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Turneul internațional de box „Centura de aur"

LA SEMIFINALE - PUBLIC NUMEROS,
MECIURI SPECTACULOASE

Ieri, au început Campionatele europene de lupte libere 

tmnniM a, t nemn 
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

Sîmbătă va fi ziua finalelor.
Dintre cei 138 de boxeri, din 
16 țări de pe patru continente, 
care au luat startul duminica 
trecută la cea de a IX-a ediție 
a „Centurii de aur", 44 și-au 
disputat ieri după-amiază șan
sa de promovare in ultima fază 
a prestigioasei competiții. Cele 
două gale semifinale de la pa
tinoarul artificial „23 August" 
din Capitală au atras un mare 
număr de spectatori, care au 
aplaudat cu multă căldură pe 
combatanți. Și, spre satisfacția 

' .jFor, pugiliștii care au urcat 
treptele ringului au făcut tot 
ce le-a stat în puteri pentru a 
evolua la un nivel superior. 
Spre lauda lor, marea majori
tate a reușit.

Prima semifinală de la cate
goria semimuscă a debutat cu 
încă o eroare a judecătorilor. 
Partida dintre românii Dumitru 
Șchiopu și Vanghele Bacs s-a 
desfășurat sub semnul superio
rității lui Bacs, care în ultima 
repriză și-a expediat adversa-

REZULTATE TEHN’CE
SEMIFINALA I ; cat. se

mimuscă : D. Șchiopu (Ro
mânia) b.p. ( ?) V. Bacs 
(România), Dji long Ciol 
(H.P.D. Coreeană) b.p. P. 
Nieves (Venezuela) ; cat. 
cocoș t A. Behmaghenia 
(Franța) b.p. Kua Sing 
Djun (H.P.D. Coreeană), 
D. Voinescu (România) b.p.
S. Fernandez (Cuba) ; cat. 
semlușoară : Cr. Ossai (Ni
geria) c. neprezentare FI. 
stan (România), Fi. Liva- 
daru (România) b.p. G. 
Takăcs (Ungaria) ; cat. 
semimijlocie : I. Budușan 
(România) b.p. N. Cos lin 
(România), M. Ciubotarii 
(România) b.p. R. Amoruyi 
(Nigeria) ; cat. mijlocie : 
V. Silaghl (România) b.p. 
Djan Bong Mum (R.P.D. 
Coreeană), J. Martens (Ni
geria) b.p. Z. Nenadovlci 
^Iugoslavia).

SEMIFINALA a II-a; Cat. 
^auseă : o. Santiesteban 
(Cuba) b.p. D. Radu (Ro
mânia). Io Riong Sik 
(R.P.D. Coreeană) b.p. C. 
Tlțoiu '(România) ; cat. 
pană : Ciu En Zo (R.P.D. 
Coreeană) c. neprez. I. 
Săli (România), T. Cercel 
(România) b.p. Djong Djo 
Ung (R.P.D. Coreeană) ; 
cat. ușoară : Fr. Uwe 
(R.D.G.) b.p. A. Tebai 
(Tunisia), s. Cuțov (Româ
nia) b.p. C. Hajnal (Ro
mânia) ; cat. mijlocie 
mică : V. Gîrgavu (Româ 
nla) b.ab.l H. Jurgens 
(R.D.G.) N Chioveanu 
(România) c. neprez. M. 
Sîrba (România) : cat. se
migrea : G. Donlel (Româ
nia) b.ab.l B. Majoub 
(Tunisia), T. Balbojli (Tu
nisia) b.p. P. Reniglo 
(Cuba) ; cat. grea ■ A. 
Milian (Cuba) c. neprez.
T. Pîrjol (România), N. 
Grigore (România) b. des
calificare S. Ataga (Ni
geria). 

rul la podea. Impresionați, 
probabil, de verdictul greșit an
terior, care i-a fost favorabil lui 
Bacs în optimi, cei 5 arbitri au 
decis, de data aceasta, să-1 de
clare învins pe nedrept, Șchio
pu devenind astfel beneficiar și 
va boxa în finală. Dji long Ciol 
(R.P.D. Coreeană), cu o tehni
că superioară, l-a învins la 
puncte pe venezueleanul Petro 
Nieves.

Meci liniștit în semifinala co
coșilor : Kua Sing Djun (R.P.D. 
Coreeană) și francezul Aii Beh
maghenia. Cu o frecvență im
presionantă în lovituri. Behma
ghenia a temperat orice încer
care de atac a adversarului 
său, reușind ca în ultimul mi-

Florian Livadaru (dreapta) a obținut o nouă victorie, de dala 
aceasta în fața lui G. Takacs (Ungaria) și va boxa in finala 
„Centurii de aur" Foto : Vasile BAGEÂC

înaintea turneului de caliiicarc pentru j. o.

ÎCIIIPHÎ FEMININE DE BASCHET Alt ROMÂNIEI 
Șl B.P. CHINEZE SUSJIN 14 BRAȘOV 

MICIIJBI Bl VERIflCART 
Selecționata masculină a țării noastre evoluează 

in R. D. Germană și Bulgaria
Ultimul test al reprezenta

tivei feminine de baschet a 
României, înaintea turneului de 
calificare (Varna, 5—15 mai) 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova, are loc sîmbătă și 
duminică, în Sala sporturilor 
din Brașov, în compania se
lecționatei R. P. Chineze. Du
bla întîlnire amicală dintre 
echipele României și R.P. Chi
neze se desfășoară sîmbătă de 
la ora 17 și duminică de la ora 
11,30.

★
Selecționata de seniori a ță

rii noastre a plecat în R. D. 

9 S. Cuțov a cîțtigat din nou 
irrtilnirea cu C. Hajnal 9 D. 
Rodu nu a putut trece de O. 
Santiesteban (Cuba). © Azi o 
binemeritată zi de pauză © 
Finalele vor avea loc simbătă 

de la. ora 18
nut să-și trimită partenerul la 
podea pentru 8 secunde, Sub
stanțialul avantaj acumulat pe 
parcursul întîlnirii i-a adus vic
toria în unanimitate lui Behma
ghenia. In cealaltă semifinală, 
Dumitru Voinescu a realizat o 
surprinzătoare victorie în fața 
cubanezului Silvio Fernandez, 
pe care l-a depășit prin numă-

Paul IOVAN 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

Germană, în localitatea Ebers
walde, pentru a participa, de 
azi, la un turneu, alături de 
reprezentativele Belgiei, Unga
riei și a țării gazdă. Apoi, lo
tul român va pleca la Sofia, 
unde va susține, luni și marți, 
două meciuri amicale în com
pania reprezentativei Bulgariei. 
Din formația română fac parte 
Cernat, Oezelak, Opșitaru 
(Steaua), Niculescu, Uglai (Di
namo), Benedek (C.S.U. Bra
șov), Băiccanu (Farul), Herbert 
(„U“ Cluj-Napoca) ș.a. Antre
nori : V. Popescu (coordonator), 
H. Tursugian și M. Cîmpeanu.

PRIEVIDZA, 24 (prin tele
fon). După ce miercuri seara, 
in Sala polivalentă din locali
tate, arhiplină în fiecare zi, s-a 
tras cortina peste ultimul act 
al Campionatelor europene de 
lupte greco-romane — un im
portant test olimpic — joi a 
început, în aceeași atmosferă 
de larg interes, cea de a 23-a 
ediție a Campionatelor conti
nentale de lupte libere. La 
start se află 131 sportivi din 
17 țării

Ca și la întrecerile în stilul 
greco-romane, pe listele de con
curs apar numele multor cam
pioni și medaliați ai ultimelor 
ediții ale campionatelor euro
pene șl mondiale, sportivi bine 
cunoscuți pe plan internațional. 
Unul dintre aceștia, vest-ger- 
manul Adolf Seger, multiplu 
campion al lumii și al conti
nentului, avea să-l întîlnească 
chiar din primul tur pe luptă
torul român Vasile Țigănuș, de
butant la campionatele conti
nentale.

Reuniunea de joi dimineață a 
programat primul tur la cate
goriile 48 kg (8 conCurenți), 57 
kg (14), 68 kg (16), 82 kg (14) 
și 100 kg (9). Iată acum amă
nunte de la primele meciuri 
susținute de sportivii români, 
în. ordinea categoriilor mențio
nate.

Sorții l-au opus lui Gheorghe 
Rașovan (cat. 48 kg), pentru 
meciul său din turui I, pe L. 
Biro (Ungaria), un luptător pu
ternic pentru categoria de 
greutate cea mai mică și cu un 
apreciabil bagaj de cunoștințe 
tehnice. Dealtfel, L. Biro s-a 
detașat net în prima repriză, 
cînd a condus cu 9—0 ! Specta
culos, în rundul secund, Gh. 
Rașovan a redus handicapul 
pînă la 7—9 și se părea că va 
reuși să întoarcă rezultatul in 
favoarea sa. In min. 5,30 însă,

Azi și mline, la Snagov, Balcaniada de caiac canoe 

„FLOmÂ" 7Ă STARTUL 
IN SEZONUL OLIMPIC!

Astăzi după-amiază și mîi- 
ne dimineață, lacul Snagov va 
cunoaște din nou atmosfera 
specifică marilor concursuri 
nautice. Cei mai buni caiaciști 
și canoiști din Bulgaria, Iugo
slavia și România se vor în
trece în cadrul celei de a 5-a 
ediții a Campionatelor Balca
nice, competiție care deschide 
seria marilor regate interna
ționale ale sezonului olimpic.

Campionatele ■ Balcanice acțuc 
la start pe cîțiva dintre cei 
mai buni caiaciști și canoiști 
din lume, campioni și meda
liați olimpici șl ai campiona
telor mondiale. Cei mai mulți 
figurează, desigur, în echipa 
noastră, învingătoare detașată 
la toate edițiile anterioare, li 
vom urmări, așadar, în pre
mieră în acest an olimpic, pe 
caiaciștii Vasile Dîba (campio
nul olimpic a manifestat o fru
moasă revenire de formă la 
pistele de control desfășurate 
pînă acum), Ion Bîrlădeanu 
(triplu campion balcanic anul 
trecut la Belgrad), Ion Geantă 
și Alexandru Giura, pe canoiș- 
tii Ivan Patzaichin, Lipat Va- 
rabiev, Petre Capusta, frații 
Gheorghe și Toma Sitnionov, 
pe caiacistele Maria Ștefan și 
Agafia Buhaev. între adversa
rii pe care îi vor întîlni se nu

cînd scorul devenise 9—13, Gh. 
Rașovan a pierdut prin tuș. 
La următoarea categorie, 57 kg. 
Aurel Neagu l-a întilnit pe el
vețianul B. Kuratli în fața că
ruia s-a impus categoric încă 
din start și după 3 minute, pe 
tabela electronică de punctaj 
era înscris un rezultat puțin 
obișnuit : 16—1- După pauză, A. 
Neagu, în numai 54 de secun
de. a finalizat tușul așteptat. 
Aflat la debutul său într-o com
petiție continentală, Octavian 
Dușa (68 kg) a abordat bine 
începutul partidei cu experi
mentatul luptător francez N. 
Didier, terminînd cu avantaj 
— ce-i drept, minim : 2—1 — 
prima repriză, avantaj pe care 
avea să-1 majoreze pînă în fi
nalul reprizei a doua la 5—X 
Cu un plus de experiență com- 
petițională, O. Dușa ar fi păs
trat, credem, măcar un Runct 
mai mult decit adversarul în 
ultimul rund. Dar, tînărul nos
tru luptător n-a știut să aplice 
tactica potrivită și, treptat-trep- 
tat, a pierdut toată „zestrea" 
sa de punce (5—3, 6—4, 6—6), 
iar cînd mai erau doar cîtcva 
zeci de secunde, rutinatul Di
dier nu s-a aventurat să exe
cute vreun procedeu tehnic cotat 
deosebit de bine dar, firește, 
și cu mare risc, ci s-a mul
țumit numai cu o „fixare" de 
un punct, adică exact atît cit 
îi era necesar pentru a-și ad
judeca partida : 7—6 în favoa
rea sa.

A fost, apoi, rîndul altui de
butant din echipa noastră, Va
sile Țigănaș (82 kg). Adver
sarul său — A. Seger, a că
rui valoare incontestabilă în 
arena internațională am subli
niat-o la începutul acestei co-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

mără cîteva valori autentice, 
cum ar fi iugoslavii Matija 
Ljubek (canoe) și Milan Ianici 
(caiac), bulgarii Liubomir Lu- 
benov, Borislav Ananiev, Ni
kolai Ilkov (canoe), Vania 
Geșeva, Velicika Minceva, Na- 
tașa Ianakieva, Iliana Nikolova 
(caiac fete).

în programul campionatelor 
figurează 13 probe pe distan
țele de 500 și 1 000 m. Astăzi, 
cu începere de la ora 16 — cu 
starturi la fiecare 20 de minu
te — vor avea loc probele de 
500 m (K 1, K 2, K 4, C 1, C 2, 
K 4 F), iar sîmbătă, de la ora 9, 
sînt programate cursele pe 
1 000 m (K 1, K 2, K 4, C 1, 
C 2, K 1 F și K 2 F, ultimele 
pe distanța de 500 m). S-a că
zut de acord ca în afara echi
pajului care va figura în cla
samentul oficial al Balcaniadei, 
fiecare țară să poată înscrie și 
alte ambarcațiuni.

Concomitent cu întrecerile 
balcanice se va desfășura și un 
meci de juniori între reprezen
tativele României și Bulgariei. 
(VI. M).

Dc azi și pînă duminică

F L OR ET1ST ELE
CĂPITANUL REPREZENTATIVEI 

IRLANDEI ÎN FRUNTEA 
RUGBYȘTILOR DIN LEINSTER!

După cum am mai anunțat, 
în prima decadă a lunii mai 
ne va vizita o puternică selec
ționată irlandeză de rugby din 
Leinster, una dintre cele patru 
provincii ale acestei țări. în 
fruntea echipei se va afla în
suși căpitanul reprezentativei 
irlandeze, J.F. Slattery, de 45 
de ori internațional A ! Alături 
de el vor juca alți foști sau 
actuali internaționali.

Pentru cele două jocuri cu 
Leinster, programate la 3 mai 
la București și 7 mai la Con
stanța, F.R.R. a alcătuit două 
selecționate regionale, din care 
vor lipsi insă jucătorii campi
oanei, Steaua, deoarece ea sus
ține tradiționalul său meci cu 
Selecționata armatei franceze.

Elena Andreescu, maestri a 
sportului, vicecampioană mon

dială de popice 
Foto : Aurel CUGEREAN

în obiectiv: eficiența cluburilor sportive

UCENICII DE IERI - MAEȘTRII DE AZI 
(sportivii cooperatori de la „Voința" )

L-am întrebat pe tovarășul 
Anghel Puiu, președintele clu
bului sportiv „Voința", cărui 
fapt crede că se datorează suc
cesele — pe plan național și 
internațional — ale jucătorilor 
și jucătoarelor de popice, re
prezentanți ai cooperației meș
teșugărești bucureștene.

„Subiectul îmi face plăcere — 
ne-a răspuns interlocutorul. O 
primă explicație trebuie căuta
tă în tradiția de care se bucu
ră la noi această disciplină și 
nu trebuie neglijat faptul că, 
în ceea ce privește baza ma
terială, avem dotări printre 
cele mal bune din țară. Iată 
realități cunoscute de toată lu

mea. Mal puțin cunoscut este, 
poate, atașamentul sportivilor 
noștri față de culorile clubu
lui, atașament care provine 
după părerea mea, din faptu! 
că sportivii noștri. în mare ma
joritate, sînt recrutați din lar
ga familie a cooperatorilor. 
Elena Andreescu, vicecampioa
nă mondială la popice, este 
manichiuristă la cooperativa 
„Igiena" ; Maria Iosif Nichifor, 
campioană europeană de juni
oare, este croitoreasă și lucrea
ză la cooperativa „Muncă și

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare In pag. 2-3)

ÎN ÎNTRECERE 
LA SATU MARE

Vineri, sîmbătă și duminică, 
municipiul Satu Mare va fi 
gazda floretistelor. Pe planșele 
din noua și moderna sală de 
scrimă din acest centru tradi
țional al floretei românești, în 
prima zi se va desfășura faza 
I a campionatului național in
dividual, cu care prilej vor fi 
desemnate primele 12 floretis- 
te care își vor disputa titlul 
de campioană Ia 9 mai, la 
București. Nu vor lipsi din 
competiție componentele lotu
lui olimpic, precum și tinere 
trăgătoare : Ecaterina Stahl, 
Marcela Moldovan, Suzana Ar- 
deleanu, Magda Chezan, Viori
ca Țurcan, Aurora Dan, Ga
briela Bctucker, Csila Ruparc- 
sics, Elisabcta Guzganu.

Sîmbătă șl duminică se va 
desfășura etapa I a Diviziilor 
naționale A și B la floretă 
feminin.



Din experiența comisiei de propaganda a €. J. E. F. s. Mureș

omiwMevte: A INDFMNA IJAMLNII SA SE BUCURE
DE FRUMUSEȚILE Șl FOLOASELE SPORTULUI

CAMPIONATE ® COMPETIȚII
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

„Experiența de pînă acum ne-a 
demonstrat că succesul multor ac
țiuni sportive de masă depinde 
în mare măsură de modul cum 
sînt popularizate în rîndul tine
retului și oamenilor muncii, de 
propaganda care se face pentru 
mișcarea în aer liber, pentru 
sportul practicat în mod organi
zat și permanent. Așa stînd lu
crurile este, socotim, firesc să 
avem mereu în atenție ca pro
blemă majoră activitatea de pro
pagandă în sport, adică munca 
desfășurată de comisia C.J.E.F.S. 
care se ocupă cu acest domeniu*.

Sublinierea de mai sus ne-a 
fost făcută, de curînd. de către 
iov. Koșa Geza, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Mureș. Și 
aveam să ne convingem că ea 
este pe deplin întemeiată. în 
practica consiliului județean Mu
reș s-a statornicit de o bună bu
cată de vreme obiceiul ca pregă
tirea competițiilor și mai cu sea
mă a acțiunilor și întrecerilor de 
masă din cadrul „Daciadei" să 
înceapă cu măsuri de propagan
dă’ de Ia afișul sportiv de stra
dă și informațiile difuzate prin 
presă șl alte mijloace, la munca 
de la om la om, efectuata de un 
larg activ de practic an ți șl iubi
tori ai sportului. De pildă, în 
preajma declanșării etapei de 
vară a marii competiții naționale, 
activitatea comisiei de propagan
dă a C.J.E.F.S. a făcut obiectul 
unei analize speciale, prilej cu 
care s-au stabilit princip^TeTe o- 
biective de îndeplinit, dar mal 
ales s-a făcut o repartizare con
cretă a sarcinilor. Au fost coop
tați în această muncă cei mai 
pasionați propagandiști ai sportu
lui.

Șeful comisiei județene de pro
pagandă, Gheorghe Gligor, om 
cu vechi state de serviciu în do
meniul sportului, ne spunea: 
„Avem o împărțire precisă a 
muncii, pe domenii de activitate, 
cum ar fi: conferințele și simpo
zioanele, propaganda vizuală prin 
afișe, presa și radio-ul, vitrinele 
cu fotografii și trofee, întîlnirilc 
cu sportivi fruntași, demonstra
țiile... Avem activiști obștești cu 
competență și experiență în acest 
domeniu, ca A. Szabo — agitație 
vizuală, D. Lobe —* presă, I. To- 
dea — radio, C. Albu — pavoa-

zare baze sportive, E. Moldovan 
— activitate turistică și mulți 
alții. Practica noastră este de a 
ne intilni săptămtnal și a vedea 
ce am făcut și mai ales ce tre
buie să facem. Dorim ca un ase
menea stil de muncă să se aplice 
la toate consiliile orășenești, ca 
și în toate asociațiile sportive din 
județ.

Analiza muncii comisiei de pro
pagandă, tocmai în preajma de
clanșării „Daciadd" de vară 
(cum, dealtfel, s-a procedat șl la 
etapele celelalte), și-a demonstrat 
utilitatea La Tg. Mureș, de pil
dă. startul in competițiile de va
ră s-a dat printr-un mare cros, 
desfășurat în zona stadionului — 
printre cele mai frecventate zone 
din oraș —, printr-o acțiune de 
turism șl orientare pe platoul 
Comeștl, prin demonstrații șl în
treceri la popularul „vichend" — 
totul într-o atmosferă sărbătoreas
că; la Sighișoara, numai la Cro
sul pionierilor și tineretului au 
participat peste 1490 de sportivi; 
la Reghin s-au organizat „Crosul 
Congresului al XI-lea al U.T.C.", 
demonstrații sportive tehnico-apli- 
cative, întreceri de ciclism; la 
Luduș, peste 1 ooo de tineri șl 
vîrstnici au participat la acțiu
nile de masă.

Ceea ce ni se pare, de aseme
nea de remarcat este sistemul de 
informare asupra activității care 
se desfășoară in municipiu șl in 
județ. Am găsit la C.J.E.F.S. do
sare cuprinzînd evidența fiecărei 
etape parcurse: competiții desfă
șurate în cinstea Congresului al 
Xn-lea al Partidului, manifestări 
sportive dedicate alegerilor de la 
9 martie, Întreceri organizate în 
cinstea Congresului al XI-lea al 
U.T.C. — cu locul de desfășurare, 
participarea, asistența tehnică, 
performanțele realizate, demen
tele cu calități pentru sport re
marcate. Și un dosar abia des
chis : „Etapa de vară a Daciadei". 
Toate acestea sînt realizate prin 
comisia de propagandă, Îndruma
tă de prlm-vicepreședinte și spri
jinită de un larg activ de propa
gandiști care îndeamnă tineretul, 
pe oamenii muncii, să facă miș
care, să se trjeure de frumuse
țile și foloasele sportului.

Viorel TONCEANU

IN OBIECTIV: EFICIENTA CLUBURILOR SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

Artă“ ; Elisabeta Badea, cam- 
pioană națională, este tricote
zi la cooperativa „Tricotextil". 
Aceste trei fete, alături de Ele
na Pană, instructoare sportivă 
la cooperativa „Arta încălțămin
tei", sînt selecționate și se pre
gătesc, în prezent, pentru cam
pionatele mondiale de popice 
din acest an".

Iată doar cîteva exemple. Ar 
putea fi citați și alți tineri, nu 
numai din secția de popice, ci 
și de la baschet, canotaj, ci
clism, sportivi cooperatori care 
au ajuns pe stadion mai întii 
ca ucenici, au îndrăgit un Bport 
sau altul, au intrat in echipele 
de juniori, apoi, cu anii, mun
cind cu rivnă, au fost cooptați 
in echipele de seniori. Ulterior, 
pentru meritele lor eportive, 
multor foști ucenici li s-a acor
dat titlul de maestru al spor
tului...

Da, la clubul sportiv „Voin
ța", în general, se desfășoară 
o muncă satisfăcătoare de de- 
Băvîrșire a măiestriei sportive. 
Echipa feminină de baschet 
ocupă un onorabil loc 3 in 
campionatul Diviziei A, recent 
Încheiat, iar trei dintre com
ponentele formației (Ștefania 
Borș, Alexandra Hegheduș șl 
Tatiana Popescu) sînt selecțio
nate în lotul național. în lo
tul olimpic de canotaj, care se 
pregătește pentru J. O. de va
ră, clubul sportiv „Voința" es
te reprezentat de alte patru 
fete: Silvia Nedelcu, Olga

Fundăcescu, Olimpia Romașes- 
eu și Eugenia Tănăsescu (ul
tima în calitate de cîimaci). 
Cicliștii juniori ai clubului au 
cucerit anul trecut nu mai pu
țin de 8 titluri de campioni 
naționali, remareîndu-se tinerii 
Georgian Marinescu, Nicolae 
Tone și Olimpiu Celea.

Ceea ce nu înseamnă că nu 
mai sînt șd unele secții în care 
sportivii clubului „Voința" cam 
bat pasul pe loc...

„Este foarte adevărat — răs
punde la această remarcă e 
noastră președintele clubului, 
Anghel Puiu — dar, de insuc
cesele secțiilor codașe vinovați 
nu sint atît sportivii, cât an
trenorii lor. La box, de pildă, 
antrenorul Mihai Nicolau se 
declară a fi. in.tr-un mult prea 
prelungit proces de selecție. 
Selectează, selectează și cam de 
multă vreme nu se oprește la 
nici un tînăr. Iar din partea 
antrenorului Gheza FUresz aș
teptăm cu răbdare, de o bună 
bucată de să formeze o
grupă de gi secția de atle
tism, antrenoarea Rodica Mi- 
halache lucrează la noi de 
aproximativ doi ani. A plecat 
de la zero, dar după doi ani, 
secția, ca valoare, nu este prea 
departe de cifra de la cane a 
pornit... Aceatea sînt greutăți, 
minusuri ale noastre, de care 
«intern conștienți. Sîntem însă 
conștienți și de faptul că nu 
va mal trece mult și lipsurile 
vor fi lichidate. Ne obligă la 
aceasta sportivii, tinerii noștri 
cooperatori".

• LA CRAIOVA a avut loc 
finala pe țară a campionatu
lui de tenis de masă al uni
tăților școlare cu profil spor
tiv, la care au fost prezenți 
289 de concurenți din întrea
ga țară. Pe primele trei locuri, 
în clasamentul general, s-au 
Kituat: C.S.Ș. Odorheiu Secu
iesc, C.S.Ș. Bistrița și C.S.Ș. 
Rm, VÎIcea. • ÎN JUDEȚUL 
ILFOV asociațiile sportive au 
hotărit ca luna mal să fie o 
lună a înfrumusețării bazelor 
«sportive. Totodată s-a stabilit, 
ca prin munca patriotică a 
tineretului, să se amenajeze, 
în special la sate, 20 de te
renuri sportive simple • LA 
timișoara a avut loc zilele 
trecute o mare întrecere de 
badminton, cu ocazia împli
nirii a 15 ani de cind se prac
tică în mod. organizat sportul 
cu racheta mică în municipiul 
de pe Bega. La startul „Cu
pei Timiș* s-au aliniat aproa-

pe 100 de sportivi din nume
roase orașe are țării, lată și 
rezultatefîe finalelor: simplu 
fete: Sipos (Timișoara) — 
Savuly (Tg. Mureș) 2—0; bă-

„CUPA PRIMĂVERII” LA TIR CU ARCUL
La poligonul din parcul Herăs

trău a început „Cupa primăverii" 
la tir cu arcul, competiție repu- 
publicană, care a reunit pe cei 
mai.............................................................
din 
nic 
ales _ ....
au influențat negativ rezultatele 
realizate în seriile de la distan
țele lungi. Acesta este motivul 
principal pentru care poate fi 
evidențiată o singură performan
ță, cea a lui Victor Weszelowski 
(Voința Satu Mare), la 70 m, 299 
p. rezultat ce constituie un nou 
record național de juniori. De 
remarcat că, la categoria junioa
relor L conduce după două dis
tanțe Simona Furcuță, pregătită 
doar de cîteva luni în cadrul 
C.S. Școlar din Rădăuți de că
tre antrenorul Alexandru Deneș.

Dintre componenții lotului olim
pie. doar Aurora Chin se află în
tr-o progresie apreciabilă a rezul
tatelor din acest an. Ea și con
duce, autoritar dealtfel, categoria

buni țintași seniori și juniori 
țară. Vin tul destul de puter- 
și temperatura scăzută, mai 
la primele ore ale dimineții,

senioarelor, la o diferență de 56 
p, față de Daniela Bălescu. Se
niorii sînt conduși de către Mi- 
had Birzu, dar diferența față de 
al doilea clasat, Victor Stănescu, 
este minimă • 9 p. Sub pretenții 
și posibilități pînă acum, Andrei 
Berki: doar 512 p, la distanțele 
lungi

REZULTATE TEHNICE: 
distanțe) seniori: 1. M.
(Voința Satu 'Mare) 554 p, 
Stănescu (Petrolul Ploiești) 
3. A Berki (Voința Tg. Mureș) 
512 p; senioare: 1. Aurora Chin 
(Sănătatea Tg. Mureș) 592 p, 2. 
Daniela Bălescu (Olimpia) 536 p, 
3. Terezia Preda (Sănătatea Tg. 
Mureș) 532 p; juniori I; 1. V. 
Weszelowski (Voința Satu Mare) 
534 p, 2. Gh. Pop (Minerul Ani- 
noasa) 471 p, 3 R. Tănase (O- 
limpia) 458 p; junioare I; 1. Si
mona Furcuță (C.S.Ș. Rădăuți) 
460 p, 2. Doina Damian (Minerul 
Aninoasa) 427 p, 3. Mariana Șer- 
ban (Voința Satu Mare) 395 p.

Radu TIMOFTE

(două 
Bîrzu 
2. V.

545 p,

DIVIZIA SECUNDA DE VOLEI ÎNAINTEA ULTIMULUI 
TURNEU AL TURULUI III

După timeul de trei zile, pro
gramat recent, se conturează mai 
clar echipele din divizia secundă 
de volei care vor participa la 
barajul pentru promovare în „A". 
In cele trei serii feminine liderele: 
Voința București, Flacăra roșie 
București și, respectiv, Corvinul 
Dacia Deva și-au asigurat acest 
drept, ultimul turneu ce va avea 
loc în perioada 10—13 mai ur- 
mînd să stabilească pe celelalte 
trei participante la baraj. Cu 
șanse mai mari se prezintă Pra
hova Ploiești, C.S.M. Libertatea 
Sibiu (sau Albatros Constanța) și, 
respectiv, „Uw Cluj-Napoca. La 
băieți, în seria I, totul este clar 
încă de pe acum: la baraj vor 
participa C.S.U. Galați și Rapid 
București (Steaua n, indiferent 
de poziția ce o va ocupa după 
turneul ..............
curînd 
seria a 
echipe 
Brașov, 
Tîrgoviște. cărora li s-a adă-ugat, 
după primul turneri al turului HI, 
Progresul București. în seria a 
m-a. A.S.S.U. Oradea și-a asigu
rat locul în baraj, în timp ce a 
doua participantă va fi desemnată 
în mai: Electromureș Tg. Mureș

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA VOLEI

TULCEA. 24 (prin telefon). In sala 
sporturilor aln localitate s-a În
cheiat turneul final masculin 
pentru locurile 7—12 din cadrul 
„Cupei României" la volei. In 
ultima zi, partidele programate — 
urmărite de un public numeros 
— au fost de un nivel tehnic 
bun. Arbitrii delegați loan Sușe- 
lescu (București), Cornel Pitaru 
(Sibiu), Ioan Stoica (Bacău), Du
mitru Turcu (Iași) au condus co
rect Întrecerile turneului. Am re
marcat evoluția bună a unor 
sportivi consacrați (Băroju, Bă
diță, Mocuță, Romeo Eneseu, Pă- 
duraru) ca și prestațiile promi
țătoare ale unor tineri: Dm Po
pescu (Calculatorul), Radu Lu
cian (Delta), Cristian Strauff 
(Tractorul).

lată rezultatele: Calculatorul
București — Petrolul Plinești 5—1 
(9, —13, 14, 10) ; C.SJW. Delta
Tulcea — Tractorul Brajov 3—1 
(10, 4. —9, 10); Silvania șimleu 
Silvanîei — Viitorul Bacău 3—2 
(13, —13, 13, —10, 9). Clasament fi
nal : 7. Silvania <4 p; 8. Delta 41 

l. Calculatorul 37 p: 10. Trac- 
p; 11. Viitorul 34 p; 12. 
23 p. (P. COMȘA — CO-

aau „U“ CIuj-Napoca. Luptă 
strânsă pentru evitarea retrogra- 

c echipă din flecare 
iată clasamentele:

dării (cîte 
serie). Dar

FINALA CAMPIONATULUI I
La Muzeul tehndc din Capitală 

a avut loc, timp de trei zile, 
l’inaila campionatului republican 
de navomodele-maehete. Ajunsă 
la cea de a 12-a ediție, competi
ția din acest an s-a bucurat de 
o frumoasă participare : 66 de 
sportivi seniori și juniori, repre- 
zentind 21 de asociații și cluburi 
sportive, din 13 județe ale țării. 
Modeliștii 
machete 
variate 
realizări 
zeci și 
muncă, 
pentru prima dată la 
n<ea concurs a navomodeliștilor 
din județele Mehedinți, Mureș și 
Tuilcea. Probele s-au r 
conform regulamentului 
în vigoare, juriul avînd 
ne destul de dificilă în 
clasamentelor. Calitatea 
majorității modelelor i 
reiese și din faptul că la cate
goria seniori 
în total, 22 
argint și 44 
pe primele 
Marcel ^ita

au prezentat 146 de 
de nave de cele 

tipuri, multe 
artistice 

chiar sute 
De remarcat

mai 
dintre ele 

încorporind 
de ore de 
participarea 
un ase me-

desfășurat 
l NAVIGA 
l o misiu- 

stabilirea 
i bună a 
prezentate

au fost acordate, 
medalii de aur, 45 de 
de bronz. La seniori, 
locuri s-au situat : 

(S.C. Bacău) — clasa

ultim din mal, necon- 
La „A"). în schimb, în 
Ii-a nu mai puțin de 4 
sînt candidate: I.C.I.M.
Dinamo Brăila, SARO

FEMININ
Seria I

1. VOINȚA BUC. 17 16 1 50: 5 33
2. Prahova PI. 17 10 7 35:25 27
3. Politehnica n 17 9 8 32:36 26
4. Spartac Buc. 17 8 9 35:35 25
5. Ceahlăul P. N. 17 8 9 31:32 25
6. C.S.Ș. Suceava 17 6 11 26:36 23
7. Bradconf Br. 17 6 U 23-40 23
8. C.S.Ș. Medgidia 17 5 12 20:43 22

Seria a n-a
L FL. ROȘIE BUC. 17 17 0 51: 4 34
2. C.S.M. Sibiu 17 13 4 42:16 30
3. Albatros C-ța 17 12 5 38:25 29
4. Confecția Buc. 17 9 8 32:32 26
5. Dacia Pitești 17 6 11 23:36 23
6. A.S.S.U. Craiova 17 6 11 23-38 23
7. Chimia Rm. V. 17 4 13 21:41 21
8. C.P. București 17 1 16 10:48 18

Seria a m-a
1. CORVINUL DV. 17 13 4 41:21 30
2. „U“ Cj.-Napoca 17 11 6 41:19 28
3. CIGCL Brașov 17 9 8 32:33 2G
4. Metaloteh Tg. M. 17 9 8 33'^4 26
5. C.S Zalău 17 8 9 35 -32 25
6. Constr. Arad 17 7 10 25:37 24
7. Textila Cisnădie 17 6 u 36:37 23
8. Armătura Zalău 17 5 12 22:42 22

MASCULIN
Seria I

1. C.S.U. GALAȚI 17 16 1 50:10 33
2. Steaua Ii Buc. 17 12 5 40:21 29
3. Rapid București 17 11 6 37:29 28
4. Relonul Săv. 17 7 10 32-38 24
5. Constr. Br. 17 7 10 29:37 24
6. Polii. Iași 17 6 11 26:40 23
7. Electra Buc. 17 5 12 21:37 22
8. Metalul Sv. 17 4 13 23:46 21

Seria a n-a
1. ICIM BRAȘOV 17 13 4 46:13 30
2. Dinamo Brăila 17 13 4 42:24 36
3. SARO Tîrgoviște 17 12 5 40;27 29
4. Progresul Buc. 17 11 6 40:25 28
5. PECO Ploiești 17 6 11 25:40 23
6. IOR București 17 5 12 24:41 22
7. Electropcitere Cv. 17 5 12 23:43 22
8. Marina Constanța 17 3 14 16:45 20

Seria a ni-a
1. ASSU ORADEA 17 13 4 47:23 30-
2. Electromureș 17 10 7 38 «30 27
3. „U" Cj.-Napoca 17 10 7 36:36 27
4. Voința A. Iulia 17 8 9 34-32 25
5. Strungul Arad 17 8 9 30:35 25
6. Voința Zalău 17 7 10 31:32 24
7. Motorul B. Mare 17 6 11 28:38 23
8. „7 Nov." Sibiu 17 6 11 23:41 23

p;
torul 36 
Petrolul 
resp.).

NOI CURSE 
CICLISTE DE FOND

Astăzi și mîine după-amiază, 
cicliștii bucureșteni, alături de 
un lot valoros de alergători din 
provincie, vor lua startul într-o 
nouă competiție de fond. între
cerile, organizate de federația de 
resort, cu scopul de a oferi 
sportivilor un nou prilej de a se 
pregăti în condiții de concurs, în 
vederea importantelor 
intemaiționale din acest 
vor desfășura, după 
program : astăzi, de la 
cursă de fond pe șos.
— Oltenița, cu

com petiții 
sezon, se 

următorul 
ora 15,30, 
București 

startul 
borna km. 13,5 ;*miine, de 
15, cursă pe circuit, pe 
de pe str. Cîmpinci. In 
zile vor intra în concurs 
de toate categoriile.

de la 
la ora 
traseul 
ambele 
clești

rată sub genericul „Daciadei". 
Câștigătorii trofeelor au fost 
Cristina Muscalu și Rareș Cu- 
țuhan (Șc. gen. 10) și Liviu 
Muscalu (Lie. „G. Bacovia"). A

Seți: Nyârl — Andor (ambii 
din Timișoara) 2—0. Competi
ția a fost foarte bine organi
zată — în cadrul „Daciadd" de 
Vară — de către CJTJE.F.S., 
Comitetul municipal al U.T.C. 
91 A.S. Gloria. • NUMEROȘI 
COPDL și juniori mici au par
ticipat, la Bacău, la o reușită 
întrecere de scrimă, desfășu-

fost primul concurs organizat 
la Bacău cu elevii profesoru
lui A. Cioară, care (cu doi 
ani în urmă) a înființat în 
oraș prima secție de scrimă. 
• PE ALEILE din jurii sta
dionului C.F.R. din Caransebeș 
s-au întrecut peste 200 de e- 
levi în faza județeană a „Cro
sului pionierilor". Cîștigători:

CI,

(Aer* 
Puiu 
La j 
C2 a 
Popa 
la ca 
nesci 
Pe e 
ronai 
lăți, 
niiord, 
măito 
Portt

ceeaș 
de a 
interi 
mirai 
asoci; 
din 1 
pârtie 
țaina 
cia ș 
a fos 
sportl 
C2 d< 
Goga, 
(Cehe

TINERII TENISMANI S 
ÎN „CRITERIUL DE PF

intrarea în concurs 
,capi de serie", 

devine

Odată cu 
a tenismanilor 
«Criteriul de primăvară' 
tot mai atractiv, majoritatea me
ciurilor fiind plăcute, mai ales 
că și... soarele contribuie la a- 
ceasta. De pe tabloul califică.»'tior 
au mai trecut pe cel marevfe. 
Hnat (T.C.B.) — D. An
6—4, 3—6, 6—2 ; M. Șovar
2 București) — D. Bucătaru 
(T.C.B.) 5—7, 7—5, 6—3 ; Ș. Nisi- 
paru (Politehnica București) — 
I. Bota (Jiul) 6—2, 7—5. Cîteva 
rezultate de pe „tabloul de 32" : 
Hărădău — Darie 6—2, 6—4 ; 
Giurgiu — Șovar 6—2, 5—7, ‘ 
Pană — Constantinescu 6—4, 

Popovicl — A. Marcu 
Vîlcioiu — Nisiparu 
Hnat — Țiței 7—5, 

Almăjan — A. Viziru 
Sutd — Mălîia 6—2, 

Toma — Kovăcs 6—2, 6—0 
Bozdog 6—2, 6—4 ; 1 
Dărăban 6—4, 6—0 ; 
Russen 6—3, 6—3 ; ’ 
Niță 6—2, 7—6 ; Bîrcu — 

Tăbăraș 7—5, 7—6.
Întrecerile continuă, începînd 

din turul II jucătorii urm în d a-și 
disputa 
„fiecare 
tablouri 
petiția 
prînz.

Elena
6^ i 
jnlca ;
cheres
6—2 ;
to ran
NESC

R.
6—4 ;
6— 3 ;

6—2,
7—5,
2—6,
6—4,

7— 5 ; 
; Le- 
Cara-

. Ovi- 
Curcă

Cea 
piomat 
dotată 
pe tc 
Plevne 
Au di 
regizoo 
critici 
cfît și

meci urile după sistemul 
cu 
de 
se

fiecare", împărțiți pe 
cîte 4 tenismani. Com- 
încheie duminică la

★
(prin 
să se ____
că în cursul dimi- 
nu s-a jucat nici 

„ competiția feminină 
.Criteriul de primăva- 

partidă disputată

telefon). Vre- 
mențină plo-

ARAD, 24 
mea continuă 
loasă, astfel 
neții de joi 
un meci din 
de tenis „ 
ră“. Într-o ------
miercuri, talentata junioară de la 
Dinamo București, Dana Beleuță, 
a eliminat-o 
a întrecerii, 
de la Dacia 
meci plăcut, 
gul a trei seturi. Beleuță a ciștl- 
gat cu 6—4, 4—6, 6—4. Celelalte 
întîlniri nu au furnizat surprize, 
ÎĂ general favoritele impv x- 
du-se fără probleme. Re? ^te 
din optimi : Mariana Had^^r — 
Luminița Sălăjan 6—4, 6—2 ^Ga
briela Szbkb — Cristina Cazacliu 
6—0, 6—2 ; Mariana Socaciu —
Adriana Caraiosifoglu 6—2, 6—2 ;

pe favorita nr. 6 
Rodica Gheorghe, 
Galați. A fost un 
disputat de-a lun-

ACTUALITATEA ÎN HOCHEI
După disputarea jocurilor ulti

mei etape, clasamentul celei de 
a 52-a ediții 
vdzied A la 
astfel :
L Steaua
2. Dinamo
3. S.C.M. Ciuc

a campionatului Di- 
hochei se prezintă

se vor disputa 
Turneul speran- 
rezervat selec-

35 31 1
35 26 3
35 22 3
35 12 2
35 8 1
35 1 0

3 330— 85
6 295- 107

10 288— 114 
156— 247 
143— 223
84— 520

21
26
35

mifinalele cupei 
și partidele din 
țelor olimpice, 
ț ion ațelor de județe și alcătuite 
din jucători de 13 ani. Iată cele 
două serii : Harghita, Cluj, Co- 
vasna Mureș și Brașov — la 
Miercurea Ciuc ; Galați Prahova, 
Suceava și municipiul București, 
la Galați.

★
la Miercu-Dumirtidă vor începe _ ______

rea Ciuc și Galați turneele semi
finale ale „Cupei României". 
Cele 8 formații califica/te în a- 
oeastă etapă a întrecerii au fost 
împărțite în două senii astfel : 
Dinamo București, Dunărea Ga
lați, Metalul Sf. Gheorghe, Avîn- 
tul Gheorgheni — seria I, la Ga
lați ; Steaua, 
Ciuc, Progresul 
Sp. studențesc 
— seria a n-a, 
Ciuc. Paralel cu

PE MICUL ECRAN
VINERI 25 APRILIE, ora

15 (programul I) și ora 16 
(programul II): box, selec- 
țiuni din a doua gală se
mifinală a „Centurii de 
aur".

S.C. Miercurea 
Miercurea Ciuc, 

A.S.E. București 
la Miercurea 

jocurile din se-

SÎMBATA 26 APRILIE, 
ora 13, in cadrul emisiunii 

istoricul
IU), proba de 
din „Cupa mon- 
călărie și, de la 
meciul de fotbal

J.O.

• Tj 
tești a 
lificare 
(10—14 
pârtiei 
53 de 
de spe 
câmpie 
va disi 
13 și 
pe : ft 
Mureș, 
C.S.Ș. 
rești. 
Arad, 
talurgi

• 
nare 
diupă 
ruin).

D
A

.. s 
divizion 
locul I 
clasat 
de bas 
(am tron 
Comerț 
reș (ar 
vor ev- 
vizia A

• A 
internă 
nile un 
tele la 
lin) și 
viziile

Astăzi 
la Dev. 
tăților 
etapă ( 
publicai 
tice. Cx

Maria Godeanu (Lie. pedago
gic) șl I. Avrămuț (Șc. gen. 
Obreja) — la cat. 10—12 ani, 
Monica Petro viei (Șc. gen. Be- 
lobreșca) și D. Laioș cșc. gen. 
1 Bocșa) — la cat. 13—14 ani. 
• ȘAHIȘTn Emil Ungureanu 
și loan Biriescu (ambii de lâ 
Medicina Timișoara) au ocu
pat cu IOV2P locurile 1—2 în 
campionatul municipiului Ti
mișoara. La concurs au parti
cipat 45 de șahiști. <| BAZA 
SPORTIVA Voința din Giur
giu a găzduit o frumoasă 
competiție voi ei balistică, la 
care au participat patru echi
pe de băieți din Urziceni, Ol
tenița, Alexeni și, evident, 
Giurgiu. După jocuri frumoa
se, trofeul pus în joc a re
venit formației Auto mecanica 
Giurgiu.

(Relatări de la: V. Popovlcî, 
D. Moraru, C. Creții, E. Ted- 
rău, N. Magda și Tr. Barbălată).

„Mozaic": 
(episodul 
obstacole 
dială" la 
ora 16,30, . _ _________
C.S, Tîrgoviște — A.S.Â. 
Tg. Mureș (transmisiune 
directă a reprizei a doua).

DUMINICA 27 APRILIE, 
ora 10 (pr. n), ora 11,30 
(pr. 1), ora 12,30 (ipr. H) 
și ora 16,30 (pr. I): finalele 
„Centurii de aur44 la ' 
ora 15,30: rubrica de 
ora 15,45: selecțiuni 
C.E. de lupte de la 
vidza; ora 16: turneul ___
pionilor La gimnastică (în
registrare de la Londra); 
ora 16,30: „Joacă Dobrin44, 
reportaj de Sorin Satmari; 
ora 17 (pr. n): fotbal,
Chimica Tîrnăveni — Ra
pid București (Divizia 13), 
transmisiune directă; ora 
19,20 (pr. n): „Telerama 
sport".

MIERCURI 30 APRILIE, 
ora 17: fotbal,, România — 
Cehoslovacia (echipa olim
pică ) transm isiu n e directă 
de la stadionul „23 Au
gust".
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SECRETUL" ECHIPEI F.C. BAIA MARE?
ÎODELE CARNET ATLETIC

UN „SECRET" IA INDtMINA ORICUI RESPECTĂ
(Enetrg etici anul 

1 C2, Die Goga 
Jirești) — C 3, 
5.U. Galați) C4. 
?a la categoria 
:ă de Marian 
iți), iair cea de 
5 Adrian iordă- 
m amină Orșova). 
>ri: 1. A.S. Ae- 
:i, 2. C.S.U. Ga- 
istanta. La ju- 
>rdinea este ur- 
Rapid Arad, 2. 
3. C.S.U. Galați.

și loc șl în a- 
avut loc și cea 
a concursului 

îavomodele „A-
arganizat de 

ă Aeronautica 
) întreceri au 
modeliști din 
din Cehoslova- 

otnda. Concursul 
t proba CI de 
Marcel Fita, la 

la C3 de nie 
'jQ Zdenek Maly

• Sîmbătă și duminică, în Ca
pitală : start în sezonul concursu
rilor de pistă în aer liber. Este 
vorba de competiția devenită tra
dițională „Cupa Clubului ajtletic 
universitar'* rezervată seniorilor 
și juniorilor I. întrecerile se vor 
disputa pe Stadionul tineretului, 
sîmbătă (de Ia ora 15) și dumi
nică (de la ora 8). Concursul 
constituie o utilă verificare îna
intea începerii (la sfîrșitul săp
tămânii viitoare) a campionatului 
republican pe echipe, dotat cu 
„Cupa României”.

• în organizarea clubului
sportiv „Flota” a avut loc la 
Gdynia, în Polonia, un mare 
concurs internațional de marș pe 
distanța de 50 km, care a prile
juit cîteva rezultate deosebite :
1. Christopher Maddocks (M. Bri- 
tande) 4.06:43,0. 2. Feliks Sliwinski 
(Polonia) 4.07.00,0, 3. Jan
Richards (M. Britanie) 4.07:57,0. 
4. Ștefan Ioniță (România) 
4.11:21,0 (recordul țării îi aparți
ne din 1978 lui C. Patușinschi — 
4.08:02,8).

l
i

*
u

Daniela Moise 
Brâștin — Mo- 

—4Nadia Be- 
a Cotuna 6—4,
— MariJenaTo- 
—6. (Sandi IO-

edMle a cam- 
ds ad teatrelor, 
1 Mai”, are loc 
C.B. din Calea 
de 1 si 2 mad. 

Hctpare actori, 
H, operatori și... 
It din Caipitaflă 
ie.

• La Baia Mare s-a! desfășurat, 
zilele trecute, cea de a XI-a e- 
dlție a „Cupei municipiului”, 
concurs în aer liber care s-a 
bucurat de participarea unor at
let! din mai multe județe. Cîteva 
rezultate : înălțime : Zoltan
Mathe („U* Cluj-Napoca) 2,12 m; 
110 mg : Pal Palffy („U“ Cluj- 
Napoda) 15,0 ; suliță : Liviu Un- 
gurușcan (CS Zalău) 64,57 m. .

A DOUA ETAPĂ 
A DIVIZIEI A 

DE LUPTE LIBERE
La Timișoara, încep azi si con

tinuă plnă duminică, întrecerile 
celei de a doua etape a Diviziei 
A de lupte libere. La această 
competiție — care se desfășoară 
după un sistem nou — participă 
280 de concurența 

ȘTIRI DIN TENIS DE MASĂ
rrturtflor din Pl- 
oncunsul de ca- 
>r de Juniori n 
ids de masă. Au 
chipe de fete și 
total peste 300 
caflificat pentru 

fblican, care se 
gu Mureș, între 
rmătotarele echl- 
onstractorul Tg. 
i Tg. Mureș, 
C.S.Ș. 1 Bucu- 
J-Napoca, C.S.
3ucurești și Me- 
băieți : Univer

I

sitatea Craiova, CJS.M. Cluj-Na
poca, Pionierul Craiova, C.S.Ș. 
Craiova, înfrățirea Tg. Mu
reș, Gloria Buzău, C.S.Ș. Odorhe- 
iu Secuiesc, C.S.Ș. Bistrița.
• Campionatul republican pe 

edhipe de juniori I (turul) va fi 
organizat la Cluj-Napoca, în zi
lele de 15—18 mal, iar finala 
campionatului individual de ju
niori I la Craiova, la 30 mal șl 
1 lunile.
• Sîmbătă 26 aprilie se reiau 

întrecerile campionatului republi
can al Diviziei A.

I
I
I

>ILE PROMOVATE IN DIVIZIA A 
DE BASCHET FEMININ I

onatele dlvizlo- 
i șl feminin) șl 
nânfei" (feml- 
ait șl întrecerile 
iminlne B. Pe 
<touâ serii s-au 
lubulul școlar 
;.B.) București 
zărescu) șl A.S. 
olyal" Tg. Mu- 
. FQlOp), care 
toamnă. în T

comipetițiorLală 
nuia, în săptăml- 
entru partldpan- 
mâniel" (mascu- 
rmațllle din dl- 
de juntori. Pri

mele turnee ale grupelor semifi
nale ale „Cupei României" se 
vor desfășura, intre 9 șl 11 mal, 
la București (seriile A șl B), 
Cluj-Napoca (seria C) și Constan
ța (seria D).

• Au fost definitivate datele de 
disputare șl orașele gazdă ale 
turneelor finale ale diviziilor șco
lare șl de juniori : SC aprilie — 
1 mai la Tlrgoviște (băieții), 
21—25 mal la Galați (fetele).

• 8 mai este ultima zi în care 
se mai primesc înscrieri (la fe
derație) pentru faza de zonă a 
campionatelor republicane de că
deți (juniori II) care va avea loc 
între 23—25 mal pentru băieți șl 
30 mai — 1 iunie pentru fete.

I
I
I
I
I
I, „RALIUL CETĂȚILOR DE FOC"

>ra 18,91, se dă, 
in „Raliul ce

rca de a doua 
campionatului re
uni automobiilis- 
vor avea de

străbătut un traseu de 388 km, 
cu 22 probe speciale, pe drumuri 
modernizate Echipajele revin la 
Deva începînd de mîine dimi
neață, de la ora 6,15.

I
I

PA F.R.R.- Șl IN DIVIZIA B DE RUGBY
UPE'x federa- 
ita la 11 mal, pe 
Uui din Capitală, 
Universitatea Ti
no, cîștlgătoarele 
■ril. învingătoare 
, formația Farul 
nu va lua parte 
deoarece nu poa- 
' complet, avtnd 
larilor convocați 
[ionate 1

B S-AU ÎNRE- 
LTATELE : seria 
cești — Rulmen- 

15—13, Olimpia 
N. Oltenița 32—0, 
’lteștl — R. C. 
sc n 26—6, Ae- 
?ști — R. C. Grl- 
-4, Gloria Bucu- 
a Giurgiu 8—13 ; 
>.B. Balș — Dacii 
—6, C.F.R. Cluj- 
rla P.T.T. Arad 
1 Cluj-Napoca —

aua, în cola- 
i.C.A., organl- 
ică 27 apriHe 
10,30, în sala 
le a C.C.A. 
leorghlu Dej), 
„Cine știe... 
tema: „Sper
ia J.O.“.
chipe din Șc. 
și 128.

ac parte cam- 
.ci Viorica Vis- 

șl Gheorghe

; Octavian

Electrotimis Timișoara 14—12, Uni
rea Săcele — Minerul Lupenl 
26—6 ; seria a in-a : chimia Ba
cău — Automobilul Galați 4—8,
U.R.A. Tecuci — Rulmentul II 
Bîrlad 10—15, Politehnica n Iași 
— Rapid C.F.R. Galați 36—0 > 
seria a IV-a, constănțeană : Au
tomobilul Măcin — C.F.R. 6—18. 
Constructorul — Portul 12—3, Chi
mia Năvodari — voința 9—7, Da
cia — Farul H 16—12, Rapid 
C.F.R. Fetești — Metalul Manga
lia 11—3, T.C. Ind. Midia — Pes
cărușul Tulcea 16—4. (Rezultate 
transmise de : C. Cocor, D, Mo- 
raru-Slivna, D. Brănoiu, S. Beu,
1. Ionescu, S. Ionescu, O. tazăr, 
M. Macovei).

ÎN FRUNTEA CLASAMENTE
LOR : seria I : 1. Dunărea 41 p,
2. Gloria 38 p ; seria a n-a : 
1. Gloria P.T.T. 46 p, 2. Electro- 
timiș, 3. C.F.R. — ambele cu ci
te 40 p și un joc mal puțin 
disputat ; seria a m-a : 1. C.SJU. 
Suceava 40 p, 2. Rapid Buzău 
37 p — dar buzolenli au de sus
ținut meciul reprogramat cu Chi
mia Bacău, victoria (mal mult 
decît probabilă) adueindu-l la 
egalitate de puncte cu C.S.M. 
Suceava și se pare că decisiv 
va fi punctaverajuă din intnnlrlle 
directe, favorabil Rapidului eu... 
un singur punct ! seria a IV-a : 
1. Constructorul 58 p, 2. C.F.R. 
57 p. '
• DECIZII CARE NE MÎHNESC: 

divizionara B C.F.R. Suceava a 
fost exclusă din campionat pen
tru neprezentări, aceeași măsură 
luindu-se șl în cazul echipelor 
de juniori (!) Vulcan București 
(cine va analiza, cu întreaga 
responsabilitate, situația acestei 
secții ?) și Petrochimistul Pitești,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NOILE PLANURII
|ALE „TRICOLORILOR"

• Tandem Universitatea Craiova — Steaua ® Se în
cearcă întinerirea lotului • Cămătaru ți Adrian Ionescu 

candidați la tricoul lui Mircea Sandu
I
I
I

După publicarea lotului, în ve
derea apropiatei partide cu echi
pa olimpică a Cehoslovaciei, Ște-- 
fan Covaci, vicepreședinte al 
F.R.F. și coordonator al noului 
„trio” de la conducerea tehnică 
a echipei naționale, a făcut ur
mătoarele precizări:

.Lotul prezentat se bazează, de- 
pe majoritatea jucătorilor 
în 
cei 
se 

sînt

I
turneul sud-american, 
care au efectuat acel 
află printre cei 18. 
introduși Lică de la

I
I
I
I
I
I
I
I

MJ 
sigur, 
folosiți 
13 din 
turneu 
Acum 
F.C Olt, un fundaș care crește, 
Stoica, în vizibili ascensiune In 
ultima vreme, Adrian Ionescu, în 
aceeași situațieș, FI. Grigore, care 
a mai figurat In lot și care a 
participat și la Universiada din 
Mexic, Crișan* care și-a revenit 
după o lungă eclipsă, determinată 
și de o oarecare creștere a greu
tății (în ultimul timp, extremul 
dreapta al Craioved a slăbit 4 kg). 
Să menționăm, în legătură cu io-" 
tul, ca Dobrin și Dinu figurează 
în lotul mare, dar, cu ocazia me
ciului de la 30 aprilie, vrem să 
verificăm și alți jucători. De ase
menea, să amintim că absența lui 
Mulțescu și Negrilă se datorează 
umor accidentări. In sfîrșit, f] 
avem in observație pe timișorea
nul Nedelcu. El mai trebuie, însă, 
urmărit. Un prim examen ar pu
tea fi apropiata lui evoluție pe 
stadionul Steaua".

Ștefan Covaci a făcut observația 
că meciul cu echipa olimpică a 
Cehoslovaciei este menit să ducă 
la VERIFICAREA UNOR JUCA- 
TORL fiind totodată un MIJLOC 
DE RODAJ.

în ceea ce privește noua alcă
tuire a comisiei tehnice, vice
președintele F.R.F. ne-a spus:

„Valentin Stănescu, antrenorul 
principal ai lotului, aduce în e- 
chipa națională și cel mai mare 
număr de jucători (șase), ei fi
ind și probabili titulari. In cali
tate de antrenor secund va func
ționa Mircea Luces cu, un antre
nor tînăr, în care ne punem spe
ranțe. In sfîrșit, echipa tehnică 
este completată cu ' 
culescu, psiholog".

în finalul acestei 
neri, coordonatorul 
chlpel naționale a 
actuala configurație 
seamnă și un PAS 
SPRE ÎNTINERIREA LUI.
cum se 
excepții, 
tineri.

Acesta 
rea lui . .
constatări:
• Se păstrează, în general, lo

tul și structura echipei naționale 
de pînă acum, dacă avem în con
siderație faptul că Jucătorii re
cent introduși (Lîcă, Stoica, A-

Vlctor Stftn-

expu- 
al e-

scurte 
tehnic 
subliniat că 
a lotului tn- 
IMPORTA.NT 

_________________ După 
poate observa, cu mici 
există destui jucători

este, deci, totul. Alcătul- 
prilejulește o serie de

ACȚIUNI ALE F.R.F. IN VEDEREA „VALORIFICĂRII" DIVIZIILOR B Șl C
deasă, verificare mai sigură. Iar 
la 8 mai, inițiativa se va răs frin
ge șl asupra EȘALONULUI SE
CUND, ctod selecționata seriei I 
va juca eu Metalul București, iar 
«elccționata seriei a n-a va evo
lua to compania selecționatei se
riei a ni-a.

Echipa care se va cristaliza 
după această selecție va efectua, 
to luna iunie, un turneu to 
R.PJJ. Coreeană.

— ......... — ....... _
Cu scopul de a depista și lan

sa talente care activează (aparent 
fără perspectivă) In straturile 
competiționale inferioare F.R.F. a 
declanșat, săptămtoa trecută, o 
amplă acțiune, concretizată prin 
12 meciuri de trial intre frunta
șele fiecărui clasament din Divi
zia C șl o selecționată a seriei 
respective. Partidele au fost su
pervizate de antrenorii regionali 
care, în rapoartele tor, au subli
niat fotbaliștii care Îndreptățesc 
o nonă verificare șl mal exigentă. 
Antrenorul federal C. Drăgușin, 
coordonatorul acestei acțiuni, ne-a 
comunicat numele celor mal do
tați din lunga listă a evidențlațl- 
tor : juniorii Mustețea (mijlocaș, 
ROVA Roșiori), Mareș (fundaș 
dreapta, C.S.M. Borzești),' A. Mir
cea (mijlocaș, 
Codtoa), Incze 
Gheorghe). De 
ceilalți trecuți 
tulul au lăsat

Măgura Mobila 
(portar. Oltul Sf. 
asemenea, dintre 
de vlrsta junlora- 
o bană impresie:

I
CU

1. Factori 
cură, precum 
stațiunii.

2. Stațiunea 
zată pentru afecțiuni gine
cologice, precum și ale a- 
paratului locomotor 
matismele 
abarticulare, 
post-traumaiice, 
ce periferice).

naturali de 
și pitorescul

este speciali-

(reu- 
degenerative, 
inflamatorii, 

neurologi-

I
I

• MARI ȘI NUMEROASE SUC
CESE LA LOZ IN PLIC. La sate 
și orașe, cel mai popular sistem 
de Joc, LOZUL IN PLIC, oferă 
zilnic mari și numeroase satis
facții. iată cîțiva dintre partid- 
panții care și-au înscris recent 
numele pe lista marilor cîștigă- 
tori: Moraru Constanța (Tg. Jiu), 
Moisin Virgil (Brașov) șl Pente- 
lei Constantin (com Cojească, jud. 
Dîmbovița) — AUTOTURISME 
„Dacia 1300“; Dobre Gheorghe 
(satul Gheaba, Jud. Prahova) și 
Robu Zazonte (corn. Botoșana, 
jud. Suceava) — AUTOTURISME 
„Skoda 1(20 L"; Uinca Marian 
(corn. Teiu-Vale, Jud. Argeș) și 
Filip Marian (Craiova) — CITE 

drian Ionescu șl chiar Fi. Grigore) 
se numără printre cei care se 
află, deocamdată, pe banca re
zervelor.
• Chiar dacă se face preciza

rea că Dobrin și Dinu figurează 
to totul mare, lobai publicat vor
bește direct și indirect despre ne
cesitatea întineririi. (Dacă se sus
ține că apropiatul meci este unul 
de rodaj, probabil că se are in 
vedere rodarea acestei formule to 
mai multe jocuri).
• Prezența lui Stoica, candidat 

(se pare) la postul de mijlocaș 
de acoperire, deținut de Boloni, 
are to vedere luțirea jocului to 
linia de mijloc. Se conturează, 
deci, un trio de mijloc Ticleanu— 
Stoica—Bălăci, diametral opus, 
prin structură, trio-ului Dinu—B6- 
18ni—Mulțescu, considerat pînă 
mal ieri „grup titular".
• Reprivind lotul, constatăm că 

el este, în esență, o combinată 
Craiova—Steaua, cu șase și res
pectiv cinci jucători din 18. O e- 
ventuală combinată Craiova—Stea
ua ar arăta astfel: lordache — 
Tilihoi, ștefănescu, Sameș, Muu- 
teanu (Sportul studențesc) — Ti- 
cleanu, Stoica, Bălăci — Crișan, 
Cămătaru, M. Răducanu. Ca prin
cipiu, formula se justifică. Rămi
ne de văzut dacă cele două e- 
chlpe fruntașe (intre care Steaua 
a dat și dă numeroase probe de 
inconsecvență) vor ști să păstre
ze același tempo to pregătire șl 
randament.
• Se păstrează așezarea 4-3-3 

utilizată șl pînă acum. Se spune 
că o așezare 4—1—2 (practicată ta 
general de marile echipe, to ide- 
ea de a-i activiza pe absolut toți 
jucătorii) ar fi mal greu de rea
lizat, deoarece, ta momentul ' 
față, nu dispunem de cupluri 
înaintași centrali legate, cum 
fost ctodva Dumitriu—Ionescu 
Rapid) și Dobrin—Dumitrache 
națională). Obiecția ni se 
insuficientă.
• In esență, se păstrează for

mula de plnă acum, cu speranța 
că Stoica va fi un jucător mai 
variat șl mai iute decit Băloni șl 
că ruperile de ritm ale lui Crișan 
vor reuși să-l activizeze și pe 
Cămătaru.
• Să sperăm că echipa națio

nală va oferi un cadru psihic șl 
tactic omogen, așa cum pare 6ă 
ofere, în momentul de față, Uni
versitatea Craiova. Să nu uităm 
că echipa națională are obligații 
foarte mari. E suficient să ne 
gtadim că Eintracht Frankfurt și 
Borussia Mitochenglatlbach vor 
juca finala Cupei U.E.F.Ă. după 
oc au scăpat ca prin urechile a- 
cului de Dinamo șl Universitatea 
Craiova. Să reținem ta primul 
rtad acest lucru...

loan CHIRILA

de 
de 
au 
(la 
(la 

pare

J J

Văduva (fundaș sttaga, Petrolul 
Videle), Nlca (mijlocaș, S.M. Ca
racal). Olteanu (fundaș central, 
Unirea Dej), Zahiu (înaintaș cen
tral Marina Mangalia), Rădulescu 
(mijlocaș, Șoimii Cernavodă), 
Boldur (extremă stînga, Metalul 
Aiuri).

In cursul lunii mai, acțlrjnea 
va continua, această a doua e- 
tapă programlnd 6 meciuri între 
selecționatele de serii: sită mal

• ASTĂZI — FIXAREA O- 
RAȘELOR-GAZDĂ ALE SE
MIFINALELOR CUPEI. Deoa
rece pînă ieri cele patru clu
buri calificate in semifinalele 
cupei (programate, reamintim, 
la 7 mai) nu ajunseseră la un 
acord, F.R.F. va proceda astăzi

3. O modernă și complexă 
bază de tratament, elegan
tele hoteluri „Sovata**, „A- 
Inniș", „Căprioara**, vile 
confortabile cu o arhitectu
ră atrăgătoare.

4. Condiții bune pentru 
agrement : sală de specta
cole, club, cinematograf, bi
bliotecă, sală de gimnasti
că, la care se adaugă

Idlfl-PROHOSPORT INFORMEAZĂ

CITE 20.000 lei; 
(corn. Mărăcl-

Jud. Galați), 
Mihăești, Jud.

50.900 lei; Purcar Olimpia (Ocna- 
Mureș) șl Abel Grigore (Fetești, 
jud. Ialomița) —
Sat ta Constantin _____ ___
nenl, jud. Buzău), Rugină Gheor- 
ghe (com. Țepu, 
Ban Ioan (com. ___  .
Vîlcea), Cherejl Florian (Oșorhei, 
jud. Bihor), Topîrceanu Nicolae 
(Giurgiul și Bondoc Paul (com. 
țigănești, jud. Teleorman) — 
CITE 10.000 lei. Simplu, operativ, 
avantajos — LOZUL IN PLIC vă 
poate aduce și dv. succese ase
mănătoare, bineînțeles cu condi
ția de a juca...

Despre felul cum Joacă F. C. 
Baia Mare, despre ideea sa de 
joc, s-a mai scris. După unii, 
chiar exagerat de mult ; după 
alții, poate, încă nu de ajuns. 
Dar, oricum, s-a scris. In 
schimb, nu s-a scris mai ni
mic — ca să nu spunem deloc 
— despre felul CUM SE PRE
GĂTEȘTE formația antrenată de
V. Mateianu și Tr. Ivănescu, ca 
să Joace așa cum joacă (specta
culos, în primul rinei), înscriin- 
du-se printre protagonistele pri
mei divizii, în ciuda faptului că 
nu dispune de un lot cu nume 
mari.

Sigur că nu ne propunem acum 
să facem o analiză tehnică pro- 
priu-zisă a procesului de instrui
re realizat, în mod obișnuit, de 
echipa băimăreană, pentru că așa 
ceva s-ar înscrie mai curînd in
tr-o formulă didactică de prezen
tare a cazului în sine. De aceea, 
ne-am gîndit că mai util și mai 
convingător, în același timp, ar 
fi să ne oprim doar asupra cî- 
torva repere de muncă, cu aju
torul cărora pot fi determinate 
și dimensiunile, și conținutul acti
vității de pregătire a unei echi
pe, cu doi ani în urmă divizio
nară B, azi candidată la un 
loc în competițiile europene. Și 
PRIMUL LUCRU CARE AR TRE
BUI CONSEMNAT ESTE ACELA 
CA F.C. BAIA MARE SE AN
TRENEAZĂ IN FIECARE ZI. Adi
că inclusiv sîmbătă (ceea ce poa
te, mai fac și alții), dar și du
minica sau miercurea, în ziua 
meciului, precum și a doua zi 
după Jocul oficial, cum nu se 
mal face în altă parte. Practic, 
deci, un PROGRAM de PREGĂ
TIRE în FLUX CONTINUU, din 
CARE NU LIPSEȘTE — impor
tant de reținut —, NICI UN MO
MENT, MINGEA. Totul se face 
cu balonul, inclusiv „încălzirea”. 
De unde și garanția evitării stă
rilor de „supraantrenament" sau 
de saturație. Pentru că, așa cum 
ar spune oricare dintre Jucătorii 
băimărcnl, dacă ar fi întrebat : 
„de minge nu te poți sătura nici
odată". Că, într-adevăr, așa este, 
am avut prilejul să ne convin
gem recent, văzîndu-i la lucru 
pe elevii antrenorilor V. Mate
ianu și Tr. ivănescu, în prima 
zi a acestei săptămîni, luni, du
pă dificilul meci cu A.S.A. Tg. 
Mureș. Afară ploua cu găleata, 
era frig, terenul era îmbibat cu 
apă și, cu toate acestea, de-abia 
după aproape două ore au putut 
fi determinați toți jucătorii să 
vină de pe gazon la vestiare, la 
bale și saună !

Antrenamentele echipei din Baia 
Mare au toate un numitor co
mun, care se cheamă JOCUL, fie 
chiar și sub forma structurilor 
de exerciții. Aceasta reprezintă 
nu numai mijlocul cel mai com
plet de instruire, de asigurare a 
unei superiorități tehnico-tactice 
exemplare, ci și o modalitate de 
realizare a unei suduri sufletești 
durabile. De regulă, jucătorii vin 
la teren cu mult înainte de ora 
prevăzută în programul de pre-

la fixarea orașelor-gazdă ale a- 
cestor partide. Printre orașele 
propuse de cele patru echipe 
figurează Pitești și Plopeni 
(pentru jocul Universitatea Cra
iova — Steaua), Drobeta Tr. 
Severin, Hunedoara, Brașov și 
Craiova (pentru partida Rapid 

■— Politehnica Timișoara).

odihnă la Sovata
excursiile inițiate de organi
zatorii turismului mureșan. 

Locuri pentru cură sau 
odihnă la Sovata, precum 
ți informații suplimentare 
6e pot obține de la toate 
agențiile și filialele Ofici
ilor județene de turism, de 
la I.T.H.R. București și Co
mitetele sindicatelor din în
treprinderi și instituții.

O TRAGEREA LOTO DE 
ASTAZ1, 25 aprilie 1080, se des
fășoară la ora 16,30 în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, 6tr dr. Staicovlci nr. 42.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 18 APRILIE 1980. Cat. 
r: 1 variantă 100% — autoturism 
„Dacia 1300“ și 5 variante 25% a 
17.500 lei ; Cat. 2 : 4,75 variante 
a 19.637 lei ; Cat. 3 • 36,75 a 2.538 
led : Cat. 4 : 87,50 a 1.066 lei ;
Cat. 5 : 246,75 a 378 lei ; Cat. 6: 
446,75 a 209 lei ; Cat. X : 2.138 a 
100 lei. REPORT CATEGORIA lî 
144.534 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la Categoria 1 a fost 
obținut de CAȘU ILIE din Ro
man, Județul Neamț.

gătire. Șl 
organizat, 
că „tenis 
la poartă 
exersează

.binevoitor”, în schimbul 
pentru adevăr și reali- 
fapt, este bine să ne 
că atunci cînd V. MA- 
A TRECUT LA CÎRMA 
F.C. BAIA MARE, IN

pînă să înceapă lucrul 
colectiv, unii mai joa- 
cu piciorul”, alții trag 

sau, pur șl simplu, 
_________ un anumit procedeu 
tehnic sub forma studiului indi
vidual. De asemenea, sînt foarte 
multe cazurile cinci se rămîne și 
după „ora închiderii”, pe gazon, 
în grupuri mici sau fără parte
neri, pentru un SUPLIMENT DE 
PREGĂTIRE. în ceea ce privește 
antrenamentul propriu-zis, pon
derea conținutului său este de 
ordin tactic. Schemele* și combi
națiile de atac sînt mai întîi 
bine însușite „la tablă”, după ca
re se repetă în teren pînă se 
realizează, cum se spune, „șnur“, 
fără greșeală. Și ca să se ajun
gă aici, nu se face nici o eco
nomie de timp sau de efort. Au 
fost, uneori, cazuri cînd s-a lu
crat și trei ore pînă cînd antre
norii V. Mateianu și Tr. ivănes- 
cu să se declare mulțumiți. Nu
mai așa au deprins jucătorii băi- 
măreni acea spectaculoasă și de
rutantă circulație a mingii, pre
singul și recuperarea balonului 
„în haită”, atacul supranumenc 
pe fază și pe diferite zone ale 
terenului. „Cu prețul unei munci 
fără menajamente, al seriozității 
exemplare și al atitudinii res
ponsabile față de performanță*. 
Această remarcă, aparținînd an
trenorului regional A. Ferenczi, 
sintetizează, de fapt, tot ceea ce 
înseamnă „secretul” bunelor com
portări competiționale ale for
mației din Baia Mare.

Și ar mai fi de adăugat ceva 
deosebit de semnificativ, carear 
putea să-i facă pe unii, care încă 
se mai îndoiesc de virtuțile unui 
colectiv modest, dar foarte har
nic, să renunțe la un anumit 
zîmbet „b*------ — i-*—»-.i
opțiunii 
tate. In 
amintim
TEIANU 
ECHIPEI ___  _____
TOAMNA ANULUI 1976, ACEAS
TA OCUPA, ÎN DIVIZIA B, UN 
LOC ÎN ZONA RETROGRADĂ
RII ! De aici și pînă la poziția 
de fruntașă în clasamentul pri
mei divizii, drumul parcurs a în
semnat, înainte de orice, un 
FOARTE MARE VOLUM DE 
MUNCA. Și să nc mai amintim 
că atunci cînd V. Mateianu a 
pornit la drum cu- F.C. Baia Ma
re, în formația de bază figura 
majoritatea covârșitoare a jucă
torilor de azi — Ariciu, Bone, 
Molnar, Condruc, Koller, P. 
Radu, Sabău — nici unul dintre 
ei, în acea vreme, un nume în 
fotbalul nostru. Pe parcurs, lo
tul a mai fost completat cu alții, 
și mai puțin cunoscuți, ca Ter- 
heș și Mureșan (promovați de 
la juniori), Buzgău și Bălan, de 
la Mineral Cavnic, Ciohari I, 
Ciohan II și Deac, de la Sighet, 
Sepi și Frank de la Baia Spric. Din 
toți aceștia, V. Mateianu și Tr. 
Ivănescu au făcut. într-un timp re
lativ scurt, o echipă în adevăratul 
înțeles al cuvintului, despre, care, 
oricine o vede azi jucind, spune 
pe bună dreptate, că A ADUS 
CEVA NOU, că interpretează o 
partitură proprie, bine însușită,' 
pusă în slujba spectacolului fot
balistic. O echipă care umple 
tribunele pe unde apare și des
pre care se mai zice, chiar și 
atunci cînd este învinsă la scor 3 
„ce frumos a jucat !”

Dar, ca să se ajungă la astfel 
de aprecieri, condiția de îndepli
nit a fost : MUNCA, SERIOZI
TATE, DISCIPLINA. Altfel Spus,’ 
acesta a fost și este marele „se
cret” al echipei din Baia Mare. 
La drept vorbind, un „secret* la 
îndemîna tuturor. Un „secretu 
care, descifrat de cît mai mulțî 
antrenori și cît mal multe echipe; 
ar face ca fotbalul nostru să de
vină mai bun, mai generos cu 
spectatorii, mai competitiv.

Mihai IONESCU

• UNIREA ALBA IULIA — 
PROGRESUL VULCAN 1—1 
(0—1). Au marcat : Zamfir (min.’ 

35) pentru Progresul și Iordache 
(min. 88) din 11 m pentru gazde.

SiMfNiC

de 
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Vă- 
fie
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Aici, la 1400 m altitu
dine, se află stațiunea 
turistică Semenic, care 
dispune de hoteluri și 
restaurante elegante.

Căile lesnicioase 
acces contribuie ca 
țiunile din această 
(Semenic, Crivaia, 
iiug, Trei ape) să
mult îndrăgite. Se poate 
ajunge pe DN 58 sau DN 
58 B, precum și cu tre
nul pînă la Reșița — 
apoi cu autobuzul.

Bilete și informații su
plimentare Ia toate a- 
gențiile și filialele Ofi
ciilor județene de tu- v 
rism. precum și la cele 
ale I.T.II.R. București.



în „Cupa Tungsram", Ia Budapesta

POLOIȘTII ROMÂNI AU ÎNVINS 
PE CAMPIONII LUMII: 86 CU ITALIA!

La Budapesta au început între
cerile marelui turneu internațio
nal de polo dotat cu «Cupa 
Tungsram*, una dintre cele mai 
importante competiții dinaintea 
J.O. In primul meci, reprezenta
tiva României a întîlnit reduta
bila formație a Italiei, campioa
na mondială. La capătul unui 
joc foarte disputat, pololștli ro
mâni au obținut o meritată și 
-prețioasă victorie la scorul de 
8—6, (0—2, 3—0, 2—2, 3—2). Cele 14

goluri au fost înscrise de: Ră- 
ducanu 3, I. Slăvei 2, Costrăș, 
Ungureanu și Nastasiu pentru 
echipa română, respectiv De 
Maglstris 2, Steardo, Marsill, 
D'Angelo, Galli. Au condus Fuchs 
(Belgia) șl Tsantas (Grecia).

In celelalte partide ale etapei 
inaugurale, Iugoslavia a învins 
R. F. Germania cu 5—4 (1—0,
1—2, 1—2, 2—0), iar Ungaria a
întrecut S.U.A. cu 0—3 (2—1, 1—0, 
1-1, 2-1).

r Urm are din nao- II

rul mare de lovituri expediate 
din toate pozițiile. Decizie : 4—1 
în favoarea lui Voinescu.
; La „semiușoară“. Florin Stan 
a fost oprit de i 
în ring, astfel <
Cristophcr Ossai 
nală, unde îl va ’ 
rian Livadaru, 
puncte în fața lui 
(Ungaria).

I, Așteptată ca o
'dramaticul

medic să urce 
că nigerianul 
va boxa în fi- 
întîlni pe Flo- 
cîștigător la 

i Gabor Takăcs

revanșă după 
de la Galați,(dramaticul meci de la Galați, 

disputat cu cîtva timp în urmă, 
cînd Nicolae Costin l-a întrecut 
'la puncte pe Ion Budușan, par- 
jtida dintre cei doi pugiliști a 
fost și de data aceasta deosebit 
de aprigă. începută prudent, cu 
tatonări și provocări tactice, 
lupta lor s-a transformat, în- 
cepînd din rundul doi, într-un 
schimb de lovituri extrem de 
dure, care ar fi putut aduce 
k.o.-ul în orice moment. Costin, 
mai static decît Budușan, a mi
zat mult pe croșeele sale deci
sive. Budușan, ca orice om 
pățit, a căutat, și de cele mai 
multe ori a reușit să iasă din 
raza de acțiune a rivalului și 
să fructifice atît avantajul a- 
lonjei, cit și jocul dc picioare

IVIinL Ml. „1
mai bun. El a punctat de la 
distanță, dar a și răspuns, fără 
să rămînă dator, seriilor ini
țiate de Costin. în general, par
tida 
sebi 
cum 
rite, 
decizie la puncte, atribuită pe 
merit lui Budușan.

în cealaltă semifinală a „se- 
mimijlociilor", Mihai Ciubotarii 
l-a înfruntat pe nigerianul 
Roland Amoruyi. După ce în 
preliminarii românul eliminase 
un alt boxer nigerian, prin 
k.o., el a repurtat 6 nouă vic
torie și în fața 
data aceasta, 
obține decizia 
întrebuințeze 
să treacă prin 
dificile, adversarul său fiind 
bun cunoscător al scrimei 
pumnii. Nu mult a lipsit 
Amoruyi să-1 depășească 
Ciubota.ru, care a fost declarat 
învingător, la limită, cu 3—2.

La categoria mijlocie, Valen
tin Silaghi a întîlnit în core
eanul Djan Bong Mum un rival 
puternic, cu lovituri dure, dar 
inferior din punct de vedere 
tehnic. în ciuda acestui fapt, 
Silaghi, boxînd modest, fără 
claritate în acțiuni, s-a impus

a fost pasionantă, îndeo- 
prin forța loviturilor. Dar 
„țintele11 nu au fost nime- 
meciul s-a încheiat cu o

lui Amoruyi. De 
insă, pentru a 
a trebuit să se 
la maximum șl 
multe momente 

un 
cu 
ca 
pe

C. E. DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. I)

respondențe. V. Țigănaș deci, 
în aparență, era fără șanse 
cînd a intrat pe salteaua de 
concurs pentru a susține acest 
duel. După gong, însă, nu ne 
venea a crede ochilor. Luptă
torul nostru n-a mai ținut cont 
de laurii lui Seger, dominîn- 
du-1 autoritar. Surprins de a- 
ceastă neașteptată replică, lup
tătorul vest-german a evitat 
cit a putut atacurile aprige, 
în timp ce " .
mula puncte prețioase : - - - - 4—0.

V. Țigănaș acu-
1—0, 

2—0, 3—0, 4—0. Pus în evi
dentă inferioritate și acuzînd 
o durere la. picior, A. Seger a 
abandonat. Așadar, luptătorul 
român a obținut — și încă 
înainte dc limită — o victorie 
de prestigiu pentru palmare
sul său și, poate, pentru vi
itoarea-! evoluție la aceste 
campionate. Vasile Pușcașu 
(100 kg) pornea favorit în con
fruntarea cu polonezul T. 
Busse, pe care l-a învins de 
fiecare dată cînd l-a întîlnit. 
în această partidă însă, el a 
fost dominat pînă aproape de 
final (în repriza secundă sco
rul era, la un moment dat, 
2—6) cînd a reușit să egaleze : 
8—8. Forțînd victoria cu cîteva 
procedee tehnice riscante, V. 
Pușcașu a fost contrat, și 
întrecut Ia puncte : 8—12.

în gala de seară, luptătorii

români au susținut partidele 
celui de al doilea tur. Aproape 
toți sportivii noștri, exceptîn- 
du-1 pe Gh. Rașovan, au re
purtat succese. A. Neagu a ob
ținut cea mai rapidă victorie a 
reuniunii, dispunind prin tuș 
de finlandezul T. Halonen în 
secunda 24 ! O. Dușa a cîștigat 
tot la începutul primei reprize 
prin abandonul lui II. Brotznel 
(Austria). Partida lui V. Ți
gănuș cu P. Szabo (Cehoslova
cia) a debutat sub semnul echi
librului, 3—3, spre sfîrșitul pri
mului rund. în următorul, spor
tivul nostru a executat, reușit, 
cîtcva procedee tehnice, iar în 
min. 3,52 și-a fixat adversarul 
cu umerii pe saltea. Deci, vic
torie prin tuș. După greșelile 
din primul meci, V. Pușcașu a 
luptat mult mai atent în con
fruntarea cu S. Kadiroll (Tur
cia), asigurîndu-și un avantaj 
substanțial (9—0) încă din re
priza I. La numai cîteva se
cunde după reluarea meciului, 
V. Pușcașu a dispus de Kadi
roll prin tuș. Gh. Rașovan a 
pierdut prin tuș (min. 8,51) și 
întâlnirea cu polonezul W. Olej- 
nik și a fost eliminat.

Miine (n.r. azi) intră în con
curs luptătorii de la celelalte 
5 categorii de greutate: Ion A- 
rapu (52 kg), Gigei Anghel (62 
kg), Marin Pircălabu (74 kg), 
Ion Ivanov (90 kg) și Andrei 
Ianko (+100 kg).

• ÎN ȚARA CEASURILOR DE MARE 
PRECIZIE, Elveția, seara finalelor celei 
de a 12-a ediții a campionatelor europene 
de tenis de masă (probele pe echipe) a 
început cu o întîrzlere de o oră I Șl chiar 
dacă ea s-a încheiat practic,... a doua zl 
(la ora 1,25), cel 5 0OT de spectatori din 
sala Eisstadlon Allmend aci fost încălziți 
de captivanta finală masculină cane a opus 
formației R.F. Germania pe cea a Suediei. 
După patru ore de dispute acerbe, scorul 
era egal : 4—4. Punctul victorios al echipei 
Suediei (pentru a 7-a oară campioană a 
Europei) l-a realizat tînărul Ulf Carlsson, 
marea revelație a acestui campionat. Ală
turi de el, ..bătrînul" Bengtson Șl fostul 
coechipier al acestuia într-un celebru „du
blu". Kjell Johansson, acum antrenorul 
puternicei echipe scandinave care, tn semi
finală. a întrecut echipa campioană mon
dială. Ungaria, fl» PENTRU PRIMA DATA. 
TRACY AUSTIN ! După turneul de la 
Hilton Head, foarte tînăra jucătoare ame
ricană de tenis Tracy Austin (17 ani) a 
aflat că pentru prima dată a fost desem
nată nr. 1 mondial de către ordinatorul 
asociației jucătorilor profesioniști, cele 
două victorii consecutive asupra fostei li
dere. Martina Navratilova (aflată tn această 
poziție de la 10 septembrie 1979), contînd 
foarte mult, 
mica el ! A 
DUBLU CAMPION ______T_ ___  ______
REAL, primul care a realizat eventul 400 
șl 800 m, va fl prezent, probabil. Ia star-

nr.

Cine i-a adus vestea 1 Mă- 
ALBERTO JUANTORENA, 

OLIMPIC LA MONT-

Simbătă și duminică

LOTUL FEMININ DE CANOTAJ 
PARTICIPĂ LA „REGATA PANCEAREVO"

Ieri, lotul feminin de cano
taj a plecat în Bulgaria pen
tru a participa la întrecerile 
din cadrul „Regatei Panceare- 
vo“. Tradiționalul concurs de 
primăvară, care inaugurează 
sezonul internațional de schif, 
programează două reuniuni 
(sîmbătă și duminică) la 5 din 
cele 6 probe olimpice.

Iată principalele noastre e- 
chipaje care vor evolua pe la

ii

cu destulă dificultate, obținînd 
o chinuită victorie la puncte.

Maratonul pugilistic a în
ceput să trieze, nedorit, prin 
accidentarea unora dintre com
petitori. Astfel, opriți de medici 
să boxeze, trei dintre semifina- 
liști nu au urcat treptele rin
gului în cea de a doua gală 
semifinală : Iuseim Săli (pană), 
Marcel Sîrba (mijlocie mică) și 
Teodor Pir joi (grea). în acest 
fel, adversarii lor, Ciu En Zo, 
Nicu Chioveanu 
lian, vor evolua 
nală.

Partida vedetă 
gramată chiar la . 
lei, s-a desfășurat în fața unei 
săli arhipline și a opus boxe
rii de categorie muscă Daniel 
Radu și Omar Santicsteban 
(Cuba). A fost un meci elec
trizant, cu schimburi multe de 
lovituri, în care ambii sportiv! 
au făcut dovada bunei lor pre
gătiri fizice și tehnice. Mai mo
bil și cu o directă de dreapta 
deosebit de precisă, cubanezul 
a reușit să domine în primele 
două runduri, cînd Radu a și 
fost numărat în repriza a tre
ia, am asistat la o încleștare 
epuizantă, în care un ușor a- 
vantaj i-am putea atribui ro
mânului. Dar a fost prea puțin 
față de terenul

’ și victoria la 
la limită (3—2) 
a reflectat, just 
țe. Și celălalt 
mân la „muscă", Constantin Ți- 
țoiu a fost eliminat de Io Riong 
Sik (R.P.D. Coreeană), care a 
cîștigat la puncte.

în singura semifinală a „pe
nelor” s-au întîlnit Titi Cercel 
și Djong Djo Ung (R.P.D. Co
reeană). Deși dezavantajat de 
alonjă, Cercel a găsit drum 
pentru a-și plasa seriile sale, 
chiar cu riscul de a primi di
rectele de întâmpinare, deose
bit de precise ale adversaru
lui. După o luptă echilibrată, cu 
un final mai bun, Cercel... 
smulge decizia — meritat — cu 
3—2. El îl va înfrunta în fi
nală pe campionul olimpic Ciu 
En Zo (R.P.D. Coreeană).

Vechea rivalitate a ușorilor 
Simion Cuțov — Carol Hajnal 
s-a tranșat din nou în favoarea 
dinamovistului, care a boxat ca 
în zilele sale bune, avînd în 
directa de stingă principalul 
său atu. Ne-a impresionat în 
mod plăcut pregătirea sa fi
zică ; aceasta a făcuț ca în 
ultimul rund să se risipească 
orice dubiu asupra învingăto
rului. Hajnal a fost același 
sportiv tenace, care a luptat cu 
toate resursele pentru victorie. 
Dar și de data aceasta Cuțov 
a fost mai bun. Decizia 5—0.

Mijlociul mic Vasile Gîrgavu 
a încheiat repede lupta cu N. 
Jiirgens (R.D.G.) pe care l-a 
obligat să abandoneze în prima 
repriză.

și Angci Mi
di rect în fi-
a serii, pro- 
începutul ga-

pierdut anterior 
puncte acordată 
lui Santicsteban 
raportul de for- 
semifinalist ro

J.O. de la Moscova doar la proba de 
m. Un ulcer duodenal și apel un cla- 
muscular l-au ținut în afara pistei în- 
1 umile august și octombrie. Reluînd an-

tul
400 
caj 
tre 
trenamentele la sfirșltul toamnei, el a fost, 
însă, operat la călcîi, în decembrie, în 
R.D. Germană, operația fiind reușită, după 
cum s-a anunțat. Este greu de știut dacă 
Juanlorena va putea să revină la cea mai 
bună condiție fizică în scurtul Interval care

a mai rămas. Q LA 
TURNEU DE TENIS, 
13 și 19 octombrie în 
torl. dintre care cel 
gazdă, primul 
pentru ,
Chineză, „luaatury _
12 și 18 ianuarie 1981 • ‘CELEBRUL DT 
ȘTEFANO, poreclit „Dl. Cupa Europei* 
pentru succesele sale de neuitat ca jucător 
la echipa Real Madrid, a revenit acum în 
actualitatea soccerulud continental prin 
calificarea echipei pe care o antrenează.

CANTON, UN MARK 
oare va reuni, între 
acest an, 32 de jucă- 
puțin doi din țara 

turneu de tenis . ‘ ’
„Grand Prlx* organizat tn 

, „Mastcrs“-ul este programat între

contînd
R.P.

cul din apropierea Sofiei : 
4+1 rame (Valeria Cătescu, 
Florica Silaghi, Maria Tănase, 
Georgeta Mașca + Aneta Ma
tei) ; 2 vîsle (Olga Homeghi, 
Valeria Roșea); 2 rame (Elena 
Oprea, Florica Dospincscu); 
simplu (Sanda Toma); 4+1 
vîsle (Veronica Jugănaru, Ane
ta Mihaly, Maria Macoviciuc, 
Sofia Banovici + Elena Giur- 
că).

„MECIUL
CANDIDAȚILOR" LA ȘAH

Meciul dintre marii maeștri 
Boris Spasski (U.R.S.S.) și La- 
jos Portisch (Ungaria), contînd 
pentru turneul candidaților la 
titlul mondial de șah, a conti
nuat la Ciudad de Mexico cu 
partida a 9-a, cîștigată de Spas
ski la mutarea a 49-a. înaintea 
ultimei partide, scorul este 
egal: 4,5 — 4,5 p.

TURNEUL DE HOCHEI PE GHEATĂ
DE LA GOTEBORG

In cadrul turneului Interna
țional de hochei pe gheață de 
la Goteborg, echipele Canadei 
și Finlandei au terminat la e- 
galitate : 4—4 (0—2, 3—1, 1—1). 
înaintea ultimului meci (Ceho
slovacia — Suedia) conduce în 
clasament echipa U.R.S.S. (8 p), 
urmată de Cehoslovacia (4 p).

FLORIN SEGĂRCEANU 
ÎN SFERTURI 

DE FINALĂ LA PALERMO 
în cadrul turneului ers*

de Ia Palermo, care închei-e cir
cuitul de tenis italian, Florin 
Segărceanu s-a calificat în sfer
turi de finală, învingînd pe fran
cezul Thierry Tuslane cu 6-4, 
6—4. Pentru a promova în semi
finale. el va trebui să treacă, vi
neri, peste suedezul Svensson. La 
dublu, Segărceanu — Dîrzu întîl- 
nesc în sferturi, perechea Roger 
Vasselin (Franța) — Marchetti 
(Italia).

NOU RECOUD MONDIAL
LA ARUNCAREA SULIȚEI

Cu prilejul unui concurs des
fășurat în orașul Tata, atletul 
Ferenc Paragi (Ungaria) a sta
bilit un nou record mondial în 
proba de aruncare a suliței, cu 
performanța de 96,72 m. Ve
chiul record era de 94,58 m și 
aparținea, din anul 1976, com
patriotului său Mikloș Ncmeth.

ALEKSANDR TKACEV Șl NELLI KIM, 
CAMPIONI DE GIMNASTICĂ

Al U. R. S. S.
La Kiev, s-au desfășurat 

campionatele de gimnastică ale 
U.R.S.S. Titlurile de campioni 
au revenit lui Aleksandr Tka- 
cev, care a realizat 114,80 p 
(urmat de F. Kulasizov — 111.3(Utfj^ 
p și N. Andrianov — 113,50 p ; * “ 
Aleksandr Ditiatin nu a parti
cipat) și Nelli Kim, care a to
talizat la individual compus. în 
proba feminină, 77,10 p (pe 
locurile următoare: Stella Za
harova — 76,75 p și Elena Da
vidova — 76,45 p ; nu au parti
cipat Elena Muhina și Maria 
Filatova).

După semifinalele cupelor europene la fotbal

REAL, JUVENTUS Șl BAYERN N-AU REZISTAT
Iată-ne, așadar, în fața ultimu

lui act al cupelor europene. Se 
cunosc finalistele în cele trei 
competiții, iar pronosticurile 
noastre, în privința calificărilor 
în faza decisivă, s-au adeverit 
numai pe jumătate... Real Ma
drid, Juventus și Baycm Miin- 
chen au fost eliminate, locul lor 
fiind luat, in ordinea competiții
lor, de către Hamburger S.V., 
Arsenal Londra și Eintracht 
Frankfurt, toate formații de prim 
rang, care în returul semifinale
lor au entuziasmat zecile de mii 
de spectatori (în total, la cele 6 
jocuri au asistat aproape 300.000). 
Deci finalele vor fl :

C.C.E. :, la 28 mal, la Madrid : 
Nottingham Forest — Hamburger 
S.V. •

CUPA CUPELOR, la 14 mal. la 
Bruxelles : F.C. Valencia — Ar
senal Londra ;

CUPA U.E.F.A., la 7 mai 
Monchengladbach, Borussia 
Eintracht Frankfurt, iar la 
mai, returul la Frankfurt.

Și lată acum cîteva considera
ții șl amănunte privind ultimul 
asalt spre finalele competițiilor.

Pe „Vollispark-Stadion* din 
Hamburg, gazdele au început par
tida într-un ritm deosebit de 
susținut obțlnînd calificarea, în 
dauna Realului din Madrid, prac
tic, în prima repriză. în min. 
10 Kaltz a transformat un pe
nalty, apoi Hrubesch a majorat 
scorul în min. 17, dar Cunning
ham a redus din handicap, ofe
rind madrilenilor încă perspecti
va calificării. Dar lată că, din 
nou, Kaltz (min. 40) șl apoi a- 
celași Hrubesch (min. 45) au fă
cut ca tabela de marcaj să in
dice 4—1 pentru gazde. Practic, 
meciul era jucat. In repriza se
cundă Jocul a devenit dur și, ca 
urmare, Del Bosque, la un fault 
grosolan asupra Iul Keegan, a

la
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Valencia, 
trenorul 
jucătorul 
răspunde 
L'Equipe 
avea 20 de ani mal puțin. Dar cum nu pot 
face nimic în această privință, mă simt 
bine așa cum sînt, în mijlocul celor pe 
care-i iubesc și care îmi permit să mun
cesc in fotbal, dintotdeauna marea mea 
pasiune. Așa că nu văd de ce nu aș fi 
fericit...* Tot la fel ar fi răspuns Dl Ste
fano dacă 1 s-ar fl reziliat contractul în 
urma unor slabe rezultate ? • ACUM Cl- 
TEVA ZILE, IN SALA COUBERTIN din 
Paris, campionatul de box profesionist al 
Franței la categoria semigrea, dintre cam
pionul Hocine Tafer și challangerul său 
Jean-Louis Martin s-a încheiat prin aban
donul challangerului dictat de arbitru în 
repriza a 7-a, pentru a evita un k.o. 
Ajuns, însă, în cabină, Martin a leșinat, 
fiind transportat fără cunoștință Ia spital. 
N-a fost k.O.... • SEBASTIAN COE. CEL 
MAI BUN ATLET AL ANULUI 1979, care 
s-a antrenat 3 luni la Roma (la Clubul de 
golf Olgiatti, deci tot pe un gazon ca 
acasă), a declarat că obiectivul acestui se
zon îl constituie un nou record mondial la 
1 500 m („mai bun cu 2 secunde") și o 
medalie de aur la J.O. Deținătorul recor
durilor lumii la 800, 1 500 m și o milă vrea 
să abordeze apoi 5 000 m. Deocamdată a 
trecut la 3000...

în finala Cupei cupelor. Este an-
D1 Stefano la fel de fericit ca 

,Ca toată lumea — 
ziarului

Dl Stefano ? ,,' 
argenttatanul-spaniol,

— aș fi foarte mulțumit dacă aș

fost eliminat de pe teren (min. 
84). Dar Hamburg mai înscrie un 
gol în min. 90 prin Memmering 
șl rezultatul devine 5—1 !

Pe Stadionul olimpic din Am
sterdam, Ajax a reușit doar o 
victorie la limită asupra dețină
toarei trofeului Nottingham Fo
rest, prin golul marcat cu capul 
de Lerby (min. 66), într-o parti
dă bine condusă de brigada ro
mână avindu-1 la centru pe N. 
Ralnea. A fost doar o victorie 
simbolică, pentru că N.F., care 
ciștigase partida din tur cu 2—o, 
și-a asigurat drumul spre finală.

Juventus a trăit pe „Stadio Co
munale" din Torino clipe de 
mare decepție în fața Arsenalu
lui din Londra. „Tunarii" au cîș
tigat cu 1—0 prin golul Iul Vaes- 
sen marcat cu două minute îna- 
inte^-de final 1 Astfel, Arsenal se 
califică pentru prima oară în fi
nala Cupei cupelor, în care va 
întilni pe F.C. Valencia, victo
rioasă fără drept de apel în fata
lul F.C. Nantes (4—0, prin golu
rile Iul Kempes 2, Bonhof și 
Mlchel — autogol).

în Cupa U.E.F.A., două foste 
adversare ale echipelor românești 
Eintracht Frankfurt și Borussia 
Monchengladbach și-au cucerit cu 
brio dreptul de a juca în finală. 
Cine ar fi crezut ca lidera cam
pionatului vest-german, Bayern 
Miinchen, să fie învinsă cu 5—1 
(este adevărat că învingătorii 
s-au desprins doar in prelun
giri) de către Eintracht Frankfurt: 
Eroul meciului a fost Pezzey, au
tor a două goluri (al doilea în
scris în mîn. 86). In fine, Boru
ssia Monchengladbach s-a cali
ficat — conform așteptărilor — 
si vizează acum cel de al 7-lea 
titlu în Cupa U.E.F.A., în caie 
se pare că a devenit o specialistă 
de neîntrecut.

Față de finalele de anul trecut, 
clnd au fost prezente două for
mații vest-germane, cite una en
gleză, suedeză, spaniolă șl Iugo
slavă, In 1980 tabloul ultimului 
act este mult schimbat: trei for
mații din R.F.G., două engleze și 
una spaniolă. El poate fl semni
ficativ cu o lună înaintea turneu
lui final al campionatului euro
pean înter-țări, programat în Ita
lia.

Ion OCHSENFELO

Paul SLAVESCU

Jena s-a disputat meciul 
dintre selecționatele 

și Angliei, contînd pen
tru semifinalele campionatului 
european de fotbal rezervat e- 
chipelor de tineret. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0), prin golul marcat 
de Kreer (min. 52). învingători 
și în primul joc (2—1) tinerii 
fotbaliști din R.D. Germană 
s-au calificat pentru finala 
competiției.
• La Alicante, în preliminariile 

turneului olimpic de fotbal, se
lecționata Spaniei a întrecut cu 
scorul de 3—1 (2—0) formația 
Franței și s-a calificat pentru 
turneul final al J.O. de la Mos
cova. Golurile au fost marcate 
de Rub’O (2) și Montero, res
pectiv Bellis^

• La 
retur 
R.D.G.
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