (Cuba); cat. 
pană: I. Săli (România) — E. 
Shaikai (Iran), Gu Ion Djo 
(R.P.D. Coreeană) — J. Sollet 
(Cuba); cat. grea: D. M&u 
(România) — S. Ataga (Nige
ria). I. Cernat (România) — 
A. Milian (Cubal.

reean a dominat clar, punctînd 
cu multă precizie și acumulînd 
un avantaj substanțial în fie
care rund ; a swprins decizia 
de învingător ce i-a fost acor
dată doar cu... 3—2. 

tat prin surprindere un salt 
cotat cu 3 puncte. Apoi, după 
rundul secund, cînd lupta a 
fost mai echilibrată, dar spor
tivul român și-a păstrat avan
tajul (7—5), în cel de al treilea 
el a accelerat ritmul disputei și 
în min. 7,16 Kuhn a fost des
calificat. Semigreul V. Andrei 
i-a spulberat orice speranță da
nezului S. Studsgard încă din 
prima repriză. în min. 2,30, 
cînd scorul era 7—0 în favoa
rea luptătorului român, Studs
gard a fost fixat cu umerii pe 
saltea Și arbitrii au consemnat 
tușul.

Tot în reuniunea de luni di
mineață au intrat în competi
ția continentală și luptătorii de 
la celelalte categorii de greu
tate : 52 kg — Nicu Gingă, 62 
kg — Ion Păun, 74 kg — 
Gheorghe Ciubotaru, 90 kg — 
Petre Dicu și +100 kg — Ro
man Codreanu. înaintea unor 
amănunte privind evoluția 
sportivilor noștri de la aceste 
categorii transmitem surpriza 
reuniunii : campionul mondial 
și cîștigătorul centurii conti
nentale la ultimele două ediții, 
suedezul Fr. Andersson (90 kg), 
a fost învins prin tuș (min. 6) 
de sovieticul I. Kanikin !

Așa cum ne-a obișnuit în 
multe apariții ale sale pe sal
telele de concurs, N. Gingă, în 
primul său meci la această e- 
diție a campionatelor europene, 
cel cu olandezul B. Berg, a 
executat o întreagă suită de 
procedee tehnice — unul mal 
spectaculos decît altul — și în 
min. 5, la scorul, puțin obiș
nuit, de 20—3, a pus capăt 
duelului prin tuș. O partidă 
dificilă, încheiată, însă, cu .bine, 
a susținut I. Păun în compania 
cunoscutului luptător T. Pas- 
sarreli (R. F. Germania). Cu 
un dublu-salt excelent finalizat. 
Păun a obținut victoria prin 
tuș, în min. 3, nu înainte de 
a fi. acumulat un avantaj con
sistent de puncte : 8—1. Tot 
prin tuș, în prima repriză (min. 
2,50), l-a învins și P. Dicu

Liderul „semimuștelor" noas
tre, Săli Adem, a întîlnit în 
iugoslavul Zivota Savici un ad
versar redutabil, dar obstructio
nist. La un elinei, Săli a ieșit 
cu arcada spartă. în continuare 
el l-a surclasat pe Savici, care, 
în ultimul minut, aproape că 

nu a mai ripostat la atacurile 
debordante ale elevului lui A- 
drian Teodorescu. în această 
situație, juriul a dictat în una
nimitate victoria lui Săli Adem.

Debutul întrecerilor la cate- 
gQria ușoară a fost făcut de 
meciul dintre Simion Cuțov șl 
nigerianul Ayiodele Peters — 
un pugilist înalt, cu brațe lungi. 
Reputatul nostru pugilist s-a 
prezentat în ring după o pau
ză mai îndelungată. Cu toate 
acestea, Cuțov a arătat că ră- 
mîne același boxer redutabil, 
care printr-o pregătire adecva
tă, continuă, poate aspira din 
nou la locurile fruntașe ale ma
rilor competiții. După ce și-a 
expediat adversarul la podea în 
reprizele a doua și a treia, asi- 
gurîndu-și astfel un avantaj 
clar, el a slăbit ritmul, mena- 
jîndu-și partenerul : decizie 
5—0 în favoarea românului.

Caroj Hajnal, venit după suc
cesul înregistrat în turneul de 
la Bangkok, a expediat încă 
din prima repriză cunoscutele 
sale croșee de stînga, care 
l-au stînjenit evident pe Ira
nianul Hosain Sahrai. Rundul 
secund a avut un aspect ase
mănător, avantajul sportivului 
român mărindu-se evident. Su
perior tehnic și tactic, Hajnal 
a obținut o confortabilă victo
rie cu 5—0. 

pe austriacul Fr. Pietschann. 
„Greul" R. Codreanu a repur
tat ieri un frumos succes în 
confruntarea cu italianul A.La- 
penna. Codreanu s-a asigurat, 
mal întîi, cu două puncte teh
nice, după care a imprimat 
disputei un ritm rapid căruia 
italianul nu i-a mai putut face 
față și în min. 4,42 acesta a 
fost descalificat. Singurul in
succes a fost înregistrat de Gh. 
Ciubotaru, care a pierdut la 
puncte (2—4) partida cu L. 
Lundell (Suedia).

In gala de seară: N. Gingă 
b. dese. O. Hollonen (Finlanda), 
L Păun b.p. J. Sipekj (Ungaria), 
Gh. Ciobotaru b.d. F. Ransma- 
yer (Austria), P- Dicu descali
ficat împreună cu I. Kanikin 
(U.R.S.S.), R. Codreanu desca
lificat împreună cu S. Prvos- 
lav (Iugoslavia), ȘL Rusu b.d. 
I. Atanasov (Bulgaria). Mîine 
(n.r. azi) vor fi desemnați lau- 
reații la 5 categorii.

★
Luni seara a sosit aici și 

echipa de lupte libere a țării 
noastre (în ordinea categoriilor): 
Gh. Rașovan, I. Arapu, A. 
Neagu, G. Anghel, O. Dușa, 
M. Pîrcălabu, V. Țigănaș, I. 
Ivanov, V. Pușcașu și A. 
lanko.

Dan GARLEȘTEANU

MĂRȘĂLUITORI/ ROMÂN! AU DOMINA T 

CONCURSUL INTERNATIONAL P.T.T.
Ajuns la cea de-a 35-a edi

ție, Concursul internațional de 
marș, organizat de asociația 
sportivă P.T.T., s-a desfășurat 
duminică dimineață pe traseul 
(devenit... clasic pentru această 
întrecere) de pe strada bucu- 
reșteană Maior Coravu. La toa
te cele șapte categorii, victoria 
a revenit mărșăluitorilor noș
tri, cei mai buni dintre cei a- 
proape 100 de concurenți do- 
vedindu-se : seniori (20 km) î 
1. Gh. Jugănaru (P.T.T.) 
1 h 27:18,0, 2. C. Stan (Steaua) 
1 h 28:25,8, 3. I. Găsitu (Steaua) 
1 h 30:50,4 ; juniori I (10 km): 
L C. Șofran (P.T.T.) 46:24,4, 2. 
L Păun (Olimpia) 47:05,0, 3. 
D. Ignat (P.T.T.) 49:46,0 ; ju
niori II (10 km) : 1. V- Avasi- 
lichioale (C.S.Ș. Dorohoi) 
52:24,4 ; 2. E. Stere (P.T.T.)

CAMPIONATELE BALCANICE
DE JUDO

(Urmare din pag. 1)

In întîlnirile pe echipe, re
prezentativa țării noastre a 
obținut victorii categorice : 7-0 
cu formația Turciei și același 
scor cu selecționata Greciei, 
iar de garnitura Iugoslaviei a 
dispus cu 5—1. De notat că la 
ediția de anul trecut, care a 
avut loc la Atena, echipa Ro
mâniei fusese întrecută (cu 
2-1) de reprezentativa Iugo
slaviei. De astă dată, formația 
țării noastre (în ordinea cate
goriilor : A. Szabo, C. Niculae, 
N. Vlad, M. Frățică, M. Toma, 
V. Anton și M. Cioc) a ieșit 
învingătoare, la un scor con
cludent.

Celelalte titluri balcanice au 
fost obținute de sportivul turc 
T. Yslinur (semimijlocie) și de 
iugoslavii T. Lopatici (mijlo
cie) și P. Kovacevici (grea și 
open). Dublu, învingător, P. 
KovacevîcL a cucerit anul tre
cut medalia de bronz la cam
pionatele mondiale de la Paris.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM ® La El Paso (Te

xas), americanul James Sanford 
a alergat 101 m în 10,03, cel mal 
bun rezultat mondial al sezonu
lui. 0 La Walnut (California), 
Larry Myrlcks a sărit 8,18 m la 
lungime, iar Debbie Brill (Ca
nada) 1,86 m la înălțime.

BASCHET 0 Turneul feminin 
de la Gdansk a fost cîștigat de 
echipa U.R.S.S. cu 12 p, urmată 
de Italia, Polonia șl Ungaria cu 
cîte 10 p. în ultima zi : Italia — 
Cehoslovacia 65—61, U.R.S.S.—Po
lonia 90—11, Ungaria — Cuba 
89—72. 0 în ziua a doua a tur
neului preollmpic de la San 
Juan : Porto Rlco—Cuba 113—99, 
Argentina — Mexic 104—79.

BOX 0 Greul cubanez Teofilo 
Stevenson a cîștigat turneul de 
la Budapesta, învingînd în semi
finală prin abandon în repriza a

Pop, Mustață și C. Marin au ajuns 

pînă in eliminările directe
Actuala ediție a „Cupei Hun- 

garia" la sabie a revenit scri- 
merului Imre Gedovary (Unga
ria), cu 4 victorii în turneul 
final. în continuare, clasamen
tul arată astfel : 2. Viktor Si- 
diak (U.R.S.S.), 3 v„ 3. Mi
chelle Maffei (Italia) 3 v„ 4. 
Jacek Bierkowski (Polonia) 2 v„
5. Păi Gerevich (Ungaria) 2
6. Jose Laverdeza (Cuba) 1 ▼.

între cel 210 scrlmeri pre- 
zenți la startul concursului s-au 
aflat și sabreri fruntași aparțl- 
nînd clubului Steaua, precum 
și trăgători de la clubul Trac
torul Brașov. Dintre aceștia, 
trei au ajuns în eliminări di
recte (32 de concurenți) : Pop,

CALPISA ALICANTE CUCEREȘTE 
„CUPA CUPELOR** LA HANDBAL MASCULIN
MÎÎNCHEN, 21 (Agerpres). — 

„Cupa cupelor" la handbal mas
culin a revenit la actuala edi
ție formației spaniole Calpisa 
Alicante, care cucerește pentru 
prima oară trofeul. In meciul 
retur al finalei, disputat la 
Dortmund, echipa vest-germană 
VfL Gummersbach a întrecut cu 
scorul de 18—16 (9—8) pe Cal
pisa Alicante, dar handbaliștii

54:42,0, X D. Costache (P.T.T.) 
54:05 ; juniori III (b km) : 1.
V. Ilinca (P.T.T.) 25:55,0, X J> 
Zahoncik (Cehoslovacia) 27:19,8, 
3. T. Tibary (Ungaria) 28:45,0 ; 
copii I (2 km) : 1. CL Moloman 
(Olimpia) 9:54,0 ; copii II (1 
km) : 1. M. Petrache (P.T.T.) 
4:46,0.

A avut loc și o cursă femi
nină, pe distanța de 2 kilome
tri, prima trecînd linia de so
sire inepuizabila factoriță poș
tală Aurica Buzatu, de la Ofi
ciul P.T.T.R. București 35, În
registrată în 10:48,6.

MliNE, RETURUL 
SEMIFINALELOR 

ÎN CUPELE EUROPENE

Miercuri, 23 aprilie, se vor dis
puta meciurile retur din cadrul 
semifinalelor cupelor europene 
intercluburl. Iată programul jocu
rilor (în paranteze rezultatele În
registrate în prima manșă):

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI"; Ajax Amsterdam — Not
tingham Forest (0—2); S.V. Ham
burg — Real Madrid (0—2).

„CUPA CUPELOR»: F.C. Valen
cia — F.C Nantes (1—2); Juven
tus Torino — Arsenal Londra 
(1-1).

„CUPA U.E.F.A.»; Eintracht 
Frankfurt pe Mata — Bayern 
Mtlnchen (0—2); Borussia M(ta- 
chengladbach — V.f.B. Stuttgart 
(1—2).
• Ia localitatea Forst (R.D.G.) 

în al doilea meci amical dintre 
selecționatele de juniori ale B.D. 
Germane șl României, victoria a 
revenit gazdelor cu 3—0 (0—0) .

CAMPIONATE

UNGARIA (et 24): Diosgydr — 
Tatabanya 1—2; Salgotarjan — 
Honved 0—2; M.T.K. — Videoton
2— 0; Uj pești Dozsa — Zalaegeraaeg
3— 2; Ferencvaros — V.S.K. Pecs 
6—1; Clasament: 1. Honved — 34 p; 
2. Ferencvaros — îl p; 3. Vasas
— 29 p.

IUGOSLAVIA (et. M): Voj radi
na — Dynamo Zagreb '2—1; Velez
— Vardar 2—2; Borac — Zenica 
2—1; Tuzla — Napradak 5—î; 
Partizan — Sarajevo 2—0; Buduc- 
nost — Steaua Roșie 2—0; Zelez- 
nieiar Sarajevo — Hajduk Split 
I—1. Clasament: L Steaua Roșie

2-a pe Somodl șl ta finală pe 
Leval prin k.o. ta rundul 3.

CICLISM. 0 Cursa Rotterdam
— Manchester s-a încheiat cu 
victoria englezului Bob Downs, 
urmat de norvegianul Saether la 
32 de secunde șl olandezul We- 
kema la 53 secunde. Ultima eta
pă a revenit englezului J. Wil
liams, cronometrat pe 132 km ta 
3 h 24:32. 0 Bernard Hinault a 
cîștigat cursa Ll£ge — Bastogne
— Liege șl a trecut pe locul doi 
ta clasamentul general al trofeu
lui „Super prestige Pernod" eu 
120 p, după italianul Francesco 
Moser 15S p.

HALTERE 0 La Moghllev, Ok- 
sen Mîrzoian a stabilit un nou 
record mondial de juniori la cat. 
52 kg,, stilul smuls, cu 135 kg. La 
total, Mîrzoian a realizat 235 kg. 

care a pierdut iniția! la Burțev, 
la limită, cu 9—10, asalt cu 
multe inadvertențe de arbitraj, 
apoi în recalificări cu 6—10 la 
Aliohin ; Mustață a dispus da 
Bajenov cu 10—6, dar n-a pu
tut trece de Gerevich (4—10), 
în recalificări cedînd și la Ciu- 
makov cu 8—10 ; C. Marin a 
pierdut la Nagyhazi cu 8—10 
(după ce a condus cu 7—1 !!), 
iar în recalificări și la Gere
vich, cu 5—10.

De notat că doi dintre sabre- 
rll care aspirau la primul loc 
sau cel puțin la un loc în 
turneul final (Nazlîmov și Bur
țev, medaliați la C.M. ’79) au 
rămas in recalificări.

spanioli cîștigaseră primul joc 
la o diferență de cinci goluri j 
20—15.

PORTISCH CONDUCE 
ÎN MECIUL Cil SPASSKI

CIUDAD DE MEXICO, 21 (A-
gerpres). — Meciul dintre marii 
maeștri Lajos Portisch (Unga
ria) și Boris Spasski (U.R.S.S.); 
contînd pentru turneul candida- 
ților La titlul mondial de șah, a 
continuat la Ciudad de Mexico 
cu partida a opta, în care a fost 
consemnată remiza la mutarea 
a 44-a. Lajos Portisch conduce 
cu 4,5—3,5 puncte.

------------------------------e.

TURNEUL
DE POLO-JUNIORI

DE LA SOFIA
SOFIA, 21 (Agerpres). — în ul

tima zi a turneului internațional 
de polo pe apă pentru juniori 
de la Sofia, selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 8—4 
formația Poloniei. în ziua ante
rioară, echipa României pierduse 
cu 3—7 în fața reprezentativei 
Ungariei.

în clasamentul final, pe primul 
loc s-^a situat echipa U.R.S.S., 
urmată de formațiile Ungariei, 
Spaniei, Olandei, României, Po
loniei și Bulgariei.

— 33 p: 2. Hajduk — 31 p; 3. 
Sarajevo — 30 p.

R.D. GERMANA (et. 22) : Aue
— Jena (>—1; F.C Karl Mane 
Stadt — Dynamo Dres da 1—3; 
Dynamo Berlin — Halle 4—1; 
Riesa — Union Berlin 2—0; Mag
deburg — Lokomotive Leipzig 
2—1; Chemle Leipzig — Erfurt 
0—0 ; Vorwarts Frankfurt pe Oder
— Zwickau 3—1. Clasament: 1,
Dynamo Dresda — 37 p; 2. Dy
namo Berlin — 35 p; 3. Jena — 
27 p. <

SPANIA (et. 30): ValLecano — 
Valencia 1—0; C.F. Barcelona — 
Atiiletico Bilbao 1—0 ; Zaragoza
— Atletico Madrid 0—0; Real Ma
drid — Malaga 2—1; Real Socle- 
dad — Sporting Gijo.iT 4—1; Cla
sament: 1. Real Sociedad — 46 p; 
2. Real Madrid — 46 p; 3. Gijon
— 34 p.

BULGARIA (et. IS) : Pirin — 
Silvan 0—1; Cemo More — Cer- 
nomoreț Burgas 3—2; Levski 
Spartak — Beroe 1—0; Lokomo
tiv Plovdiv — EUr Tirnovo 1—1; 
Marek — Slavia 2—0; Minior Per- 
nik — Trakia Plovdiv 1—0; Spar
tak — Botev Vrața 2—0; Loko
motiv Sofia — Ț.S.K.A. 2—0; Cla
sament : 1. Ț.S.K.A. — 37 puncte; 
2. Slavia — 33 p: 3. Levski-
Spartak - 29 p

R.F. GERMANIA (et. 29): 
Bochum — Braunschweig 2—1; 
Bremen — Hertha 1—0; Stuttgart
— Leverkusen 3—2; Dortmund — 
Hamburg 2—2; Eintracht Frank
furt — Kaiserslautern 3—5; Kota
— Duisburg 2—3; Bayer U er din
gem — Bayern MUnchen 1—3; 
Mdnchen i860 - Monchen glad-
bach 0—0; Dtlsseldorf — Schalke
4—L Clasament- 1. Bayern Mfln- 
chesi — 42 p; 2. Hamburg — 41 
p; 3. Stuttgart — 37 p.

HOCHEI 0 In turneul de Ia 
GOteborg, U.R.S.S. a învins Ca
nada cu 4—1 (2—1, 2—0, 0—0), iar 
Finlanda a întrecut Suedia cu
6— 4 (1—0, 2—3, 3—1). După trei 
jocuri, conduc hochelștll sovietici 
cu 6 p.

ȘAH 0 După 7 runde, în tur-' 
neul de la Lodz conduce Farago 
(Ungaria) cu 6 p, urmat de Spa- 
sov (Bulgaria) 5 p. In runda a
7- a, Farago a remizat cu Inklov, 
iar Spasov cu Kojder.

TENIS 0 In finală la Amelia 
Island (Florida) Navratilova a 
întrecut-o cu 5—7, 6—3. 6—2 pe 
Mandlikova. • La Fountain Val
ley (California), Gene Mayer l-a 
învins în finală cu 6—3. 6—2 pe 
Teacher. în semifinale : Mayer 
— Scanlon 6—3, 6—7. 7—6. Tea
cher — Tanner 3—6, 6—3, 6—2.
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