
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU portul
LA ÎNTREPRINDEREA „SEMĂNĂTOAREA- $1 IA INSTITUTUL
DE CERCETĂRI, PROIECTĂRI Șl INGINERIE TEHNOLOGICĂ

PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII - BĂNEASA
In cursul dimineții de 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a făcut o vizită de 
lucru la întreprinderea „Semă
nătoarea" din Capitală, una din 
marile unități producătoare de 
mașini agricole din țara noas
tră, și la Institutul de cercetări, 
proiectări și inginerie tehnolo
gică pentru mecanizarea agri
culturii — Băneasa.

La acest amplu dialog cu oa
menii muncii, cu specialiștii din 
producție, din cercetare și pro
iectare în domeniul mecanizării 
agriculturii, în cadrul căruia a 
fost examinat modul cum se 
înfăptuiesc recomandările și in
dicațiile date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul 
vizitei din 11 noiembrie 1979 la 
întreprinderea agricolă de stat 
— Afumați, privind îmbunătăți
rea și perfecționarea continuă a 
mașinilor agricole, au luat par
te tovarășii Ilie Verdeț, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană.

întreaga vizită a ilustrat pre
ocuparea permanentă a secreta
rului general al partidului 
direcția creării unor mașini a- 
gricole multifuncționale și 
mare randament impuse 
dezvoltarea intensă a producției 
agricole din țara noastră, de 
necesitatea înfăptuirii obiecti
velor stabilite de Congresul aJ 
XII-lea al partidului in dome
niul agriculturii.

La întreprinderea „Semănă
toarea", muncitorii, tehnicienii 
și inginerii acestei prestigioase 
unități industriale primesc pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
manifestări de dragoste și căl
dură, exprimîndu-și bucuria 
deosebită de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului.

Vizita secretarului general ai 
partidului la „Semănătoarea* a 
evidențiat faptul că întreprin
derea dispune de toate condiții
le pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate, a indicațiilor formu
late cu acest prilej în direcția 
realizării unor mașini agricole 
complexe, de mare randament, 
de care agricultura noastră are 
în prezent nevoie.

Inconjurind cu dragoste, cu 
sentimente de stimă și-prețuire 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
membrii conducerii întreprinde
rii, specialiștii și muncitorii 
care l-au condus pe parcursul

au 
de 

ma- 
fo- 
fa-

tu

de 
de

vizitei au ținut să-l asigure pe 
secretarul general al partidului 
că nu vor precupeți eforturile, 
că vor acționa cu dăruire pen
tru îndeplinirea in cele mai bu
ne condiții a sarcinilor de plan 
pentru anul în curs și pentru 
viitorul cincinal.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu specialiștii din 
domeniul construcției de mașini 
și utilaje pentru lucrări agrico
le a continuat la Institutul de 
cercetări, proiectări și ingine
rie tehnologică pentru mecani
zarea agriculturii. In cadrul u- 
nei ample expoziții, unde 
fost prezentate modelele 
tractoare, sistemele de 
șini agricole și utilaje 
losite In momentul de 
ță in agricultură, s-au
xaminat modalitățile de Îmbu
nătățire a acestora, diferite so
luții constructive ce trebuie a- 
doptate în execuția noilor tipuri 
de mașini. Analiza activității 
desfășurate in scopul sporirii 
gradului de mecanizare a lucră
rilor agricole s-a axat de la În
ceput pe o direcție prioritară 
trasată constructorilor de ma
șini agricole — tipizarea —, ac
țiune cu multiple avantaje eco
nomice pentru întreprinderile 
producătoare.

In încheiere, secretarul gene
ral al partidului a sintetizat in
dicațiile șl recomandările făcu
te pe parcursul vizitei, cerînd 
conducerilor celor două mi
nistere, specialiștilor institutu
lui șl ai întreprinderii „Semă
nătoarea* să reanalizeze pro
gramul de tipizare și asimilare 
a produselor noi, să-1 îmbună
tățească în concordanță cu ne
cesitățile creșterii gradului de 
mecanizare a lucrărilor agricole, 
de modernizare și perfecționare 
a sistemei de mașini destinate 
acestui Important sector al eco
nomiei naționale.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru prețioasele 
recomandări făcute, miniștrii de 
resort, ceilalți specialiști pre
zenți au dat asigurări că vor 
depune toate eforturile pentru 
a le transpune neintîrziat în 
practică și s-au angajat să e- 
laboreze într-un timp cit mal 
scurt programele de moderni
zare a mașinilor, să găsească 
soluții tehnologice capabile să 
asigure agriculturii mașini per
fecționate, de mare randament 
și de calitate superioară, cu o 
eficiență economică sporită.

Pentru a 19-a oară

ECHIPA STEAUA
CIȘTIGA CAMPIONATUL 

Dt HOCHEI
23 (prin telefon), 
desfășurarea eta- 
a luat sfîrșit Di- 
hochei. Cîștigătoa-

GALAȚI, 
Odată cu 
pel a 35-a 
vizia A la 
rea era însă cunoscută înain
tea 
etape, 
care-i 
de-al 
tatea 
manța formației antrenate de 
Zoltan Czaka și Nicolae Zo- 
grafi (care a cucerit meritat 
titlul), precum și comportarea 
celorlalte echipe care urcă pe 
podiumul ' ' 
București 
Pană) și Sport Club Miercurea 
Ciuc (antrenori Constantin Du- 
mitraș și loan Bașa). Urmează 
în clasament : 4. Metalul Sf. 
Gheorghe, 5. Dunărea Galați, 
6. Metalul Rădăuți.

Iată acum amănunte asupra 
ultimelor două jocuri:

• Tn prima partidă a cu
plajului de pe modernul pati
noar din localitate, Steaua a 
Întrecut pe Dinamo cu același 
scor ca și în etapa precedentă: 
6—4 (1—1, 2—1, 3—2). Ca și 
marți, a fost un joc de fac
tură tehnică mediocră, dispu
tat sub semnul unei nervozi
tăți exagerate, cu atît mal in-

Valeriu CHIOSE

meciurilor acestei ultime 
Steaua avînd un avans 
asigura cucerirea celui 

19-lea titlu din activi- 
sa. Să subliniem perfor-

întrecerii, Dinamo 
(antrenor Eduard

(Continuare In pag. 2-3)
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Au luat sfirșit Campionatele europene de lupte greco-romane

ION PĂUN A OBȚINUT MEDALIA DE BRONZ
• Echipa României s-a situat pe locul 3 în clasamentul pe națiuni

• încep întrecerile continentale de lupte libere
PRIEVIDZA, 23 (prin telefon), 

încheiate marți seara tirziu, 
primele 5 finale ale Campio
natelor europene <1- ;
co-romane sînt comentate 
larg și — ca întotdeauna 
cu multe opinii diferite. Este 
unanimă însă părerea că a- 
ceastă ediție a competiției con
tinentale se dovedește a fi, 
așa cum ne așteptam, o utilă 
și importantă verificare a sta
diului de pregătire a diferite
lor echipe în vederea partici
pării la apropiatele Jocuri O- 
limpice. Se fac, de asemenea, 
pronosticuri, numele lui Ștefan 
Rusu fiind rostit de fiecare 
dată de tehnicienii prezenți la 
Prlevidza. Dar, pînă atunci, 
mai este timp și, în plus, tre
buie analizate atent și evolu
țiile de la celelalte categorii, 
ale căror finale au fost progra
mate In ultima reuniune, cea 
de miercuri seara.

de lupte gre-
pe

ION PĂUN
In prima reuniune 

sportivii noștri rămași 
petiție — Nicu Gingă 
kg), Ion Păun (62 kg) 
Dicu (90 kg)

a zilei, 
in com
ical 52 

și Petre 
au avut de

susținut cîteva partide extrem 
de dificile. Iată, pe scurt, amă
nuntele. N. Gingă, după insuc
cesul de marți seara tn meciul 
cu sovieticul V. Blaghidze, 
campion mondial șl european 
in 1978, l-a L.~ " ' ’
dimineața pe M.
(Bulgaria), un luptător 
cărei carte de vizită nu 
înscrisă vreo performanță 
sebită. Firește, cu toții

tntîlnlt miercuri 
Mladenov 

în a 
este 
deo- 

_____ ___ ... .... spe
ram, îndreptățit, că N. Gingă 
se va impune în fața acestui 
adversar șl deci se va număra 
printre medaliați. Dar n-a fost 
așa. La începutul primei repri
ze, luptătorul nostru a dominat 
fizic, determinînd arbitrii să-i 
dea lui Mladenov un avertis
ment In continuare însă, N. 
Gingă a greșit tactic, n-a mal

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

Turneul „Centura de aur“

AZI, ÎNTRECERILE SEMIFINALE
* Se reîntîlnesc doi vechi rivali : S. Cuțov — C. Hajnal • La „muscă**, o adevărată 
finală : Daniel Radu — Omar Santiesteban (Cuba) • Galele incep la orele 15 și 

18,30 • Finalele — sîmbătă la ora
Iubitorii sportului cu mănuși 

din Capitală au fost prezenți în 
număr mare — peste 2000 — la 
Patinoarul „23 August" pentru a 
urmări disputele boxerilor de 
categorie semimuscă, programa
te primele în gala de la prînz. 
Interesul lor a fost pe deplin 
justificat, dacă ținem seama de 
faptul că primul meci din pro
gram anunța o partidă ce pro
mitea mult : Dumitru Șchiopu 
(România) — Juan Torres (Cu
ba). Dezavantajat de alonjă, 
Șchiopu a căutat în permanență 
lupta de aproape, urmărindu-șl 
adversarul prin tot ringul, Tor
res evitînd schimburile printr-o

tactică defensivă. Insistența ro
mânului a dat roade, sportivul 
cubanez fiind obligat adesea să 
accepte tactica de luptă a ad
versarului. Și, în lupta de a- 
proape, Șchiopu s-a dovedit 
mai eficace. Superioritatea sa a 
fost evidentă în ultimul rund, 
cind Torres, epuizat fizic, a ră
mas la discreția lui Șchiopu, 
declarat învingător la puncte, 
cu o decizie de 5—0.

Dacă această victorie a fost 
aplaudată de spectatori, nu ace-

18
lași lucru putem spune despre 
decizia dată în meciul dintre 
Vanghele Bacs (România) și 
Seiki Segawa (Japonia). Ih 
timp ce Bacs a căutat în per
manență lovitura decisivă, ra- 
tînd enorm de multe croșee șl 
directe, Segawa a boxat într-a- 
devăr, etalînd o gamă variată

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

In cinstea zilei de 1 Mai

AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE

• In zilele de 1-4 mal,

un program bogat de sport

în întimpinarea zilei 
Mai. „Ziua solidarității 
naționale a celor ce muncesc", 
consiliile asociațiilor și clubu
rilor sportive, federațiile și 
consiliile locale pentru educa
ție fizică și sport și-au inten
sificat preocupările pentru în
făptuirea în cele mai 
condiții a prevederilor 
gramului de dezvoltare a acti
vității de educație fizică șl 
sport pe perioada 1976—1980 
șl pregătirea sportivilor ro
mâni în vederea participării 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova.

In cinstea zilei de 1 Mai, tn 
asociațiile sportive au loc fru
moase întreceri sportive sub 
genericul marii competiții na
ționale „Daciada", ca și ac
țiuni de Întreținere a terenu
rilor și bazelor sportive, de a- 
menajare — prin munca vo
luntară a tineretului, a tutu
ror iubitorilor sportului — 
a noi spații de sport șl agre
ment.

de 1 
inter-

bune 
Pro-

7J

$1 agrement

fii

(Continuare In pag. a 4-a)

Slmion Cuțov confirmă revenirea de formă printr-o victorie ca
tegorică în fata unui adversar redutabil, Jose Hernandez (Cuba) 

Foto : Dragoș NEAGU

In zilele de 1—4 mai,
îndrumarea organelor și 
ganizațiilor de partid, organe
le și organizațiile sportive, 
împreună cu cele ale sindica
telor, U.T.C. și de pionieri vor 
organiza, sub egida ~ 
dei", manifestări și 
la diverse 
excursii și 
strații ale 
în cadrul 
artistice, multe alte

Consiliile județene 
nizațlile sportive vor 
activ la pregătirea și 
rarea acțiunilor ce vor 
loc cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei tineretului", de la 2 
mai, In Capitală și în alte lo
calități. lă 2 mai, în Bucu
rești vor avea loc finalele pe 
țară ale „Crosului tineretu
lui", „Crosului pionierilor" și 
complexul aplicativ „Pentru 
apărarea patriei", din cadrul 
marii competiții sportive na
ționale „Daciada".

sub 
or-

„Dacia- 
întreceri 

ramuri de sport, 
drumeții, 
sportivilor 
acțiunilor

demon- 
fruntași 

cultural- 
acțiunL 
și orga- 
participa 
desfășu- 

avea

RUGBYUL ROMÂNESC TREBUIE SĂ SEMENE
CU CEL PREZENTAT LA CARDIFF!

• li așteptăm acum pe rugbyștii marocani,
apoi — in premiera — pe

Rugbyștii români au făcut în 
ultimii ani importanți „pași 
intercontinentali", dacă ne pu
tem exprima astfel, ei trecând 
pe rînd oceanele Atlantic (pen
tru a juca în Argentina) și In
dian (Noua Zeelandă). Calen
darului tradițional — meciurile 
din cadrul campionatului eu
ropean 
gat, în 
partide 
Anglia 
turnee 
și Irlanda (1980), menite, toa
te, să le probeze clasa, valoa
rea înregistrată într-un sport 
vechi la noi, care a și îm
plinit șapte decent pe melea
gurile românești 1

F.IR.A. — i-au adău- 
ultimii ani, relevante 
și în insulele britanice, 
și Țara Galilor (două 
în 1978 și 1979), Scoția

cei irlandezi și sovietici
Testul de la Cardiff, din 8 

octombrie trecut, cu puternicul 
XV al Țării Galilor, de mai 
multe ori cîștigător al Turneu
lui celor 5 națiuni, ne este încă 
proaspăt în memorie, echipa 
noastră făând pe Arms Park, 
în fața a zeci de mii de spec
tatori, o partidă splendidă, de 
zile mari. Șl relevant a fost 
nu atît scorul (12—13), cit mai 
ales maniera de joc, extrem de 
activă, în care a evoluat echi
pa noastră, unanim apreciată. 
Credeam că, în fine, XV-le 
nostru național, grație experien-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. 2-3)



„Daciaca" arc prieteni zeci de mii de copii de pe Litoral

„FESTIVALUL SPORTULUI
PIONIERESC CONSTĂNȚEAN"

0 frumoasă pagină in cartea cu tot mai multe file a sportului celor mici

INCORECTITUDINE PE FAJA!

Pe oricare dintre locuitorii 
milenarului Tomis l-ai întreba 
care din parcurile orașului îl 
atrage mai mult, îți va răs
punde fără ezitare : Parcul co
piilor. Pentru că acolo se gă
sesc nu numai alei odihnitoa
re, umbrite de veritabile con
strucții florale, ci aproape tot 
ce își poate dori un copil sau 
un tînăr : săli și terenuri pen
tru sport, 'un cartodrom, sec
toare de atletism și chiar am
barcațiuni de diferite tipuri, 
care plutesc pe lacul aflat la 
hotar cu parcul. Totul poartă 
amprenta muncii copiilor Con
stanței.

în acest „microunivers al 
sănătății" (cum îl definea un 
mare rugbyst francez, fostul 
internațional Jean Prat, antre
nor la Lourdes, care l-a vizi
tat în chiar anul inaugurării), 
copiii Litoralului au participat 
recent la Festivalul sportiv 
pionieresc, anul acesta la 
a IlI-a ediție. Patru zile 
de întreceri în aer liber, 
sub Însemnele mobilizatoare 
ale „Daciadei", într-o ambianță 
cuceritoare : timp însorit și mii 
de spectatori care au ținut să 
cunoască pe cei mai talentați 
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor, dintre cei peste 50 000, 
cîți au luat parte la etapa I a 
„Festivalului".

Să-i amintim, mai întîl, pe 
viitorii alergători... de cursă 
lungă, pasionați ai crosului, pe 
Georgeta Komașcu din Hîrșova 
șl Liliana Dabija din Medgi
dia, pe Florin Cociș din Cerna
vodă și Vasile Gabriel din 
Constanța, patru copii care ne 
fac să credem că tradiția atle
tismului dobrogean va conti
nua la fel de convingător. Pa
tru copii animați de dorința și 
ambiția de a se pregăti, încă 
din toamnă, așa cum se pregă
tește și Ilie Floroiu, modelul 
lor-.

Pentru a rămîne în domeniul 
atletismului, să consemnăm și 
succesul la tetratlon al pionie
relor de la Școala generală nr. 
4 Medgidia și al pionierilor de 
Ia Școala generală nr. 6 Con
stanța. Succes scontat, întrucît 
unitățile de învățămînt aminti
te sînt un fel de școli-pilot 
ale atletismului din această 
zonă a țării.

Spectaculoase, prin definiție, 
întrecerile de cicloturism au 
desemnat cîștigători pe pionie
rii care s-au arătat a fi nu 
numai cei mai rezistenți, ci și 
cei mai buni tacticieni, știind 
cînd să „forțeze" sosirea: Nicu- 
șor Ar gh ir eseu (10—12 ani) și 
Marius Mitroi (12—14 ani). La 
tir, dacă victoria Angelicii Cîr- 
neci a fost oarecum previzibilă 
— ea fiind printre fruntașe pe 
școală, la Năvodari — în 
schimb reușita lui Nicolae Tir- 
eea a apărut ca o mare sur
priză : cine putea crede că a- 
cest fiu al comunei Seimeni — 
necunoscut în acest sport — 
va urca pe prima treaptă a 
podiumului 7

Mai îneîntat decît reprezen
tanții Școlii generale nr. 2 
Mangalia, care s-au situat (la 
fete șl la .băieți) pe locul I 
la handbal, ni s-a părut a fi 
prof. Traian Bucovală, apre
ciatul antrenor constănțean, 
neobosit în căutările sale de 
„copii-teribill" în acest sport 

KHIPA STEAUA CÎȘTIGĂ CAMPIONATUL DL HOCHEI
(Urmare din pag. I)

explicabilă cu cît conturile e- 
rau încheiate și cele două e- 
chipe fruntașe ar fi putut să-și 
etaleze calitățile tehnice și 
tactice pe care Indiscutabil le 
posedă. Din păcate însă, ele 
s-au angrenat într-o luptă 
surdă, de uzură, jucătorii au 
ținut să-și plătească unele po
lițe, obligîndu-l pe arbitrul 
central St. Endu (care a con
dus excelent, ajutat de M. Lu- 
pașcu și N. Enache) să dicteze 
nenumărate eliminări, printre 
care și trei penalizări de cîte 
10 minute! într-un joc destul 
de confuz și cu numeroase 
greșeli de ambele părți. Steaua 
s-a organizat mai bine, a ju
cat mai aproape de valoarea 
sa, avînd în Hălăucă, Olenici, 
Nistor, Cazacu și portarul Va- 
radi (care l-a înlocuit pe Ne- 
tedu), oamenii cei mai buni.

Au marcat: Prakab (2), Nis
tor (2), Olenici și Cazacu pen- 

tot mai răspîndit. Vedea, pro
babil, în terenuri multe ele
mente talentate, de perspec
tivă...

Tot o surpriză a Însemnat 
succesul micilor jucători de 
oină din satul Colslugea, co
muna Lipnița; desigur, pentru 
cine nu știe că acolo oină are 
o tradiție de aproape 100 de 
ani. Cîte o echipă în fiecare 
clasă și nu mai puțin de cinci 
reprezentative de forțe egale, 
gata să facă față oricărei com
petiții pe județ ! învățătorul 
Ion Tiron a adus în sportul 
nostru național multe talente. 
Se găsesc, deci, artizani în 
sport și în satele dobrogene...

Programat în ajunul celei de 
a IV-a Conferințe Naționale a 
Organizației Pionierilor, „Fes
tivalul sportului pionieresc con- 
stănțean" a Însemnat o reușită, 
o nouă și frumoasă pagină în 
cartea cu tot mai multe file 
a sportului celor mici...

Tiberiu SîAMA Marius POPESCU

FRUMOASA COMPORTARE A SPORTIVILOR NOȘTRI LA BALCANIADĂ 
OFERĂ SPERANȚE PENTRU APROPIATELE „EUROPENE" DE JUDO

La Istanbul s-au desfășurat, cu cîteva zile în 
urmă, Campionatele balcanice de judo, competi
ție care a constituit ultima verificare a sporti
vilor din lotul nostru reprezentativ pentru con
fruntările continentale de la Viena (15—18 
mai). Așa se și explică faptul că la Istanbul au 
fost aliniați cîte doi concurenți români la fie
care categorie de greutate. Bilanțul reprezentan
ților țării noastre a fost — reamintim — foarte 
bun : Arpad Szabo (cat. superușoară), Constan
tin Niculae (semlușoară), Nicolae Vlad (ușoară) 
și Daniel Radu (semigrea) au cucerit titlurile 
balcanice, selecționata României — neînvinsă 
în întrecerile pe echipe — și-a păstrat titlul 
obținut la ediția de anul trecut, iar alți 7 
sportivi români s-au clasat pe locurile 2 și 3. 
Firește, rezultatele își au semnificația lor, dar 
pe cei doi antrenori al lotului, Gheorghe Ilie și 
Ion Hantău, l-a preocupat, îndeosebi, compor- 
tarea fiecărui sportiv. Pentru cîteva amănunte 
ne-am adresat antrenorului Gh. Ilie.

— Cum apreciați evoluțiile elevilor dumnea
voastră 7

— Cea mai bună comportare, neîndoios, au 
avut-o cei 4 campioni. Niculae și Vlad au cîști- 
gat toate meciurile prin ippon (înainte de li
mită), iar Szabo și Radu și-au învins aproape 
toți adversarii într-o manieră categorică. Bine 
au mai luptat Ion Domnar și Vasile Anton, 
primul învins numai în finala cu Szabo, iar al 
doilea s-a clasat pe locul 3 atît la semigrea cit 
și la open. Mult sub posibilități, chiar slab aș 
putea spune, s-au prezentat in schimb Mihai 
Pascal (ușoară), Mircea Frățicâ și Vichente Du- 
șa (semimijlocie) și — surprinzător — Mihalache 
Toma (mijlocie). Cu bogata sa experiență com- 
petițională, avînd înscrise în palmares și medalii

Se apropie „

de bronz la campionatele europene, Mihalache 
Toma ne-a decepționat și cred că nu va mai fi 
selecționat în echipa pentru apropiatele cam
pionate continentale.

— Tocmai intenționam să vă solicităm punc
tul dv. de vedere privind lotul pe care-1 veți 
prezenta la Întrecerile de la Viena.

— Pentru noi, competiția continentală con
stituie, totodată, cea mai importantă verificare 
înaintea Olimpiadei. La categoria superușoară, 
cu toate că Szabo nu s-a „desprins" clar de 
Domnar, are totuși prima șansă la selecție. Cele 
două medalii (de argint și bronz) obținute de el 
la edițiile anterioare ale confruntărilor europe
ne și, mai ales, strădaniile de pregătire mult 
sporite de rivalitatea cu Domnar, ne dau spe
ranțe că Szabo va avea o comportare bună. 
Semiușorul Constantin Niculae se află în plin 
progres. încă din anul trecut, cind s-a clasat 
pe locul 5 la Campionatele mondiale de la Pa
ris, a luat o însemnată opțiune pentru întrece
rile europene din acest an. Urcat la categoria 
ușoară, Vlad a concurat cu succes anul acesta 
la mai multe turnee internaționale. Aș mal a- 
dăuga că el s-a detașat net de toți ceilalți „u- 
șori“ din lot Mircea Frățicâ, la semimijlocie, 
așa cum a luptat la Balcaniadă, nu justifică se
lecția în echipa pentru Viena. Numai dacă se va pre
găti cu maximă intensitate are șanse ță 
concureze ! La celelalte categorii au șanse ae 
selecție Daniel Radu (la semigrea) și Juniorul 
Mihai Cioc (la „grea" și la „open"). La Istanbul, 
Mihai Cioc s-a clasat pe locul secund la „grea", 
fiind întrecut doar de iugoslavul R. Kovace- 
vici, medaliat cu bronz la campionatele mon
diale de anul trecut

Costin CHIRIAC

mondialele" <fe popice

LOTURILE NAȚIONALE MAI AU ÎNCĂ
Cei mai buni popicari români 

selecționați în vederea partici
pării la oea de a XIII-a ediție 
a Campionatelor mondiale, care 
se va desfășura peste o lună 
în țara noastră, au intrat, cum 
se spune, în linia dreaptă în 
cursa pregătirilor. Atît fetele, 

tru Steaua, Axinte (3) și Tu- 
reanu pentru Dinamo.

• în cel de-al doilea med 
al cuplajului, Dunărea Galați — 
Sport Club M. Ciuo 5—3 (1—1, 
2—I, 2—1) prin golurile înscrise 
de Gherghișan (2), Brandabur, 
Vișan și Raica, respectiv Szen- 
tes (2) și Bartalis.

• Cel de-al doilea meci din
tre echipele Metalul Rădăuți 
și Metalul Sf. Gheorghe, dispu
tat la Suceava ieri dimineață, 
s-a terminat cu victoria forma
ției din Sf. Gheorghe, cu sco
rul de 9—1 (4—0, 1—0, 4—1). 
A fost un joc de slabă factu
ră tehnică, presărat cu multe 
neregularități, în care Metalul 
Sf. Gheorghe a acumulat 34 de 
minute penalizare, iar rădăuțe- 
nii 7. Golurile au fost marcate 
de Kemenessy (3), Ungureanu 
(2), Todar, Dumitru, Vlad și 
Lucad, respectiv Firici. Au con
dus arbitrii L Bencze, St. Chi- 
riță și Radu Cassian.

I. MÎNDRESCU, coresp.

Ne-a fost dat, marți 
după-amiază, să asistăm la 
o greșeală de arbitraj așa 
cum, chiar și în... box (unde 
știm, am auzit, am și 
văzut că se mai viciază u- 
neori rezultatele), nu în- 
tîlnești decît foarte, foarte 
rar. Meciul dintre Nicolae 
Modrogan și Nicu Chiove- 
anu a fost o demonstrație 
eclatantă — sărind In ochii 
tuturor spectatorilor și tele
spectatorilor — a superio
rității primului boxer, care 
1-â „îmbrăcat în 
pumni“, cum se 
spune cîteodată 
la box, pe Chio-
veanu, acesta din ur
mă fiind, între altele, 
de două ori groggy și nu
mărat în consecință de 
două ori ! La un pas de 
k.o., bătut măr, sîntem con
vinși că însuși Chioveanu 
l-ar fi indicat învingător pe 
adversarul său. Era o drep
tate elementară pe care ar 
fi făcutro și el și oricare 
spectator, dar pe care au 
ignorat-o strigător — sfi- 
dînd prezența și privirile 
oamenilor — trei arbitri pe 
care am dori să nu-i mai 
vedem vreodată la masa 
de juriu. Numele lor : I 
Gorgan, E. Fopovici, L. 
Vlad. Ei au comis o inco

dt și băieții au la activ o se
rie de jocuri de verificare cu 
cele mai puternice formații de 
pe continent, dintre care unele 
sînt pretendente la medaliile de 
aur ale „mondialelor". La aces
te partide de verificare, dintre 
care trei în deplasare (cu Iugo
slavia, Cehoslovacia și R. D. 
Germană) și numai una acasă 
(cu R. F. Germania), popicarii 
români au avut. în general, o 
comportare mulțumitoare. în
tr-o formă foarte bună se află 
deja campionul mondial al pro
bei individuale, Iosif Tismă- 
nar, — singurul care a depășit 
constant granița celor 900 p d 
(938,4 punctaj mediu In 8 
jocuri). îl urmează în acest 
clasament Iuliu Bice cu 897,6, 
Gheorghe Silvestru 886, Hie 
Hosu 878,2 (a jucat doar în pa
tru meduri), Alexandru Căti- 
neanu 869,2, Alexandru Tudor 
861,5, Ilie Băiaș 860,8 și Gheor
ghe Scholtes 843 (în 4 meduri).

La fete, în fruntea selecțio
natelor se află Ana Petrescu, 
o jucătoare care de mulți ani 
se menține în lotul național și 
continuă să fie printre cele mal 
apreciate sportive. Ea a avut 
in cele opt jocuri internațio
nale numai rezultate de peste 
400 p d, avînd o medie de 
428,1. Corespunzător s-au pre
zentat Elena Pană 427,3 (oea 
mai predsă în întâlnirile cu 
Cehoslovacia și R. D. Germa
nă : 459 și, respectiv, 447),
Margareta Cătincanu 418,8, E- 
lena Andreescu 418,7 șl Vasilica 
Pințea 418,2. Mai modest s-au 

rectitudine evidentă, pe fa
ță, înaintea ochilor indig
nați ai oamenilor.

Intr-un concurs important 
cum este Centura noastră 
de aur, al cărui prestigiu 
sportiv — intern și inter
național — s-a clădit an de 
an, prin multă muncă și 
multe eforturi, prin spriji
nul atent și stăruitor al 
C.N.E.FJS., nu au ce căuta 
arbitri care „oficiază" în mo
dul sus-amintit.

Am auzit o 
pseudo-explicație : 
„Chioveanu e om 
de lot. de aceea

a fost, probabil, ajutat”. Ce 
aberație! Modrogan nu poate 
ajunge și el om de lot 7 

S-au gîndit, oare, cei trei 
așa-ziși „arbitri" cu ce gîn- 
duri au plecat din ring 
ambii boxeri, și Modrogan, 
șl Chioveanu 7 Oare nu s-or 
fi întrebat acești doi băieți: 
„De ce am fost ajutat 7" șl 
„De ce am fost furat 7“

Nimeni nu are dreptul 
să-și bată joc — nici mă
car într-un ring — de con
știința unor tineri pe care 
sportul îi formează, nu îi 
deformează !

UNELE MINUSURI
comportat Elisabeta Albert 401,5 
șl Maria Jodf-Nichlfor 399,8, 
prima a jucat în șase partide, 
iar secunda in numai trei. Ne
corespunzător a evoluat în cele 
două meciuri la care a fost so- 
Hdtată Silvia Raidu (media de 
359,2 pd nu justifică menține
rea ei in lot). De fiecare dată 
dnd a jucat, ea a fost cea 
mal slabă concurentă — 382 în 
jocul cu R. F. Germania, la 
Brașov, și, recent, 337 p d în 
medul cu R. D. Germană.

Revenind la ultima verificare 
a loturilor, jocurile de la Mag
deburg cu R. D. Germană, în 
care doar băieții au dștigat un 
med, trebuie să spunem că unii 
dintre selecționați an jucat sub 
posibilități. Astfel, Elisabeta 
Albert a punctat 385 și 370, 
Vasilica Pințea 396, Silvia Rai
du 337. La băieți, in afară de 
L Tismănar (926 — 897), L Bi
ce (893 — 886) și Gh. Silvestru 
(889), restul jucătorilor n-au 
strălucit, mai ales în partida a 
doua (AL Cătineanu 846, I. 
Băiaș 835 și Gh. Scholtes 806).

Se impune ca în puținul timp 
care a mai rămas pînă la Cam
pionatele mondiale de la Man
galia Nord (24 mai), antre
norii celor două loturi — Con
stantin Neguțoiu (f) și Roger 
Cernat (m) — să intensifice
pregătirile sportivilor și chiar 
să propună federației Introdu
cerea în loturi a unor jucători 
și jucătoare care s-au eviden
țiat în ultimul timp în campio
natul divizionar.

T. RABȘAN

CAMPIONATE • CO
EXPLORĂRI BAIA MARE (m) Șl C.S.U. 

TIGATOARE ALE „CUPEI ROMÂN

In trei orașe — Galați, lași și 
Timișoara — s-au Încheiat tur
neele finale din cadrul „Cupei 
României** la volei, iar la Tulcea 
competiția se încheie astăzi. Iată 
amănunte :

TIMIȘOARA, in ultima ad. a 
tuimeu.liLl masculin al fruntașelor, 
jocurile aru mamciat o ©cădere vi
zibilă, echipele părind obosite. 
Dinamo a înitrecrit pe Politehni
ca Timișoara cu 3—1 (13, 5. —11, 
11). Pentru bucureștcni, deter- 
miniamt a fost aportul jucătorilor 
mai experimentați : Tutovan și 
Păușescu. In al doilea meci, 
Steaua a învins Universitatea 
Craiova cu 3—1 (2, 11, —5, 3), 
dovedind o netă superioritate în 
seturile de debut și de încheiere. 
Explorări Baia Mare, lidera com
petiției., a czștlgat cu 3—0 (5, 7, 9) 
partida Cu CUS.M. - Suceava, de- 
monstrînd că este oea mal bură 
echipă a turneului final și cu
cerind pe merit „Cuipa Româ- 
niei“. în acest ultim meci, s-au 
evidențiat de Im băimăreni Ur
zică, Arbuzov și Băiaș. Arbitrii 
delegați V. Arbore (prașov), 
M. Marian (Oradea), Z, Păitru 
(B'ueurești), O. Dirăgan șl C. Pă
durarii (ambii Timișoara) au con
dus oorect partidele turneului. 
Da încheierea competiției, secre
tarul F. R. Volei, Marin Petrescu, 
a tnmînat băimărenilor Cupa și 
diplome echipelor participante. 
Iată clasamentul finali : L Ex
plorări Baia Mare 50 p. 2. Uni
versitatea Craiova 44 p, 3. Steaua 
43 p, (60:46), 4. Politehnica TI- 
ȚXllșoara 43 p (58:46), 5. C.S.M.
Suceava 43 p, (54:47), 6. Dina
mo 42 p. (€. CREȚU — coresp.).

cestea le-ai 
tă lecție. I 
votarea lor 
dnd <
remiaroat*: 
men Puiu 
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câștigătoarea 
49 p, 2. Chi) 
3. UnivcrslU 
Farul Consta 
Dinamo 42 
4® p. (T. S

IAȘL Jocu 
cu evoluții 
6 participant 
pentru locui 
ultimei zile : 
Universitatea 
versîtatea Bl 
Oradea 3—1, 
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36 p, 12. Un 
(D. DIACONI

GALAȚI. în ultima zi a turneu- 
lui feminin pentru locurile 1—6 
am consemnat o mare surpri
ză realizată de tinerele voleiba- 
llstc de la Dinamo, care au reu
șit să învingă pe lidera deta
șată a clasam autului, C.S.U. Ga
lați, cu 3—2 (k-3, 5. —6, 16, 6). 
După un set câștigat cu ușurință, 
studentele și-au permis să... 
persifleze pe adversare, dar a-

CONTINUĂ „CRITERIUL DE PR1MĂVA
Pe terenurile Progresul din Ca

pitală au Continuat întrecerile 
„CriiberlUIui de primăvară*4 la te
nis. în îaz-a calificărilor s-a pro
dus una dintre surprize. Crisitinel 
Ștefănescu fiind învins de D. Ca- 
ragață. Trebuie remarcat că ti
nerii și talentații jucători de Ia 
Tenis Clufo București (antrenor 
Tudorel Bădtn), Ioan FI. Darie, 
D. Caragață și R. Constantinescu 
s-au calificat pentru tabloul fi
nal. Un rezultat care răsplătește, 
deopotrivă, munca reputatului teh

ARAD, 23 (prin telefon). în 
puținele ore cînd ploaia se o- 
prește, continuă întrecerea femi
nină din cadrul „Criteriului de 
primăvară-. O remarcă pentru 
tînăra jucătoare ddnamovtetă Mo- 
nica Radu (13 and), care s-a ca- 
Kfloat. pentru „tabloul mare". Rc- 
zultaibe : Monicfa Rad u — Geor- 
gertia Onel (Progresul) 7—6, 6—1 ; 
Cristina CaizadTiu (Steaua) — Ga
briela Precup (C.S.Ș. Gheorghend) 
6—2» 6—3 ; Luminița S&lăjaai (Po-

200 GIMNASTE, LA FINALELE CAMPI
^TiVE ȘCO

Gheorgheoii, I 
câștigători! fii 
IV-a. CJ5.Ș. 2

CLUBURILOR SP
Timp 4e <Jouâ zile. Sala spor- 

turOor ddn Galați a gâzduft, în 
condiții organizatorice toarte 
bune, filialele campionatelor re- 
publicane de gimnastică sportivă 
rezervate cluburilor sportive șco
lare din întreaga țară. A fost 
un concurs reușit, în care multe 
din cele 200 de gimnaste au e- 
talat incontestabile aptitudini, 
prezentând numeroase exerciții cu 
un pronunțat grad de dificultate, 
afirmindu-se sportive din unele 
localități lână tradiție în aceas
tă disciplină — Focșani, Btriad,

RUGBYUL ROMÂNESC TREBUIE SĂ SL'
(Urmare din pag. I)

țel acumulate în partidele ju
cate în țara celebrilor rugbyști 
all blacks (mai cu seamă), apoi 
in cele două lungi turnee din 
Marea Britanie (a căror orga
nizare a cerut, firește, mari 
eforturi), cu adversari reduta
bili, cu stiluri de joc diferite, 
a depășit o etapă, să-i spunem 
„Istorică", care a plasat for
mația noastră pe drumul as
cendent al marii performanțe 
sportive, făcînd-o pe deplin com
petitivă la cel mai înalt nlveL 

Dar, iată, rugbyștii noștri nu 
au știut să folosească cum tre
buie acest piedestal pe care 
s-au instalat greu, dar meritat. 
La scurt timp, ei au înregistrat 
o neașteptată contraperfarman- 
ță, la Montauban, unde au ce
dat mult din terenul cucerit cu 
atâta trudă în fața echipei 
„cocoșului galic", pierzînd cu 
un prea categoric 12—30 ! Nă
dăjduiam, totuși, că „momentul 
Montauban" a fost doar un pas 
greșit, o tristă amintire, din
tre cele pe care le dorești cît 
mai repede uitate. Dar a venit 
partida cu Italia, de la Aquila, 
pe care — deși o socoteam di
ficilă, știind cît sînt de ambi
țioși „azzurrii" pe teren pro
priu — credeam că „tricolorii" 
o vor absolvi cu bine. Argu

__ TULCEA. H 
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FINIȘ iN CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH
PE ECHIPE

Formația I.T. București, laureată a clasamentului general
NEPTUN, 23 (prin telefon). — 

Ultima rundă a campionatului 
național de șah pe echipe a a- 
dius și ultimele retușuri, in gene
ral neimportante, în clasamentele 
definitive ale întrecerii, lată re
zultatele înregistrate; Politehnica 
București — Farul Constanța 6—4 
(3—3, 1/2—’/j, l'/a—V2). Locomotiva 
București — Universitatea Bucu
rești 3—7 (2—4, 1—1 0—2), LT.B. 
— Calculatorul București 5—5 
(3%—2%, 1—1, ’/2—1V2), Medicina 
Timișoara — Petrolul I.P.G. Plo
iești 5—5 (3—3, 1%—%, %—1%),
C.S.M. Cluj-Napoca — Universi
tatea Iași 5—5 (2—4, 1—1, 2—0).

în clasamentul general, primul 
loc este ocupat de echipa I.T. 
București — campioană națională, 
cu 25 (53) puncte. Iată lotul fo
losit : Victor Ciocâltea, Theodor 
Ghlțescu. Emanuel Belcher, Mir
cea Pavlov, Constantin 
Saivln Daniel, Andrei 
Margareta Teodorescu, 
Rdoher, Dan Bărbulescu, _______
Barb, Carmen Butt, Marin Mi
ltai ; antrenor, Em. Belcher. Pe 
următoarele locuri : 2. Universita
tea București 24 (65) p, 3. Poli
tehnica București 19 (48) „. 1.
Calculatorul București 13 (48) p, 

C.S.M. Cluj-Napoca 12 (43) p, 
6. Petrolul I.P.G. Ploiești 11 (42) 
p, 7. Universitatea Iași 11 (44Vs) P,
8. Medicina Timișoara 8 (44'/i) p,
9. Locomotiva București 6 (35%) p,
10. Farul Constanța 0 (26%)
Ultimele două clasate au retro
gradat.
în întrecerea formațiilor mascu

line, atiua a revenit echipei Uni
versitatea București (Mihai Subă,

Botez, 
Hîncu, 
Bodies 
Monica

p, <.
5.

p.

Valentin Stoica. Coaratantin Iones- 
ou, Miiiai Ghindă, Traian S tan
dru, Sergiu Gtriinberg, Vasil e 
Georgescu; antrenori, M. Ghindă 
și V. Georgescu), cu 40Va puncte. 
Urmează în clasament : 2. I.T.B. 
33ya p, 3. Universitatea lași 2flVa P.
4. CaflculatOinui București 27’/2 P,
5. Politehnica București 25Va P,
6. Medicina Timișoara 25 p, 7. 
Petrolul I.P.G. Ploiești 24‘/3 p, 8. 
C.S.M. drij-Napoca 24 p, 9. Lo
comotiva București 23‘/a P. 10. 
Farul Constanța 16V2.

La feminin, campioane sini, de 
asemenea, echipierele Utiiversității 
București (Elisabcita Polihroniade, 
Lia Bogdan, Viorica Ilie, Eugenia 
Ghindă și Marina Pogorevici), 
cu 13 Va puncte, urmate de : 2. 
Medicina Timișoaira 13 p, 3—4. 
Cailculatorul București și I.T.B,
— lOVa p, 5. Politehnica București
9 p, 6. Universitatea lași 8V3 P,
7. Loco.moitiva București 8Va P, 8. 
C.S.M. Cluj-Napoca 7 p, 9. Pe
trolul I.P.G. Ploiești 6 p, 10. Fa
rul Constanța 3Va P-

Iaită și dasam.emtul la 
junioare ; 1. Politehnica 
rești (Marian Bădici, Ovidiu Be
rechet ; anitreruoa- Edgar Nacht)
— campioană naționaliă, cu 13Va 
puncte, 2. C.S.M. CLuj-Napoca 
12 p, 3. Petrolul I.P.G. Ploiești 
llVa P, Universitatea București 
M p, 5. Galculatorul București
10 p, 8. LT.B. 9 p, 7—9. Medi
cina Timișoara, Farul Constanța 
și Universitatea Ia^i — 6Va P, 10. 
Locomotiva București 3Va p.

1.
junlort-

BUCU-

T. NICOARA
arbitru international

CAMPIONII BUCUREȘTIULUI LA CICLISM
CtaUștll bucureștenl au partici

pat la sfirșitul B&ptâmînll trecu, 
te la două competiții: campiona
tul municipal de contratimp In
dividual (seniori) și campionatul 
municipal de semliond (seniori șl 
juniori). „Contratimpul s-a des
fășurat pe șoseaua București — 
Pitești (prin Chitila), pe distanta 
de 30 km. ~ ' ‘ ‘
Tr. Slrbu 
distanța in 
*3,300 km).

Rezultate____ ______ , _  __
cliștll șl în campionatul muni
cipal de zemlfond. Disputele au 
avut toc pe circuitul " 
CSmpinel, cu participarea 
ximaitiv 160 de alergători.__ ____
Juniori miel, o Impresie bună a 
lăsat V. Mitrache (C.S.Ș. 19, vic
torios la toate cele 6 sprinturi 
ale Întrecerii. (JS-au parcurs 18 
ture, cu sprinturi la 2 ture). Ti
tlul de campion al Bucureștlulul

Câștigătorul Întrecerii, 
(Dinamo), a parcurs 
<136 (medie orară

bune au realizat d-

din str. 
a apro- 
La cat.

HANDBAL,
MASCULIN. Seria I : Celuloza 

Brăila — Comerțul Constanta 
15—13 (8—8); CJS.U. Galați — 
Tractorul Brașov 25—25 (12—13) ;
Universitatea Iași — Niitranronia 
Făgăraș 18—17 (12—9). Seria a
Ii-a Î AȘ.A. Tg. Mureș — Con- 
«tructanul C.S.U. Oradea 10—5 
<*—3) ; UtiLaJul Știința Petroșani 
— Minerul Rovtoari 21—17 (13—7); 
H.C. Minaur II Bala Mare — 
Sideful JimboUa 18—13 (3—8) ;
CA.M. Reșița — Ttaișul Lagoj 
SO—7 (1—2).

FEMININ. Seria I i 'onfebțta 
Voalul — Votata Galați 18—13 
{ 7) , VuMurut Ploiești — Betonul

In vederea meciurilor 
de verificare din 30 aprilie

I AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE REPREZENTATIVE A Șl DE TINERET
| 9 șt. Covaci. V. Stănescu șl N. Luccscu, noul colectiv tehnic al echipei naționale

i
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

la Juniori mari a revenit Iul S. 
Oprescu (Olimpia) care a. avut 
însă In D. Alexandru, coleg de 
club, un adversar incomod. De
altfel, ultimul sprint l-a . revenit 
Iul Alexandru. O luptă echili
brată s-a dat, la cat. seniori, în
tre N. Savu (Dinamo) șl C. Bon
eta (Steaua). Clasamente. Contra
timp individual: I. Tr. Sîrbu (Di
namo) *1:36, 2. Hie Butaru ((Dina
mo) *2;49, 3. I. Paraschlv (Vo
ința) 43:03. Semifond, junior! mlcl: 
L V. Mitrachc (C.S.Ș. 1) 45 p, 2. 
C. Petou (Olimpia) 22 p, 3. I. 
Alexandru (Voința) 9 p; Juniori 
mari: 1. S. Oprescu (Olimpia) 31 
Pi 1 D. Alexandru (Olimpia) 26 
p, 3. P. Mitu (C.S.Ș. 2); seniori: 
L N. Savu (Dinamo) 36 p, 2. C. 
Bonciu (Steaua) 30 p. 3. I. Vin- 
tllă (Steaua) M p. La cat. copil 
victoria I-a revenit Tul V. Nicolae 
(STIROM).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

DIVIZIA B
Săvinoști »—IC (5—7) ; Textila 
Bulhușl — Rapid București. 17—15 
(8—5). Seria a n-a; Nltramonia 
Făgăraș — Textila Zalău 12—11 
(5—6) ; Constructorul Timișoara 
— Oorrfecția Dnobeta-Tr. Severin 
14—8 (7—4) ; Voința Sighișoara — 
Sparta Mediaș 7—6 (6—3) ; Vota
ta Odortid — C.F.R. Cratova 
»—13 (6—8) ; C.S.M. Sibiu — Con- 
etructortll Hunedoara 17—12 (6—6). 
(Corespondenti : V. Săsăranu, Șt. 
Marton, A. Szabo, D. Glăvan, B. 
Stolclu, I. Ionescu, D. Diaconcscu, 
A. Cristea, A. Pialoga, V. Lazăr, 
L Turjan, V. Ștefănescu, M. Flo
re», I. Vleru, N. Costin).

„CUPA PRIMĂVERII" LA KARTING
Kartodromufl din Cluj-Napoca, 

situat in cartierul Gheorghenl, a 
găzduit prima competiție tie 
kartins a anului: „Cupa primă
verii” — în organizarea comisiei 
județene de automobilism și kar
ting șl a Comitetului Județean 

devenită tradl- 
incețput de «e- 
de interes în 

acestui aport

U.T.C. întrecerea, 
țlonală, la fiecare 
son, a-a bucurat 
rtodul Iubitorilor

U CEL PREZENTAT IA CARDIFF!I'

iă ultime 
iști, 69—0 
trecut, ca 
i italieni 
februarie, 
iccunda a 
Clermont 
teren pe 
făcea în 

al (6—9), 
Dealtfel, 
francezii 

ița italie- 
i (cu noi 
1 garnitu- 
se vede, 

are există 
csc și cel 
st avantaj 
nyștii noș- 
in ușurin- 
zadă, prin- 
spunzătoa- 
r, și infa- 
îor trecute 
să ne ex- 
deloc ono- 
unde echi- 

t, nu spre 
euri ?
scurte in- 

uă partide 
liții a cam- 
e naționale 
aprilie la 

S. UI mai 
între ele, 

iternica se-

lecționată irlandeză, Leinster, 
Firește, primul joc este mai 
ușor, rugbyștii marocani ne
reușind pînă acum să guste 
din bucuria victoriei in com
petiție, dar partida cu selec
ționata Uniunii Sovietice, prima 
la noi în țară, va trebui 
privită cu toată atenția. Amin
tim, rugbyștii sovietici i-au 
Învins pe italieni chiar la Ro
ma (11—9 ! la finele lui 1978), 
la prima lor apariție pe scena 
europeană, iar anul acesta ei 
stat creditați cu o nouă victo
rie în fața „squadrei azzurra" 
(9—0).

Nutrim speranța că rugbyștii 
români și antrenorii lor vor ști 
să tragă concluziile cuvenite du
pă recentele eșecuri, vor co
recta ceea ce a fost greșit ta 
pregătire șl vor aborda viitoa
rele meciuri cu maximă res
ponsabilitate, spre a reabilita 
grabnic rugbyul românesc.' pen
tru a nu șterge lungi și stă
ruitoare eforturi ale mai mul
tor generații, de a-1 promova 
ferm în elita rugbyului mon
dial.

1.
2.
3.
4.
5.

CLASAMENT LA ZI
Italia
Franța
U.R.S.S.
România 
Maroc 
Polonia

5 3 0 2
3 3
2 2
3 1
3 0
2 0

0 
O
0 
0
0

0 
0
2
3
2

80—81 11
109—25
20— 3
78—69
13—78
18—62

9 
6
5
3
2

fiind 
pre-

tetantoo-apillcativ, dovadă 
faptul că la start au fost _ 
zențl 83 de concurenți reprezen- 
ttad 19 asociații sportive și clu
buri din Județele: Brașov, Timiș, 
Constanța, Hunedoara, Cluj, Alba, 
Galați și municipiul București. în 
prima xl, dnd s-au disputat man
șele de calificare, concursul a 
fost urmărit de numeroși spec
tatori, dar a doua zi — la finale
— concurențil și oficiata au avut 
de luptat cu o ploaie dușmă
noasă

lată numele primilor cinci da- 
•aițl în această întrecere în care 
concurențil au pilotat kartinguri 
echipate cu motoare „Mobra": 
L Ioan Pescaru (C.S.U. Brașov)
— dștigătorul „Cupei primăverii", 
1 Petre Niculescu (Unirea Trico
lor București), 3. Sergiu Budu 
(Unirea Tricolor), 4. Nicolae Trl- 
fu, 5. Alexandru Rusu (ambii 
Motor LR.A. CluJ-NapocaL

I
I
I
I
I
I
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I

Așa cum am mai anunțat, 
lotul reprezentativ — care se 
pregătește pentru prelimina
riile campionatului mondial — 
va susține, miercuri 30 apri
lie, la București, un meci de 
verificare în compania selec
ționatei olimpice a Ceho
slovaciei.

în vederea 
noul colectiv 
alcătuit din 
Valentin Stănescu șl Mircea 
Luccscu — a convocat (pentru 
duminică, ora 10, la sediul 
F.R.F.) următorul lot de 18 
jucători :

Portari: IORDACHE (Steaua), 
CRISTIAN (F.C. Argeș).

Fundași : TILIHOI (Univer
sitatea Craiova), SAMEȘ 
(Steaua), ȘTEFĂNESCU (Uni
versitatea Craiova), MUN- 
TEANU II (Sportul studențesc), 
LICA (F.C. Olt), NICOLAE 
(Gloria Buzău).

Mijlocași : ȚICLEANU ' (U- 
niversitatea Craiova), B0LONI 
(A.S.A. Tg. Mureș), BĂLĂCI 
(Universitatea Craiova), STOI
CA (Steaua).

înaintași : CRIȘAN (Univer
sitatea Craiova), MARCEL RA- 
DUCANU (Steaua), CAMĂTA- 
RU (Universitatea Craiova), 
DORU NICOLAE (F.C. Argeș), 
ADRIAN IONESCU (Steaua), 
FLORIN GRIGORE (C.S. Tîr- 
goviște).

acestei partide, 
de tehnicieni — 
Ștefan Covaci,

Tot miercuri 30 aprilie, lotul 
de tineret al țării noastre va 
susține un joc-test (pe stadio
nul „23 August", în deschidere 
la meciul Lotul reprezentativ — 
selecționata olimpică- a Ceho
slovaciei) cu divizionara „B“ 
Corvinul Hunedoara, liderul se
riei a IH-a.

în vederea acestei partide, 
antrenorul Cornel Drăgușin a 
alcătuit următorul lot :

Portari : BOLDICI (Universi
tatea Craiova), TOMA (Meta
lul București).

Fundași : VLAD (F.C.M. Ga
lați), ANDREICUȚ (Steaua), C. 
SOLOMON (S.C. Bacău), MĂR
GINEAN (Dinamo), MINCU

»J
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(F.C. Olt), DUMITRAȘCU (Me
talul București).

Mijlocași : BADEA (F.C OK),’ 
FLORIN POP („U“ Cluj-Napo
ca), BOZEȘAN (A.S.A. Tg. Mu
reș), SUCIU („U“ C3uj-Napoca), 
Tin NICOLAE (Politehnica Ti
mișoara).

înaintași: CIOBANU (F.C 
Olt), TERHEȘ (F.C. Baia Mare),' 
KLEIN (Corvinul Hunedoara),' 
GEOLGAU (Universitatea Cra
iova), MURAR (Aurul Brad).’ 
Mijlocașul Mureșan (F.C. Baia 
Mare), accidentat la ultimul joc 
al echipei sale de club, a fost 
convocat și el, la București,' 
pentru tratament.

CUPA 1 MAI" — UN FRUMOS SUCCES

Opt cluburi din tară au răs
puns favorabil invitației lansată 
de C.S.Ș. Bacău de a participa 
la a doua ediție a „Cupei 1 Mai“. 
Mai multe cluburi au fost in
vitate, unele -au și răspuns ini
țial afirmativ, dar, după cum se 
vede, doar jumătate dintre ele 
au făcut eforturile necesare pen
tru a sex,deplasa la Bacău. Cu 
toate’ aceste absențe, competiția 
(rezervată copiilor născuți în anii 
1&66 și 19691) s-a desfășurat 
bune condiții, bucurindu-șe 
frumoase aprecieri.

Au participat, cu cite două e-" ----- - ------- .. F CJM- 
C.S.Ș. 
c.s.ș. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș.
cate-

in 
de

UNDE SINT „EFECTELE" 
TURNEULUI SUD-AMERICAN ?

chipe, următoarele cluburi-; 1 
Galați, Dinamo București, 
Piatra Neamț, Gloria Arad, 
Sibiu, Politehnica lași, 
Brașovîa, S.C. Bacău șl 
Bacău. Echipele, la fiecare ___
gorle de vlrstă, au fost împărțite 
in două serii, câștigătoarele aces-, 
tora disputindu-și finala.

In prima dintre finale (grupa 
1969) au j'icat C.S.Ș. Bacău și 
Dinamo. învingătoarea a fost de
semnată după executarea lovitu
rilor de la 11 m. Micuții jucători 
băcăuani au transformat 4, iar 

■ bucureșbenii 3. A doua finală 
(grupa 1966) a opus echipele 
C.S.Ș. Bacău și F.C.M. Galați. Au 
cîșbgat gălățenii cu 1—0. •

lată primele trei clasate 
această categorie de virată: 
FX.M. GALATI (prof. ‘ 
— - c.s.ș. - "

C.S.Ș.
„Cam în a 7-a, a 8-a e- 

tapă a returului apare că
derea. Ea (ine cel puțin 
trei săptămîni, adăugați ta
că vreo trei pentru revenire 
și aveți imaginea completă 
a efectelor turneelor sud- 
americane pentru ethipele 
noastre... S-o urmărim pe 
Universitatea Craiova ! A 
avut șase oameni ta peri
plul de peste ocean. Abia 
va termina campionatul...".

Asemenea păreri puteau 
fi auzite în preajma înce- 

primă-perii sezonului de 
vară. Acum, dar și 
ta alte dăți cînde- 
chipe sau loturi 
reprezentative e- 
voluau, în săptă- 
mînile de iarnă, în 
turnee pe „conti
nentul fotbalului, 
fierbinte". Efectele 
unor asemenea călătorii e- 
rau așteptate ca ceva fati
dic, de neevitat, ca o de
cizie depășind forța de pre
venire a unor asemenea e- 
fecte prin mijloacele așa 
de puternice și de complexe 
ale antrenamentului modern.

Ne pregăteam, după „re
țete" aidoma celei de mai 
sus, să înregistrăm — ca 
primă victimă a turneului 
sud-american — pe Univer
sitatea Craiova. Avusese, în 
adevăr, șase jucători în lot, 
șase titulari. Ea trebuia să 
suporte , — deci — cel mai 
direct și mai profund efec
tele schimbării de fus orar, 
de alimentație etc. care ur
mau să apară după prima 
treime a returului. Dar ce 
constatăm 7

Iată că Universitatea Cra-

Iova nu numai că n-a căzut 
— nici fizic, nici psihic, ci, 
dimpotrivă, a crescut ! E- 
ehipa din Bănie domină 
campionatul prin forța sa 
de joc, prin regularitatea 
prestațiilor sale. Iar 
șase" rămîn mai <' 
jucători de bază, 
festă de fel crize 
Ce facem, atunci, 
„efectelor negative ale tur
neelor sud-americane“ ?

Faptele demonstrează că 
asemenea „teorii" 
tă ta fața unei _ _

solide, a unei com
portări sobre ta 
viața din afara 
stadionului, în fa
ța ambiției și a 
unei mari unități 
sufletești din ca
drul ediipei. .Cri
zele de turneu" 

se petreceau acolo unde —ca 
maladiile de orice fel — 
găseau teren propice, acolo 
unde jucătorii nu-și apărau 
propriile organisme prin 
regim de viață și de antre
nament ireproșabil.

Seriozitatea și munca, 
precum și o armătură psi
hologică cum Universitatea 
Craiova n-a avut de mult 
se dovedesc antidoturi sigu
re contra oricăror efecte 
provocate de turnee ta 
locuri mai mult sau mai 
puțin Îndepărtate. Inexpli
cabile apar — și ta această 
ordine de idei — pierderile 
de viteză, de formă, de su
flu și de moral ale unor 
formații care nu au avut 
NICI UN JUCĂTOR în ex
pediția de peste ocean...

Eftimie IONESCU

’ 7 „cei 
departe 

nu mani- 
de formă, 
cu teoria

nu rezis- 
pregătiri

Simplu, avantajos, la indemina tuturor!
• AUTOTURISME „Dacia 1300“, .jSkoda 120 L“ fi „Tra
bant 601“ ® CIȘTIGURI IN BANI DE 50.000, 20.000, 10.000, 
5.000 lei etc. • NUMAI IN PRIMELE TREI LUNI ALE 
ACESTUI AN AU FOST ATRIBUITE PESTE 500 DE AST
FEL DE CIȘTIGURI, fără a le mai socoti pe cele — mult 
mai numeroase — de 2.000, 1.000, 500 lei etc !

UD*0-'0
9 BANI

a tNCERCATI-VA ȘI DV. ȘANSELE LA CEL MAI SIM
PLU ȘI POPULAR SISTEM DE JOC 1

la 
L 

A. Dră- 
(prof. X.

Neamț
gan); 2. 
Ion); ‘ 
(prof. AI. Oniga).

Cei mai buni jucători . 
petiției «u fost D. Lupu. de la 
F.C.M. Galați, și I. Bărbuță, de 
la C.S.Ș. Piatra Neamț. (Hi. 
IAN CU — coresp.).

3.
Bacău 
Plata-a

fii com-

ȘTIRI
• MECIUL SPORTUL STU

DENȚESC — F. C. BAIA MARE 
SE DISPUTA PE STADIONUL 
STEAUA. Partida dintre echipele 
Sportul studențesc și F.C. Baia 
Mare, programată sîmbătă lin ca
drul etapei a 30-a a Diviziei A.' 
va fi gAzduită de stadionul Stearae 
cu începere de la ora 17,30. Bile
tele pentru acesit meci se ‘pun în 
vînzare, începînd de astăzi, la 
catsefle QbLșariuiite. Meciul dintre 
fianmațiile de juniori se desfă
șoară pe terenul Politehnica 
CJS..M.. de la ora 15,30.
• Jocurile celei de a 30-a etape 

încep la ora 17,30. Excepție face 
partida „Uw Cluj-Napoca — 
Steaua, programată pentru ora 17.

• IERI S-A DISPUTAT Ln cam
pionatul Diviziei C etapa a 
XXIV-a (Intermediară) în seria 
a V-a, „bucureșteană“. Iată re
zultatele ; Danubiana București 
— Viitorul Chirnogi 2—0 (0—0),
VDscoza București — Sirena Bucu- 
nești 0—3 (0—2), I.C.S.I.M. ~ 
rești — FEROM Urziceni 
(0—0), Tehnometal București — 
FLabâna roșie București 1—0 
(O—O), Voința București — Aba
torul București 1—1 (1—1). Dună
rea Călărași — T.'M. București 
2—0 (0-0), Ș.N. Oltenița — E-
lectronlca București 3—0 (2— 0),'
(Meciul Luceafărul — Auto-meca- 
nica — 1—1 — s-a disputat în 
urmă cu 2 săptămîni).

Bucu-
0—1

• Med amical : PETROLUB
PLOIEȘTI — F.C. BAIA MARE 
2—2 (1—0). Joc frumos, urmărit
de aproape 6 000 de spectatorl- 
Au marcat : istnătesou (min. ÎS 
șl 52) pentru paioieștenl.șl 52) pentru pitoieșteni, respec
tiv Cioban n (min. 60) si Bălan 
țmto. 85). A. CBISTEA — coresp.

LOTO-PRONOSPORT, INFORMEAZĂ
Ap ALES PRONOSTICURILE î

în speranta ca aferim particl- 
panților la oancunsul Pronosport 
de dumintoă 27 aprilie 1680 o sur
să utilă de inspirație, redăm pro
nosticurile Iul Dan Stănescu, pre
sent cu regularitate la acest a- 
tnactiv sistem de joc șl bun cu- 
noscăitor al campionatului 
de fotbal :

1. Avelllrto — Itanantlna
2, Bologna — Udtoese 11 
gllarl — Ascoil 1, X ț 4.
zaro — Milan X, 1 ; 5. Inter — 
Borna 1; 8. Juventus — Perugia 
1 ; T. Lazio — Napoli 1, X ; B. 
Pescara — Torino 2 ; 9. Nitramo- 
nSa — F.C. Constanța 1 ț 10. Mus- 
oetal — F.CJil. Brașov 1, X, 2 ; 
H. Chimtoa — Rapid X ; 42. Car- 
pați Mîrșa — Progresul-V. 1;
13. Potania — Metalul Rtopenl L

italian

1. x ;
3. Ca-
Catan-

NU PIERDEȚI PRILEJUL DE 
A VA NUM ARA PRINTRE MARII 
CLȘTIGATORI I

an-mțat.După cum s-a mal
partfclpantil la tragerea specială, 
Pronoexpres Box-expres 
minică 2f7 aprilie a.c. au posibl-/ 
Htățl sporite de a obține auto-' 
turisme „Dacia 1300", cffiștiguri ta‘ 
bani de 50.060, 25.000, 10.000 lei
etet, precum si croaziere pe Ma
rea Neagră. încercați și dv. șan
sa de a vă număra printre marii 
cîștlgători la această atractivă tra
gere. Slmhătă 2S aprilie 1980 este 
ultima zi pentru procurarea bile-; 
teior 1

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 23

de du-J

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

APRILIE 1980
Extragerea I: 25 2 18 7 35 31
Extragerea a Il-a: 9 44 30 111
6 17
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI:;
#05-437 lei din care 21.385 leij

report la categoria 1



Mîine și sîmbătă, Balcaniada de caiac-canoe FLORETISTUL PETRU KUKI
LJUBEK, JANICI SI LUBENOV CONCUREAZĂ LA SNAGOV!

— j
Și 
se

Vineri și sîmbătă, pe lacul 
Snagov, se va desfășura cea 
de-a 5-a ediție a Campionate
lor balcanice de caiac-canoe, 
la care participă cei mai buni 
maeștri ai padelei și pagaei 
din Bulgaria, Iugoslavia și Ro
mânia. Pentru fruntașii noștri
— și probabil și pentru oaspeți
— Balcaniada este o primă 
verificare oficială a pregătirii 
efectuate în lunile de iarnă în 
vederea sezonului olimpic.

începută în anul Jocurilor 
Olimpice de la Montreal, în
trecerea caiaciștilor și canoiști- 
lor din Balcani a fost domi
nată la toate cele patru ediții 
disputate pînă acum de spor
tivii români, superiori atît în 
privința numărului de mari

valori aliniate cit și la nivel 
de ansamblu, al echipei. După 
ce în 1976 (Belgrad) și 1977 
(Snagov) ei cuceriseră 12 vic
torii în cele 13 probe ale pro
gramului, în 1978 (Pancearevo) 
și 1979 (Belgrad) reprezentanții 
noștri au obținut „succese to
tale", impunîndu-se în toate 
cursele. Ei sînt și acum marii 
favoriți ai campionatelor, deși 
în rîndul delegațiilor oaspete 
figurează cîteva nume de rezo
nanță, Astfel, în echipa Iugo
slaviei . este prezent canoistul 
Maiija Ljubek, campion olim
pic în 1976 la simplu 1000 m 
și campion mondial în 1978 la 
Belgrad în aceeași probă. Chiar 
dacă Ljubek a avut un sezon 
1979 mai „discret", el rămîne

AU tllÂT SF1RȘIT CAMPIONATELE EUROPENE

totuși un adversar redutabil, 
mai ales acum, în preajma O- 
limpiadei. Să nu-1 uităm nici pe 
caiacistul Milan Janici, cam
pion mondial la fond anul tre
cut la Duisburg, valoros și pe 
distanțele scurte.

Din echipa Bulgariei se de
tașează tinărul canoist Liuben 
Lubenov, campion al lumii la 
simplu 500 m în 1978 și meda
liat cu argint la 1 000 m anul 
trecut, la Duisburg, colegul său 
Borislav Ananiev (finalist o- 
limpic la Montreal) și grupul 
caiaclstelor — Vania Geșeva, 
Velicka Minceva, Natașa Iana- 
kieva. Roza Boianova și Iliana 
Nikolova, care vor acoperi pro
bele de simplu, dublu șl ca
iac 4.

în programul campionatelor, 
al căror prim start va avea loc 
mîine, la ora 16, figurează cele 
13 probe clasice pe 500 șl 
1 000 m. (VL M.).

DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. I)

inițiat binecunoscutele-! atacuri 
In serie, pcrmițîndu-i adversa
rului să aibă inițiativa și să 
se detașeze pe măsură ce tim
pul se scurgea. La sfîrșitul a- 
oestei reprize. Mladenov condu
cea cu 3—1, la capătul celei de 
a doua cu 5—2 șl la finalul 
meciului cu 7—2. A urmat par
tida Iul I. Păun cu M. 
(Cehoslovacia), partidă 
luptătorul nostru a 
numeroase' procedee 
Este suficient, credem, 
ționăm că după primele 3 mi
nute pe tabela electronică de 
punctaj era înscris un scor ca
tegoric: 13—2 în favoarea lui 
L Păun. în minutul 5,27, spor
tivul român — care își mărise 
avantajul la 17-^3 — a finali
zat tușul. Cu această victorie 
L Păun și-a asigurat medalia 
de bronz. Pentru a o schimba 
în argint sau aur trebuia să-1 
Învingă, în finală, pe sovieti
cul V. Davidian, dar fără punc
te de penalizare. Tot diminea
ță a susținut un meci decisiv 
pentru medalie și P. Dicu 
In compania valorosului luptă
tor suedez Fr. Svensson, cam
pionul mondial și european al 
categoriei respective. P. Dicu 
a luptat cu mult curaj, scorul 
la începutul ultimului rund fi
ind egal (2—2), în urma ace
luiași număr de avertismente 
primite. A fost suficient însă 
un singur moment de ezitare, 
o clipă doar pentru a reuși o 
priză de atac și arbitrii parcă 
atît au așteptat admoneștîndu-1 
pe dată cu avertismentul des
calificării. Astfel, P. Dicu a 
pierdut nu numai un med, 
ci și o medalie.

In ultimul meci al finalelor 
de la categoria 62 kg, I. Păun 
a. reușit să-l învingă pe V. Da
vidian prin descalificare, în

Vojsada 
în care 
finalizat 
tehnice, 

să men-

minutul 8,36, dar fără puncte 
tehnice, și astfel luptătorul nos
tru a primit și el două puncte 
de penalizare. în cealaltă par
tidă a turneului final, V. Da
vidian a dispus de polonezul
R. Svierard, iar acesta, la rin- 
du-i, cum am transmis în rela
tarea anterioară, obținuse vic
toria în fața lui L Păun. în 
urma acestor rezultate, luptă
torului nostru i-a revenit doar 
medalia de bronz, în timp ce 
învinsul său, V. Davidian, a cu
cerit medalia de aur și titlul 
de campion european !

CLASAMENTELE FINALE : eta. 
58 kg : 1. Vaktang BLaghldz»
(URSS), 2. B. Kraus (HJ.G.), 3. 
M. Mladenov (Bulgaria), 4. A. 
Jelinek (Cehoslovacia), 5. Nleu 
Gingă fio mânia), 4. L. âăajkowzkl 
(Polonia) ; eat. 62 kg : 1. Vla
dimir Davidian (URSS), 2. B. 
Swlerard (Polonia), 3. Ioa Păun 
(România), 4. M. Vojsad* (Ceho
slovacia), 5. L Frgicl (Iugosla
via), 6. P. Kirov (Bulgaria) ; cat. 
6* kg : 1. Ștefan Rusu (Româ
nia), 2. A. Kravcenko (URSS). 3.
S. TapLo (Finlanda), 4. L Atana
sov (Bulgaria), 5. R. Hartman 
(Austria), 6. P. Thăter (B.D.G.) ; 
cat. 74 kg t 1. Nedko Nedev 
(Bulgaria), 2. M. Huntal* (Fin
landa), 3. V. Makarticev (URSS),
4. K. WehHng (RJ3.GJ. 5—4. 
Gheorghe dobotaru (România) 
șt A. Nadasy (Ungaria) ; cat. M 
kg: 1. Ivan Kanikln (UBSS),t. 
Fr. Andersson (Suedia), 7 
Nlkolov (Bulgaria), 4. Petre Dicu 
(România), 5. F. Mani (Fîntandaș, 
6. L Fodor (Ungaria) ; cat. +100 
kg : 1. Nlko Dtaev (Bulgaria), x 
E. Artluhta (URSS). 3. P. Hid 
(iugoslavia), 4. Roman Codreanu 
(România), 5. A. Lapenna (Ita
lia), 6. M. Galinskl (Polonia).

Clasamentul pe națiuni : L
URSS 54 p, X Bulgaria ft p, X 
România MJ p, 4. Polonia 1» p,
5. Suedta it. I. RJ. Germani* 
1» p.

Mîine (n.r. azi) încep Cam
pionatele europene de lupte li
bere. Sportivii români glnt 
pnezenți la toate categoriile de 
greutate.

3. D.

CUVINT DE SPORTIV,
CUVÎNT DE ONOARE!

ÎNVINGĂTOR LA POTSDAM1
La turneul internațional mas

culin de floretă de la Potsdam 
(R.D.G.), la care au luat parte 
72 de scrimeri din Cehoslova
cia, Cuba, R.F.G., România, 
Ungaria și țara gazdă, flore- 
tiștii români au repurtat un 
frumos succes în proba indi
viduală, Petru Kuki și Tudor 
Petruș calificlndu-se în finală, 
primul reușind să se claseze 
pe primul loc, după un asalt 
de baraj cu cubanezul Gonza-

Ies (in finală 4—5, In baraj
Iată clasamentul finalei

1. P. Kuki 
(România) 4 v d.b. 2. H. Gon- 

~ - K.
H. 
S.

Pe-

5—0!).
probei individuale :
zales (Cuba) 4 v d-b. 3. 
Haerter (R.D.G.) 3 v. 
Behrens (R.D.G.) 2 v. 
Gutzeit (R.D.G.) 1 V. 6. 
truș (România) 1 v.

în proba pe echipe, 
locurile 1—2: 
R.F.G. 9—5;
3—4: R.D.G. -

4.
5. 
T.
pentru 

Cehoslovacia — 
pentru locurile 

■ România 9—A

TURNEE INTERNATIONALE DE HOCHEI
Turneul internațional de ho

chei pe gheață de la Lenin
grad, rezervat echipelor se
cunde, s-a încheiat cu victoria 
selecționatei U.R.S.S. — 6 punc
te, urmată de formațiile Sue
diei, Cehoslovaciei — cîte 3 
puncte și Finlandei — zero

puncte. în ultimul 
competiției, echipa 
întrecut cu scorul de 
1—0, 1—0) pe cea 
slovaciei.

meci al 
U.R.S S. a 
3-0 (1-0, 
a Ceho-

CONCURSUL DE PENTATLON MODERN DE LA ROMA
ROMA, 23 (Agerpres). — După 

desfășurarea a patru pmobe în 
concursul internațional de pentat
lon modern care are loc la Roma, 
pe primul loc în clasament se 
află Four (Franța) cu 4 296 punc
te, urmat de Cortca (Franța) — 
4 211 puncte șl Stepanov 
(U.R-S.S.) — 4 207 puncte. Pe o-

echipe In fruntea clasamentului se 
află Franța — la 528 puncte, ur
mată de Italia — 12168 puncte. 
Ungari* — H 750 puncte. Româ
ni* — 11 604 puncte etc. Prob* de 
tir a fost cîștlgatâ de Masala 
(Italia) — 1U0 puncte, iar cea 
do Înot de sovieticii Stepanov — 
ian» p.

TURNEUL
(Urmare din pag. 1)

de eschive, parade și riposte, 
contraatacînd spectaculos. La o 
asemenea acțiune. Baca a fost 
contrat și numărat, încă din 
primul rund. Față de calitatea 
boxului practicat de sportivul 
japonez șl față de echilibrul 
partidei, a surprins decizia prea 
netă (4—1) cu care a fost de
clarat învingător Baca.

Obținînd un succes 
înainte de limită, în 
anterioară, Nicolae

rapid, 
partida 
Crăciun

PROGRAMUL DE AZI
Semifinita L ora 15 ; eat. 

semlmuscă. : D. Șchfbpu (Ro
mânia) — V. Baca (Româ
nia), P. Nieves (Venezuela) — 
Dji Iun Ciol (R.PJD. Co
reeană) ; cat. cocoș : Koa Sîhg 
Djun (R.P.D. Coreeatlă) — A. 
Benmaghenia (Franța), 3. 
Fernandez (Cuba) — D. Vol- 
nesou (România) ; cat. seinl- 
ușoară : C. Ossai (Nigeria) — 
FL Stan (România), FI. Liva
daru (România) — G. Takacs 
(Ungaria) ; eat. seruinujlode: 
N. Costln (România) — I. Bu- 
dușan (România), M. Ciubo- 
taru (România) — R. Amoruyi 
(Nigeria,) ; cat. mijlocie: 
Djang Bong Mun (R.P.D. Co
reeană) — V. Sllaghl (Româ
nia) , J. Martens (Nigeria) — 
Z. Nsnadolc (Iugoslavia).

Semifinala * 11-a, or» 18J0 : 
cat. muscă : D. Radu (Româ
nia) — O. Santlesteban (Cuba), 
Io Riong Sik (R.P.D. Coreea
nă) — C. fltoiu (România) ; 
cat. pană : I. Săli (România) 
— Clu En Zo (R.P.D. Coreea
nă), T. Cercel (România) 
Djong Djo Ung (R.P.D. 
reeană) ; cai. ușoară ; 
Ferbal (Tunisia)

inter- 
gheață 
Ceho-

★
în cadrul competiției 

naționale de hochei pe 
de la Goteborg, echipa 
slovaciei a învins cu 5—2 (1-1,'
2-1, 2-0) selecționata Finlan
dei. în altă partidă, Suedia a 
întrecut cu 6—2 (2—1, 2—0,
2—1) echipa Canadei

înaintea ultimelor meciuri, 
în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 8 puncte, urmată de Ceho
slovacia — 4 puncte. Suedia — 
2 puncte, Finlanda — 2 punc
te și Canada — zero puncte.

„CENTURA DE AUR"
---------------------------- REZULTATE TEHNICE -----------------------------------

Gal* I ; cai. aemlmuscă : D. Șchiopai (România) b.p. J 
Torres (Cuba), V. Baca (România) b.p. <T) S. Segaw* (Japonia), 
P. Nlevee (Venezuela) b+>. N. Crăciun (România), Dji Iun Ciol 
(R.P.D. Coreeană) b.p. a. Adem (România) ; cai. semlușoară : 
C. Ossai (Nigeria) b.p. T. Cucri (România), FL Stan (România) 
b-p. Han Clun Ghll (R.P.D. Coreeană), FI. Livadaru (Romania) 
b.p. N. Zadiden (Tunisia), G. Takacs (Ungaria) b.p. (T) FI. Zam
fir (România) ; oai. ușoară : A. Tebai (Tunisia) b.p. M. Stama- 
tescu (România), T. Uwe (RJJ.GJ b.p. I. Oomeanu (România),
S. Cuțov (România) b.p. J. Hernandez (Cuba), C. Hajnal (Româ
nia) b.ab-l A. Bara (Ungaria) ; cai. semigrea : G. Donicl (Ro
mânia) b.-ab.l A. Assadi (Irjh), T. Balbouli (Tunisia) b.p. C. 
Chlracu (România), P. Reniglo (Cuba) b.p. J. Cârlan (România).

GALA a H-*: cai. muscă: D. Radu (România) b.k.oj O. 
Kosel (Japonia), O. SanUesteban (Cuba) b.p. G. Govlcl (Româ
nia), Jo Riong Sik (R.P.D. Coreeană) b.p. Gta. Brumă (Româ
nia). C. Tlțolu (România) b.p. C. Israel (Venezuela) ; cat. pană: 
L Sad (România) b.p. T. Sandev (Bulgaria). Clu En Zo (R.P.D. 
Coreeană) b.p. L Sandri (România), T. Cercel (România) b.p.
T. Benjaqul (Tunisia). Djong Djo Ung (R.P.D. Coreeană) b.p. 
A. Hasetei (Turda) ; cat. mijlocie mică : V. Gtrgavu România) 
b.p. A. Bakari (Tunisia), H. Jdrgen (R.D.G.) b.p. Al. Cormoș 
(România), M. Stvba (România) b.p. Q. Maso (Cuba), N. Chto- 
veanu (România) b.p. J. Oke (Nigeria) ; cai. mijlocie : Djang 
Bong Mun (R.P.D. Coreeană) b.p. S. TMlă (România), V. Sl- 
laghl (România) b.ab.2 V. Cseranyl (Ungaria), J. MJartcns (Ni
geria) b.p. B. Basante (Venezuela), Z. Nenadoic (Iugoslavia) b.p. 
E. Ch-angall (Iran).

Cu numai citeva luni în 
urmă, intr-o tristă amiază oa- 
Ufomniană pentru ștefan Rusu, 
campionul nostru ne mărturi
sea mîhnlrea sa atât de ome
nească șl atît de lesne de în
țeles în sinceritatea el. după 
usturătorul eșec în fața unor 
adversari pe dare-i înrtrecuse 
de ațîtea ori pînă la Campio
natele mondiale de la San 
Diego. Tot atît de omenească 
a fost și dorința revanșei, în 
oare atunci poaibe că puțini 
credeau. Si lată că acum, a- 
celași ștefan Rusu, care pă
răsea cu capul plecat sala din 
San Diego, a urcat cea maj 
înaltă treaiptă a podiumului 
de premiere de la Prievidza.

A fost imbatabil. Nu vom 
repeta detaliile meciurilor 
susținute, în care a făcut o 
adevărată demonstrație de 
măiestrie cîștigată prin mun
că, ambiție șl dăruire. Citi
torii ziarului vor înțelege to
tul aifltnd că în partida de-

dsivă, în oare lui Ștefan 
Rusu. pentru medalia de aur, 
l-ar fi. fost suflcdenrt si un re
zultat de dublă descalificare, 
sportivul român, aoest puter
nic fecior al plaiurilor rădău- 
țane, a făcut totul pentru a 
termina învingător. Șl a reu
șit. Puternicul său adversar, 
sovieticul Kravcenko, fiind 
descalificat în reipriza a 3-a a 
acestei întreceri sportive de 
care ne vom aminti multă 
vreme. Cîteva minute mal târ
ziu, otad drapelul tării noas
tre se ridica pe Cel mal Înalt 
catamg. în acordurile imnului 
de stat al Republicii Socialis
te România, ctod spectatorii 
n aplaudau pe Ștefan Rusu 
pentru titlul de campion eu
ropean, al treilea din bogatul 
său palmares, ne-am amintit 
Si de acea clipă a promisiunii 
făcute de el la San Diego, 
ștefan Rusu sl-a respectat cu
vântul de sportiv. Cuvînt de 
onoare !

Co- 
A.

____  ________ Fr. Uwe 
(R.D.G.). s. Cuțov (România)
— C. Hajnal (România) ; cat. 
mijlocie mică : V. Gtrgavu 
(România) — H. Jurgen 
(H.D.G.), M. Slrba (România)
— N. Chioveanu (România) ; 
cat. semigrea : M. BYahim 
(Tunisia) — G. Donicl (Româ
nia). T. Balbouli (Tunisia) — 
P. Reniglo (Cuba) ; cat. grea : 
S. Ataga (Nigeria) — N. Gri- 
gore (România), A. Millan 
(Cuba) — T. Ptrjol (România).

(România) a mizat prea mult 
pe forța loviturilor sale și în 
meciul cu Pedro Nieves (Vene
zuela). Și cum lovitura de k-o. 
nu a reușit, Crăciun a fost de
pășit la puncte, Nieves obținînd 
verdictul cu 5—0.

De unde se anunța ca o ade
vărată furtună. confruntarea 
dintre Sall Adem (România) și 
Dji Iun Ciol (R.P.D. Coreeană) 
s-a desfășurat... calm, cei doi 
sportivi pîndind fiecare greșea
la adversarului și rezumîndu-se

la schimburi de directe. Excep
ție a făcut ultimul rund, cînd fie
care din ced doi rivali a încercat 
să obțină avantajul necesar vic
toriei, ataclnd cu mal multă in
sistență. în aceste acțiuni hotă- 
rîtoare pentru rezultatul final, 
mal precis în lovituri, mai 
proaspăt din punct de vedere 
fizic a fost Dji Iun CioL El a 
primit decizia în unanimitate.

„Semiușorii" și-au început 
disputele cu partida dintre re
prezentantul nostru Tiberiu 
Cucu și nigerianul Cristopher 
OssaL încă din start, ambii pu- 
gillști s-au angajat într-un 
schimb dur de lovituri, din 
care, în majoritatea cazurilor, a 
ieșit mai bine boxerul african, 
în primul rund, în urma unei 
contre de dreapta, Cucu a fost 
numărat și se părea că va pier
de teren. Dar el a continuat 
lupta curajos. Viteza superioară 
a nigerianului face însă ca în 
repriza secundă Cucu să recep
ționeze un croșeu de dreapta 
foarte puternic care-1 trimite 
din nou la podea. în ultimele 
trei minute românul a avut o 
revenire spectaculoasă, l-a pus 
pe adversar în dificultate, dar nu 
a mai fost timp pentru răstur
narea situației. Decizia la punc
te i-a fost acordată în unani
mitate lui Ossai. Meci foarte 
interesant și între Florian Li- 
vadaru (România) și tunisianul 
Nejib Zadden, în care s-a lup
tat pînă la ultima picătură de 
energie, iar k.o.-ul a plutit în 
permanență deasupra ringului.

învingător dar la puncte (5—0) 
Livadaru.

Așteptată c» deosebit Interes, 
confruntarea dintre ușorii Sl- 
mion Cuțov (România) șl cuba
nezul Jose Hernandez a do
vedit, într-adevăr, că a meritai 
denumirea de „med vedetă". 
Ambii pugiliști nu s-au mena
jat nid un moment, schțiYul 
de lovituri continulnd pe^jșir- 
cursul celor 9 minute Intr-un 
ritm debordant. Simion a arătat 
că rămîne același boxer de va
loare, capabil Încă de perfor
manțe superioare. Medul său 
cu cubanezul a incîntat asis
tența oare, la anunțarea deciziei 
de învingător acordată lui Cuțov 
cu 5—0, a aplaudat cu multă 
căldură.

întrecerile la „semigrea" au 
debutat cu un med de tensiu
ne tn care schimburile de lovi
turi lăsau să se întrevadă o 
victorie înainte de limită, atît 
Georgică Donicl (România) cît 
șl Afshar Assadi (Iran) căutînd 
lovitura de k.o. în acest duel, 
Donid — superior tehnic — a 
avut cîștig de cauză. După ca 
iranianul a fost numărat în pi
cioare, în urma recepționărll 
unul croșeu de dreapta la față, 
în repriza secundă campionul 
român își surprinde din nou 
adversarul cu o serie la figură, 
după care secundul pugilistulul 
iranian aruncă prosopul în 
ring, salvîndu-și astfel elevul 
de la o înfrîngere dramatică. 
Donid cîștigă.-astfel prin aban
don.

AUTO • „Raliul Lalelelor" a 
revenit olandezului Jan van dpr 
Manei („Opel Kadett"), urmat de 
suedezul Bjorn Danielsson („Fard 
Escort"). Traseul cursei a însu
mat 760 km.

BASCHET • tn orașul Gerona 
(Spania) meciul amical dintre 
echipele masculine ale Spaniei șl 
U.R.S.S. s-a încheiat du victoria 
oaspeților : 90—89 (48—38). © tn 
finala turneului masculin de la 
Bremerhaven echipa R.F. ■Ger
mania a învins ca 101—84 (50—35) 
selecționata Israelului.

box • La Berlin, în medul 
dintre echipele R.D. Germane și 
Bulgariei, gazdele au obținut 
victoria cu 14—8. © Noul cam
pion al Europei la categoria 
„grea" este englezul John Gard-

ELEX
ner, care în reuniunea de 
Londra l-a învins prin 
în repriza a 9-a 
Rudi Gauwe.

CICLISM • A început cea de a 
35-a ediție a Turului ciclist al 
Spaniei. Etaipa prolog (10 km in
dividuali oontra-cronometru) a 
fost câștigată de italianul Rober
to Virboentl.nl du timpul de 13:43.

HANDBAL © Cupa R.D, Ger
mane a fost clștlgată de echipa 
S.C. Empor Rostock, oare in tur
neul final A învins formațiile 
A.SiK. Varwărts șl Frankfurt pe 
Oder.

SCRIMA © La Tauberbischafis-

la 
abandon 

pe belgianul

helm (RJ.G.) cartouirsul de spa
dă la oare au parttciipat 7 echi
pe naționale s-a încheiat ou vic
toria selecționatei R.F. Germania 
cu 6 v, urmată de U.R.S.S. — 
5 v ; Franța — 5 v ; Potenta — 
5 v ; Elveția 3 v ; Anglia — 2 v 
și Italia — 1 v.

TENIS © La Las Vegas : Borg
— Pfister 6—3, 7—5 ; Tanner — 
Smid 7—5, 6—1 ; Ramirez — 
Mitttan 7—5, 6—2 ; Teacher — 
Satiri 6—1, 6—3 ; Duipre — Kriek
6— 2, 4—6, 6—1 ; Noth — Mayer
7— 6, 1—2 (abandon) ; McEnroe
— Smith 6—3, 3—6, 7—8.

VOLEI © Turneul masculin de 
la Bratislava a fost câștigat de 
edhlpa Cubei, oare tn ultimul joc 
a învins selecționata Cehoslova
ciei ou 3—2.

SE CUNOSC FINALISTELE
1N CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Ajax Amsterdam 
Hamburger S.V,

F.C. Valencia 
Juventus Torino

CUPA CAMPION1LOR EUROPENI
— Nottingham Forest 1—0 (6—0) In tur ; 0—t 

5—1 (4—1) tn tor : 0—2— Real Madrid

CUPA CUPELOR
— F.C. Nantes
— Arsenal

4—0 
o—l

(2—0) în tur : 
(0—0) în tur :

1—1
1—1

CUPA U.E.F.A.
(meciuri desfășurate marți noaptea)

Hntracht Frankfurt — Bayern Mfinchen 5—1 (1—0, 2—0) d.p. ta tur:
Borussia Moncliengladbach — V.f.B. Stuttgart 2—0 (1—0) ta tur:

Alte amănunte In ziarul de mtine.

o—l
1—1
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