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Apropiata sărbătoare de la 1 
Mai prilejuiește tineretului din 
întreaga țară o entuziastă an
gajare în activitatea producti
vă, precum și participarea la 
ample manifestări sportive o- 
magiale. Redăm și azi citeva 
din relatările corespondenților 
noștri de la acțiunile și compe
tițiile organizate în cinstea zi
lei de 1 Mai :

• FOCȘANI : Peste 3 000 de 
tineri din întreg județul Vran-

CANOTOARELE ROMÂNCE
CU DREPTUL ÎN NOUL

AU PASIT 
SEZON

9 victorii categorice (In 10 curse) ale
reprezentantelor țării noastre la Pancearevo

La Pancearevo, în Bulgaria, 
s-a desfășurat prima regată 
internațională de canotaj a anu
lui. competiție aflată la cea de 
a XVIII-a ediție. Cu acest pri
lej, sportivele românce au de
monstrat — așa cum relatează 
ziarul „Naroden Sport" din So
fia — înalta lor clasă, cîștigînd 
toate cele 5 curse la care au 
luat startul în prima zi a În
trecerilor.

Sanda Toma și-a confirmat 
titlul de campioană a lumii, 
încheind parcursul (1000 m) în 
4:16,2. Ea a fost urmată de 
reprezentanta Bulgariei în 4:22,8. 
Un succes clar au obținut și 
componentele bărcii de 2 Lc., 
Elena Oprea și Florica Dospi- 
nescu. Ele au condus de Ia pri
mii metri și au trecut primele 
linia de sosire după 4:04,0, 
înaintea echipajelor Poloniei 
4:06,2 și Bulgariei 4:08,0. Seria 
victoriilor a fost continuată în 
proba de dublu vîsle, unde 
Olga Homeghi și Valeria Roșea 
au avut ca principale adversare

Campionatul feminin de handbal, Divizia A

A

IN FINE, NIVELUL
Campionatul 

handbal, Divizia 
zi ce trece mai 
plin de „suspense*. Rezultatele 
surpriză au devenit ...obișnuite, 
Iar posibilitatea de a prevedea 
echipele ce vor părăsi prima 
scenă a handbalului nostru — 
exclusă. Nu mai puțin de șap
te echipe „candidează*, cu 
șanse aproximativ egale, la cele 
două locuri sortite retrogradă
rii.

îmbucurător este insă faptul 
că această luptă acerbă începe

feminin de 
A, devine pe 

pasionant, mai 

Georgeta Manolescu (Progresul București) șutind peste blocajul 
advers. Foto : VasUe BAGEAC

J

cea au luat startul în cadrul 
imul mare și tradițional cros de 
primăvară. Concursul s-a desfă
șurat pe străzile orașului Foc
șani și a fost urmărit de nu
meroși spectatori. Iată cîștigă- 
torii : fete : categoria 11—12 ani: 
Eugenia Gheorghiu (Școala ge
nerală nr. 1 Focșani) ; cat 
13—14 ani : Lucica Paladici (Șc. 
gen. nr. 1 Adjud) ; băieți: cat 
15—16 ani: L Barbălat (Lie. nr. 1) 
Focșani) ; cat peste 19 ani : D. 
Lupa (A.S. Milcovul Focșani). 
(V. MANOLIU).

• GHERLA. în parcul din 
orașul Gherla, pe un pitoresc 
traseu, aproape 150 de tineri 
s-au întrecut — sub genericul 
„Daciadei* — la etapa pe județ 
a „Crosului pionierilor*. La ca
tegoria 11—12 ani cei mai buni 
s-au dovedit a fi Claudia Ta- 
maș (Lie. Ana Ipătescu din 
Gherla) șl M. Borza (Șc. gen. 
nr. 2 Cluj-Napoca), iar la cate
goria 13—14 ani — Manuela 
Filip (Lie. Ana Ipătescu din 
Gherla) și M. Macovei (Șc. gen. 
nr. 2 Gherla). (L POCOL).

(Continuare tn pag. 2-3)

pe canotoarele din Bulgaria. 
Clasamentul probei : 1. Româ
nia 3:47,3 ; X Bulgaria 3:51,4.

Canotoarele românce au ob
ținut cel mai categoric succes 
în cursa de 4+1 vîsle, în care 
șl-au depășit adversarele cu 
peste 8 secunde ! în fine, după 
o frumoasă luptă sportivă, ca
merele noastre din barca de 
4+1 au completat excelentul 
bilanț în regata de debut a se
zonului internațional Iată și 
clasamentele acestor două curse: 
4+1 vîsle : 1. România 3:42,8 ; 
X Bulgaria 3:50,9 ; 3. Polonia 
3:54,6 ; 4+1 rame : 1. România 
3:45,4 ; X Bulgaria 3:48,6.

în cea de a doua zi a con
cursului sportivele românce au 
înregistrat alte 4 victorii prin 
Sanda Toma (4:09,1), El. Oprea 
— FL Dospinescu (4:03,6), Olga 
Homeghi — Valeria Roșea 
(3:43,5) și barca de 4+1 rame 
(3:19,3). în proba de 4+1 vîsle 
a cîștlgat Bulgaria (3:23,5), ur
mată de România (3:31,7).

EVOLUȚIILOR ECHIPELOR NOASTRE 
ÎNREGISTREAZĂ 0 EVIDENTĂ CREȘTERE!
A

să fie susținută și de un nivel 
mal bun al jocului, de o valoa
re ascendentă a prestațiilor for
mațiilor din fruntea clasamen
tului, dar și din subsolul luL 
La Cluj-Napoca, Știința Bacău 
s-a apropiat de standingul cu 
care ne obișnuise. Constructo
rul Baia Mare, de această dată 
cu toate forțele sale de prim 
rang (Maria Bosi-Tgorov, Nicu-

.> listec» J>4I. Hune* proletari din toate tarile, uniți-v* i 
SALA D€ LECTURA ----------------------------------------portul
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O frumoasă comportare la C. E. de haltere

GELU RADU MEDALIE DE BRONZ LA STILUL ARUNCAT

GELU RADU
BELGRAD, 28 (prin telefon), 

în ziua a IlI-a a Campionatu
lui european de haltere, ce se 
desfășoară în localitate, la star
tul categoriei pană s-au aliniat 
14 sportivi, printre care și re
prezentanții noștri Constantin 
Chiru și Gelu Radu. Comporta
rea lor a fost bine apreciată 
de către specialiști, fiind sin
gurii concurenți — In afara ce
lor sovietici, bulgari și polonezi 
— care s-au apropiat de vîrful

GIMNAST! Șl GIMNÂȘTI 
ROMÂNI IA CAMPIONATELE 

EUROPENE DE JUNIORI
La Lyon (Franța) vor avea 

loc, între 2 șl 4 mai. Campio
natele europene de gimnastică 
pentru juniori și junioare. An
trenorul emerit Bela Karoly va 
prezenta în competiție pe Eca- 
terina Szabo, Dorina Ungurea- 
nu, Mariana Radu și Lavinia 
Agachl. La băieți, antrenorul 
Mircea Lisovschi a înscris trei 
concurenți : Emilian Nicula, 
Dan Odorhean șl Adrian Căpă- 
țînă.

v»

lina Sasu și Elisabeta Ionescu) 
in teren, a realizat un meci 
bun in compania Rulmentului 
Brașov, învingînd-o chihar în 
fief-ul său, Progresul Bucusești 
și Mureșul Tg. Mureș — deși 
despărțite, la acea oră, de șap
te locuri în clasament — s-au 
dovedit egale ca valoare, la un 
nivel mai mult decît satisfăcă
tor, în orice caz departe de lo
cul ocupat de bucureștence, iar 
TEROM IAȘI continuă, prin jo
cul său, să se dovedească o veri
tabilă echipă de primul eșa
lon. Hidrotehnica Constanța iși 
valorifică tot mai ferm șansele, 
îndreptățind bunele aprecieri 
de care s-a bucurat după evo
luția sa în Capitală, în compa
nia Confecției. Este evident că 
fiecare nouă etapă contribuie 
la punerea în formă a^echipelor 
noastre din Divizia A, dar a- 
ceastă conjunctură ne face să 
credem că perioada precompe- 
tițională n-a fost folosită cu 
maximum de randament.

întrecerile acestea de o dîr- 
zenie fără precedent evidenția
ză și valoarea constantă a uno
ra dintre jucătoarele selecțio
nate în Iotul național. Portarul 
Viorica Ionică a făcut un meci 
excelent, Niculina Sasu și Ma
ria Bosi-Igorov s-au distins la 
Brașov, Angela Avădanei a în
clinat balanța victoriei în fa
voarea formației sale, iar jucă
toarele de la Știința Bacău s-au

Hristache NAUM
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stilul aruncat, 
evoluat foarte

„piramidei*. La 
Gelu Radu a 
bine, reușind să obțină medalia 
de bronz și, totodată, să egaleze 
recordul țării (150 kg), o per
formanță meritorie, dacă avem 
în vedere faptul că tînărul hal
terofil de la CJS. Onești (In 
vîrstă de 23 ani) este la prima 
sa apariție la o întrecere con
tinentală. în clasamentul gene
ral el a ocupat poziția a Vl-a 
cu 265 kg, la egalitate cu Con
stantin Chiru, acesta din urmă 
fiind avantajat de o greutate 
corporală mai mică după con
curs, cînd ambii au fost recin- 
tăriți pentru a fi departajați în 
ierarhia categoriei.

C. Chiru a obținut un rezul
tat foarte bun la ,„smuls*, 122,5 
kg — record național (vr. 120 
kg al lui M. Grigoraș), dar din 
păcate el nu a confirmat aștep
tările la „aruncat*. Totuși, se 
poate spune că amîndoi au 
„mers* bine, și-au depășit re
cordurile personale la totalul 
celor două stiluri cu cite 10 
kg. Cu o pregătire temeinică 
în continuare ei pot obține pînă 
la J.O. alte progrese simțitoa
re pentru a ocupa la Moscova 
locuri superioare. Dar lată dia
grama încercărilor celor doi 
sportivi români : la smuls —

După „Centura ide aur“ la box

DISPUTELE AU MODIFICAT SUBSTANTIAL 
10TUI NOSTRU OLIMPIC

Titulari ncprcvâiuți: D. schiopn, D. îoincscu, S. tutor

Intervenție tardivă a arbitrului sovietic Nikolai Lovenius in me
ciul V. Silaghi — J. Martens (Nigeria) in care românul a realizat 
un spectaculos k.o. Foto : Dragoș NEAGU

Așadar, despre'cea de a IX-a 
ediție a turneului internațional 
de box „Centura de aur* se 
poate vorbi acum la timpul tre
cut. Prestigioasa noastră com
petiție a fost onorată anul a- 
cesta de prezența a 16 delegații 
de sportivi, de pe patru conti
nente, ceea ce reflectă renume- 
le de care se 
organizată la

La cele 11 
ta te au fost 
boxeri, dintre 
populată a fost 
sportivi, 
„semigreaua" cu doar 7 comba
tanți.

Prezența sportivilor români a 
fost urmărită cu deosebit inte
res, mai ales că reprezentanții 
noștri aveau de trecut unul 
dintre principalele teste dina
intea Jocurilor Olimpice de la 
Moscova.

Că este așa o confirmă și 
faptul că specialiștii și antre
norii români au înscris în între
cere pe cei mai buni pugillști 
al noștri, în frunte cu compo- 
nenții lotului olimpic : Săli 
Adem, Daniel Radu, Dumitru 
Cipere, Titi Cercel, Tiberiu Cu- 
cu, Carol Hajnal, Ion Budușan, 
Marcel Sîrba, Valentin Silaghi,

bucură întrecerea 
București.

categorii de greu- 
înscriși 138 de 
care cea mal 

_,pana“, cu 16 
iar cea mai săracă

Marți 29 aprilie 1980 I

Chiru 115 kg — ratat, 120 kg, 
122,5 kg — locui 5 în clasamen
tul stilului; Radu 110 kg, 115 
kg, 117,5 kg — ratat — locul 7; 
la aruncai — Chiru 142,5 kg, 
150 kg ratat, 150 kg — ratat — 
locul 8 ; Radu 150 kg, 155 kg — 
ratat, 155 kg — ratat— locul X

Campionul european al cate
goriei, bulgarul Ștefan Dimi
trov, a cucerit pe merit titlul, 
fiind constant la ambele stiluri 
față de principalul său adver
sar, sovieticul Iuri Sarkizian, 
care n-a reușit decît 120 kg la 
„smuls*, clasîndu-se în urma 
hli C. Chiru.

REZULTATE TEHNICE : ca
tegoria pană (60 kg) : 1. St. Di
mitrov (Bulgaria) 285 kg, 2. L 
Sarkizian (U.R.S.S.) 280 kg, X 
W. Pawluk (Polonia) 275 
4. L Wlodzmierz (Polonia) 
kg. 
kg, 
kg. 
kg,

kg,
27C
265
265

5. C. Chiru (România)
6. G. Radu (România)
La smuls : 1. Dimitrov 127,5
X Pawluk 125 kg, 3. Wlodz- 

mierz 125 kg ; la aruncat: L 
Sarkizian 160 kg, X Dimitrov 
157,5 kg, X Gelu Radu 150 kg.

In ziua a IV-a a competiției 
va intra 
Dociu, la 
kg).

tn concurs șl Virgil 
categoria ușoară (67,5

Ion OCHSENFELD

Dumitru Schiopn 
Florian Livadam 

Simion Cuțov 
Vasile Gîrgavu

Georgică Donici și Teodor Pîr- 
jol — în ordinea categoriilor.

Bilanțul înregistrat de sporti
vii români este bun7 dintre 
cele 11 centuri au revenit pu- 
giliștilor noștri, dar trebuie să 
specificăm că " ~ •
(semimuscă), 
(semiușoară), 
(ușoară) și 
(mijlocie mică), clasați pe lo
cul 1, nu au făcut parte — la 
ora întrecerilor — din lotul o- 
limpic.

Ierarhiile răsturnate la noi, 
cu prilejul acestui mare turneu 
internațional. Ia multe catego
rii de greutate pot conduce la 
unele concluzii și aprecieri a- 
supra valorii și a perspectivelor 
boxerilor noștri la apropiatele 
Jocuri Olimpice de la Moscova.

„Semimusca* a avut ca titu
lar în lotul olimpic pe constăn- 
țeanul Săli Adem, eliminat în 
„optimi" de coreeanul Dji long 
Ciol. învingătorul, Dumitru 
Șchiopu, în afara unei comba
tivități evidente, manifestată în 
toate meciurile, rămîne totuși 
un pugilist modest și conside-

Poul IOVAN
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE 
„CUPA MUNICIPIULUI 
ALEXANDRIA* LA TIR

RALIUL CETATE DEVA" A REVENIT CUPLULUI 
VEZEANUOL1EANU

12 NOI RECORDURI NApONALE 
IN „CUPA PRIMĂVERII" LA TIR CU ARCUL I

DOUA LI

în județul Hunedoara s-a des
fășurat „Raliul Cetate Deva“, cea 
de a doua etapă diiin cele sase 
ale campionatului republican de 
raiduri, la automobilism. La în
trecerea disputată pe un traseu 
lung de 388 km (cu 22 probe 
speciale, reprezentînd 39 la 6ută 
din parcurs) au luat startul 59 
de echipaje, dintre care doar 39 
au terminat cursa. Referitor la 
acest raliu, merită relevată re
venirea pe primul plain al cuplu
lui ILie Olteanu — Petre Vezea- 
nu, cît și comportarea .foarte 
bună a perechii Balint-Panaite. 
©are a condus jumătate din tra
seu dar a fost nevoită să aban
doneze din cauza unei defec
țiuni la sistemul electric. O men
țiune pentru preocuparea de a 
pregăti în mod exemplar mași
nale de concurs a reprezentanți
lor I.A. Dacia Pitești și IJNJM.T. 
București.

Rezultate tehnice : ciLasamem
general individual : 1. Ilie Oltea
nu — Petre Vezeanu (I.A. Dacia). 
2. Mircea llioade — Nicolae Ni
cotian (I.N.M.T.), la 5 secunde 
de primul loc !, 3. Dacian Ban
ca — Viorcfl Mazilu (I.A. Dacia). 
Pe echipe, din 10 participante :
1. LA. Dacia Pitești, 2. A.S. Ce
tate Deva, 3. C.S.U. Brașov.

Iată și primii trei, la grupele 
respective : d. '
I (clasice) — 
(I.T.A. Argeș), 
(Cetate Deva), 
cătaru (Unrkrea _ _ ___
rești) ; cl. Dacia 12??, , 
n-a (modificate Conform _____ ,
— 1. Ilioaie — Nicolau (LN.M.T.),
2. Banca — Mazilu (I.A. Dacia).
3. Urdea — Ruj an (C.S.U. Bra
șov) ; dL. Dacia 1 300, grupa a 
V-a (indiferent de modificări) — 
L Olteanu —- Vezeanu, 2. Huțu — 
Stinăcă (Nieoflina Iași), 3. Doina

Dacia 1 300, grupa
* Miu — Baboi 

Maitei — Crețu 
Gîndu — Bu- 

Trioolor Bucu-
1 300, grupa a

1.
2.
3.

Consemnr 
Ieri, pe rr 
tulul națioj 
că prima ■ 
a stat sub 
încheindu-s 
lnseparabik 
numai 24 
revenim, a 
tul44 â—ÎPt 
după ce tc 
La de scrii 
părăsise 1 
derby, C.S 
Mare — SI 
clusiv 
celor două 
membrii d: 
nic), „cele. 
separabile*4,

Ce s-a în 
foii de co: 
meciului ai 
egalitate p< 
t.d.), fapt 
re de diret 
șl anunțat 
Deși semn 
duri a ate 
asupra ne< 
două rezuli 
planșă și 
foaie, argu

la ju- 
fi cla- 
senlo-

s-a lm-pus 
p — s-ar 
la categoria

cifra cu care 
niorl — 2 366 
sat al treilea 
rilor.

REZULTATE
FITA, seniori ; 1. M. Bîrzu (Vo
ința Satu Mare) 2 430 p, 2. V. 
Stănescu (Petrolul) 2 392 p, 3. A. 
Berki (Voința Tg. Mureș) 2 330 p; 
senioare : 1. Aurora Ghin (Sănă
tatea Tg. Mureș) 2 451 p, 2. Te
rezia Preda (Sănătatea) 2389 p, 
3. Dana Bălescu (Olimpia) 2 212 
p ; juniori I : 1. V. Weszelowski 
(Voința Satu Mare) 2 366 p, 2. 
Gh. Pop (Mineral An inoasa) 
2129 p ; 3. R. Tănase (Olimpia) 
2 098 p ; junioare I : 1. Simona
Funcuță (C.S.Ș. Rădăuți) 1 770 p,
2. Dorina Damian ’ ‘ ‘
noasa) 1 668 p, 3. 
ban (Voința Satu 
ria Citra (C.S.M. ___ . .
juniori n : 1. Gh. Brezuică (O- 
limpLa) 1143 p, 2. P. Ciubotaru 
(C.S.M. iași) 1103 p, 3. C. Va- 
tavu (C.S.M. lași) 1 037 p ; juni
oare n : 1. Elena Gheorghe (Mi
nerul Aninoasa) 859 p, 2. Mariana 
Hobian (Minerul Aninoasa)
3. Greta Szaszko (Voința 
Mare) 650 p.

Radu TIMOFTE

hi „Cupa municipiului Alexan
dria." la tir, rezervată jundoriLor, 
Mihad Dragomirescu (CSȘ 1 Buc.) 
a reușit 533 p la pistol liber șl 
381 p la pistod 10 m. Daniela Po- 
Pa (CSȘ 1 Buc.) a dștigart la 
pușcă standard 3X20 f du 545 p. 
Menționăm buna organizare asi
gurată competiției de forurile 
sportive locale. (Cornel PO
PO VICI-coresp.) .

șl Constantin Vasluianul (Auto- 
transport Reșița), 4. Cornel și 
Magdalena Georgescu (A.S. Vîr- 
tejuil Ilfov).

Men țicnind 
re asigurată 
Hunedoara, 
toarea etapă 
nafliuri va ____ .
cea de a doua jumătaite a lunii 
iulie (M. Fr.).
ECHIFELE BRAȘOVENE AU DOMINAT ETAPA DIVIZIEI A 

DE LUPTE LIBERE

excelenta organiza
ție către A.S. I.T.A. 
precizăm că urm-ă- 
a campionatului de 

avea toc la Iași, In

La Timișoara s-au desfășurat, 
La sfîrșitul săptăminii trecute, 
întrecerile celei de a 11-a etape 
a Diviziei A de lupte libere. Au 
concurat 150 de luptători din 42 
de cluburi și asociații sportive. 
Numărul competitorilor trebuia 
să fie mult mal mare, dar Hi
drotehnica Constanța, C.S.Ș. Tir- 
goviște, Progresul Brăila, înfră
țirea Oradea și alte secții au 
prezentat sportivi numai La unele 
categorii de greutate, spre deo
sebire de prima etapă, găzduită 
la Brașov, la care a<u participat 
peste 250 de luptători.

La capătul celor 3 zile de în
treceri, cea mai bună comporta
re au avut-o luptătorii de La clu
burile brașovene Dinamo și Stea
gul roșu. Dealtfel, Dinamo s-a 
situat pe primul loc, cu 117 
puncte* iar pe locul secund Stea
gul roșu, cu 102 puncte. Ne-a 
surprins faptul că Steaua, cam
pioană de mulți ani la acest stil, 
s-a clasat abia pe locul 3, cu 
85,5 puncte, deci la o diferență 
apreciabilă față de formațiile 
brașovene! Clasamentul pe echi
pe, în continuare: 4. Vulcan 
București 79,5 p, 5. Hidrotehnica 
Constanța 77 p, 6. Nicolina Iași 
54 p, 7. Rapid București 53 p, 8. 
C.F.R. Timișoara 39 p, 9. Vul-

turii Textila Lugoj 30 p, 10. UJW. 
Timișoara 11 p.

Iată șl cîștigătorli celor 10 ca
tegorii de greutate: 48 kg — 
A. Vlăsceanu (Vulcan Buc.), 
52 kg — Gh. Bîrcu (Steagul ro
șu), 57 kg — P. Gheorghe (Stea
ua), 62 kg — C. Moldova»a (Dina
mo Bv.), 68 kg — I. Lungu (Pro
gresul Brăila), 74 kg — Em. 
Cristian (Dinamo Bv.), 82 kg — 
C. Borkovski (Comerțul Tg. Mu
reș), 90 kg — Gh. Broșteanu 
(Nicolina lași), 100 kg — C. Șan- 
dru (Steagul roșu.), 
L. Șlmon (Mureșul 
Mal subliniem buna 
acestor confruntări 
(C. CREȚU-coresp.)

4-100 kg — 
Tg. Mureș). 
organizare a 

divizionare.

Ultimele două zile ale „Cupei 
primăverii" la tir cu arcul, des
fășurată în parcul Herăstrău din 
Capitailă, s-au încheiat cu multe 
rezultate ridicate, favorizate și 
de îmbunătățirea considerabilă a 
vremii. Aurora Chin a cîștigat 
întrecerea de dublu ITTA, cu 
2451 p, grație puternicei reveniri 
din partea finală a întregului 
concurs, cînd a și reușit, de
alt! eL, un nou record național, 
la 30 m, cu 346 p (,vj. — 343 p). 
Și Andrei Berki șl-a revenit 
fiind și el autorul unei perfor
manțe ridicate, 320 p la 70 m, 
nou record național de seniori.

Concursul seniorilor a avut un 
învingă  tor clar, pe Mihai Bîrzu, 
cu 2 430 p. Cifra In sine nu este 
foarte ridicată, dar arcașul săt- 
mărean are și el meritul de a fi 
reușit un nou record național la 
1 X 50 m, cu 625 p. Cu mal 
multe eforturi la antrenamente, 
cu mai mare cSn centrare în con
curs M. Bîrzu lși poate ridica 
performanțele, prima ocazie fiind 
Campionatele internaționale ale 
României (6—11 mal).

Marele performer al „Cuped 
primăverii4* rămîne, însă, junio
rul Victor Weszelowski, autorul 
a 9 noi recorduri naționale. Cu

TEHNICE î dublu

(Minerul Ani- 
Mariana Șer- 

Mare) și Ma- 
Iași) 1 664 p ;

671 p, 
Satu

CAMPIO
CURSĂ CICLISTA ÎNTRERUPTĂ PENTRU LIPSA DE COMBATIVITATE !

a H-a și ultima a oom- 
câcfliste organizată de Ie
de resort pentru alergă-

(Urmare

ATLEȚII AU LUAT UN START BUN
Atlețiî — mai precis aruncă

torii — au arătat la primele lor 
starturi în aer liber o poftă de 
concurs și ambiții cu totul deo- 
•ebite, dorința evidentă de a 
atinge praguri valorice cit mai 
Înalte. Așa se face că, aproape 
fără excepție, aruncătorii frun
tași au început sezonul de con
cursuri, al anului olimpic cu re
zultate evident mai valoroase 
decît în anii trecuți, unele din
tre ele reprezentînd chiar pres
tațiile cele mai bune ale res
pectivilor.

La suliță fete, de pildă, re
cordmana țării, Eva Zorgo-Ra- 
duly, a aruncat, sîmbătă, 62,74 
m și apoi, imediat, într-un nou 
concurs, a obținut 64,62 m ! Tot 
la Cluj-Napoca, vineri, Corina 
Gârbea a realizat 54,44 m, iar 
duminică, la București, la 
.Cupa C.A.U.“, a aruncat 54,70 
m. Remarcabilă evoluția junioa
rei Cristina Dobrinoiu, elevă a 
antrenorului Emil Drăgan, de 
la Muscelul Cîmpulung care, la 
Pitești, la „Cupa CJS.S.A. Cîm
pulung" a obținut 56,56 m și a 
avut o serie deosebită : 50,18 m, 
53,50 m, 55,30 mp 56,56 m, 55,36 
m, dep. Dealtfel, în.țacest con
curs, organizat pe stadionul „1 
Mai" (au luat parte 200 concu- 
renți din 6 județe și munici
piul București), au mai fost ob
ținute și alte rezultate bune. 
După cum ne informează co
respondentul nostru Gh. Irimi- 
noiu. iată citeva dintre aceste 
cifre: 400 m: Stela Manea (Ra
pid) 55,7 ; 100 mg : Rodlca Rai- 
nea (C.S.S.A. C-lung) 14,8 ; lun
gime: Elena Aflării (Cetate
Deva) 6,00 m, Marleta Ucu (Ce-

NADIA BECHERESCU
ÎNVINGĂTORI IN „CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ" 

LA TENIS

tate Deva) 5,92 m ; înălțime : 
Katalin Kiss (Amidex Tg. Se
cuiesc) 1,75 m ; greutate : Ta
tiana Mihalcea (C.S.S.A. C-lung) 
15.19 m ; disc : Maria Badea 
(A.S.U. Pitești) 56,34 m, Mihal
cea 50,84 m ; BĂRBAȚI : 110 
mg : St. Floroiu (Muscelul) și 
Liviu Giurgiuman (Llc. 2 Buc.) 
14,4.

S La sfîrșitul săptăminii se 
desfășoară prima etapă a ~ 
pei - 
care 
cei 
Este 
teptăm cu nerăbdare și care, în 
condiții normale, va însemna 
un moment deosebit al atletis
mului nostru în acest an !

„Cu- 
României" — ediția 1980, 
angrenează în concurs pe 
mai buni atleți ai țării, 
o întrecere pe care o aș-

DIVIZIA
In campionatul Diviziei A 

popice s-au disputat sîmbătă 
duminică jocurile etapei a XVI-a.

FEMININ • Rapid București —' 
Voința București 2358 — 2427 p d 
(scor individual 3—3). După o 
perioadă de cîțlva ani. Voința a 
reușit să cîștige pe arena Giu- 
lești, unde, de obicei, rapidistele 
nu pierd nici un meci. De data 
aceasta, însă, fetele de la 
ța au evoluat foarte bine, 
ales componentele lotului 
nai, Elena Andreescu șl 
Iosif-Nichifor ‘— notate cu 
respectiv, 423 p. „Deschizătoare
le* Rapidului, Alexandrina Na- 
von șl Ioana Dogaru, care acasă 
nu coboară sub 400 p d, au evo
luat foarte slab, doborind doar 
380 șl, respectiv, 372 de popice. 
'Ded, după primele două schim
buri Voința avea un avans de 
100 de - ‘ “ '* “
final a 
partida 
popice.

Șl TRAIAN MARCU

A
la

Voin- 
mai 

națio- 
Maria 
429 și,

„bețe“, din care pîrtă în 
pierdut doar 31, cîștlgtad 
la o diferență de S3 de 
• Electromureș Tg. Mu-

La București șl Arad s-au ta- 
ciietot, duminileă. totrecerile pri
mei competiții de tends In aer 
Uber cu dairacter republican. Des
fășurate sub titultotawa 
de primăvară", 
penmis un utffl 
«urile de zgură.

Pe terenurile ....... ........ . ...........
sul din Capitală, dim cei 132 de 
oamcurențl, care luaseră startul 
la Începutul siăiptăimtaii, au ră
mas ta Întrecerea fruntașilor — 
tatr-un turneu redus de~ 4 — 
jucătorii Jean Bîrcu (Dinsimo 
București), Traian Marcu, Octa
vian Vîlcloiu si Bogdan Toma 
(toți de la Dimaimo Brașov). Du
pă cum se vede, aipnoape o ve
ritabilă... Dtaamoviladă. La acest 
neașteptat -finali s-ia ajuns si 
pentru că Dumitru Hărădău 
{Steaua) — favoritul nr. 1 — a 
tost eliminat (după care, supă
rat se pare, ntol nu s-a 
prezentat la ' ' '
tovingătorul 
Marcu fără 
de dublu 1), 
(Steaua.) — __ __ ___ ___
pemmiks să vitală la joc cu 25 de 
mtaiute înttrziiere {motiv pentru 
care a fost eliminat). Tumeull de 
4 l-a revenit tai Traian Marcu, 
tovingător In toate jocurile : cu 
VUcttoiu 6—0, 6—2 ; cu BSrcu 4—6, 
T—5/ 6—2 șl cu Toma 6—2, 6—3. 
Următorii ta dlasiament : 2. VH- 
ciolu, CU Bîrcu 4—6, 6—3, 6—3 șl 
cu Toma 6—2, 6—« ; 1. Bîrcu. cu 
Toma 6—3, 6—3 ; 4. Toma. Pe 
temeiul jocurilor ta crupele da 
cftasiifiicane, urmează ta fierăriile : 
6. O. Pavel (Steaua), 5. A. SOtd 
(Cuprom), 7. E. Hnat (T.C.B.), 6. 
D. Hărădău (Steaua), fi. E. Pană 
(Dinamo), 10. C. Fopoviel WM). 
11. C. Curcă (POlîtehntoa), 13.
B. Almăjan (Jtaî) etc. In seml-

„Criteriul
coocursiunile au 

comitaict cu tere-

clubului Pro gr e-

___ ____ _____mai
jocuri, lăstoxiu-și 

șl prietenul Traian 
partener în proba 
iar Marian 

alt favorit
Mlrza

și-a

finalele probei de dublu : Bîrcu, 
M. Mirza — Țiței, Leonite 7—6, 
3—6, 6—3, ; Vîlciodu, Almăjan — 
Hnait, R. Conștaintimescu 7—6, 4—6,
7— 5 ; finala : Bîrcu, Mîrza — 
vnciioiu, Almăjain 1—6, 6—3, 6—3.

in condițiile începutului 
sezon, firește rezultatele nu pot 
fi absolutizate, dar pot fi de pe 
acum remarcați oîțiva tineri, și 
în primul rind Bogdan Toma, 
care a reușit să elimine pe se- 
nihorii Daniei Stăneseu, Andrei 
Leante și Alexandru Sutd.

© Pe terenurile clubului ară
dean U.T.A., turneul feminin s-a 
încheiat cu victoria surprinzătoare, 
dar cu atît mai plăcută, a ti
nerel Nadia Becherescu (Electri
ca Timișoara), ©are sl-a întrecut 
net partenerele de tablou : cu 
Mariana Hadgiu (Cuprom Bala 
Mare) 6—3, 6—3 ; efu Dorina Brăș- 
tin (U.T.A.) 6—3, 6-3 șl cu Ga
briela Szâkd (Dinamo Buc.) 6—2, 
6—3. Pe locurile următoare în 
dLasiamientul final : 2. Hadgiu, cu 
Brăștiin 6—2» 6—3 și cu Sz<5k<5
8— 4, 6—2 ; 3. Brăștin, cu Sz6k6
8—2, 8—3 ; 4. Sz6k6, 5. Elena

*“ — -* - Elena Jecu
7. Mariana 
Dana Be- 

9. Luminița 
___ , Cluj-Napo- 

ca), W. Adriana Caxaiosifoglu 
(T.C.B.), 10. Marii ena Totoran 
(Dinamo), 12. Rodica Gheorghe 
CDao&a Galați) • Un rezultat bun 
a înregistrat fetița de 12 ani 
Monica Radu (Ddnaono București), 
cane a reușit să se caMfk^e prin
tre primele 16 jucătoare afte 
concursului. în finala de dublu : 
M. Hadgiu, painiela Mofee 
(Steaua) — Magdalena Ralcovicl, 
Gabriela Pnecup flC.S.Ș. Gheoc^- 
gheni) 6-0, G-X (Sandi IO- 
NESCU, ooresp.).

<r—z, 6-—3 ; 4.
Trifu ('Progresul), 8. 
(Sănătatea Oradoa.), 
Socaciu (U.T^A.), 8.
leuță (Dinamo Buc.), 
Sălăjan (Politehnica

de

Etapa 
petiției 
denația _ .. _ „
lorii fruntași s-a desfășurat sâm
bătă după-amiază pe circuitul de 
pe strada Cîmpinel, din Capi
tală, Spre deosebire de maniera 
în care au abordat cursa de 
food din ajun, sportivii seniori 
au fost mai puțin dispuși să in
tre la... bătaie, cu toată convin
gerea. După semnalul de start, 
plutonul abia s-a urnit din loc, 
totr-um rulaj de... voie, ciclotu
ristic, și astfel se explică cum 
primele două ture (2 200 m) au 
fost parcurse în 11 min. 1 T 
Față de situația creată, arbitrul 
principal Octavian Amza a o- 
prit cursa, a reamintit sportivi
lor care le sânt obligațiile și, de 
asemenea, de rost are competiția 
la ©are au fost invitați să par
ticipe, după care a dispus re
luarea întrecerii.

De astă dată cursa 6-a derulai 
înrtr-un alt ritm, învingătorul fi
ind decis abia după ultimul 
sprint (s-au alergat 54 ture — 
59,400 km, cu sprinturi la 3 
ture). Iată dealtfel cum arată 
clasamentul acestei etaipe :
C. Nicolae (Dinamo) 39 p — 
30:50, 2. I. Butaru (Dinamo) 38 
3. T. Drăgan (Olimpia) 34 p,
D. Bonciu (Dinamo) 32 p, 5. 
Gancea (Din-amo) 11 p.

în ceflelalte curse am remarcat, 
din nou, frumoasa comportare a

DE POPICE
reș — Constructorul Gherla 2438
— 2303 (5—-1). Joc frumos, cîști
gat pe merit de către mureșence, 
oare au avut în Maria Martina 
(438) cea mai productivă jucă
toare. De La Constructorul s-a 
remarcat Ileana Sipos (415). (I.
PAUȘ-coresp.) ® Laromet Bucu
rești — Metr om Brașov 2330 — 
2171 (6—0). Victorie categorică a 
bucureștencelor, de la care 6-a 
remarcat Bălașa Tănase — 395. 
OO. GUȚU-coresp.) • Voința Cluj- 
Napoca — Record Cluj-Napoca 
2468 — 2317 (6—0). Principalele
realizatoare: Ileana Rednic — 433 
(V) și Rodica Luca — 435 (R). 
(E. FEHERVARI-coresp.) © Voin
ța Oradea — Voința Timișoara 
2296 — 2216 (3—3). © Hidromeca
nica Brașov — Textila Timișoara 
2391 — 2328 (4—2) © Petrolul
Bălcol — Olimpia București 2302
— 2224 (3—3) © C.S.M. Reșița —
Voința Tg. Mureș 2354 — 2273
(5—1) © Gloria București — Vo
ința Constanța 2388 — 2338 (&-«).

MASCULIN © Industria sîrmel 
Ctmpia Turzii — Jiul Petrila 
5080 — 5093 (2—4). O partidă viu 
disputată, ciștigată de oaspeți, 
care au aliniat o formație mai 
omogenă (P. ȚONEA-coresp.) © 
Aurul Baia Mare — Electromu
reș Tg. Mureș 5130 •- 4984 (3—3). 
Darbyul seriei Nord a prilejuit 
un joc frumos. Performerul reu
niunii a fost juniorul băimărean 
Boariu cu 955 p d. (L. CHIRA- 
coresp.) © C.F.R. Constanța — 
Voința Tg.v Mureș $177 — 4902 
(5—1). Cei mai predși jucători: 
Băiaș — 887, T6r6k — 876 șl, 
respectiv. Tătar — 859. (I. VLAD- 
coresp.) © CJ’.R. Constanța — 
Gloria București 4816 — 4862
(2—1). Bucureștenii au cîștigat 
în fața unei echipe care are 
doar un singur jucător de valoa
re — Gh. Silvestru — 901. (C. PO- 
PA-coresp.) © Progresul Oradea
— C.F.R. Timișoara 4886—4806
(4—2) © Rulmentul Brașov —
Flacăra Brașov 4891—4631 (4—2)
• Petrolul Teleajen Ploiești — 
Rafinorul Ploiești 4669—4816 (2—4)
• Chimica Tîmăveni — Voința
Cluj-Napoca 6211—5314 (6—0).
© Carp ați Sinaia — Constructo
rul Galați 4867 — 4676 (4—2).

Meciuri restante din etapa a 
XV-a: Rafinorul Ploiești — Vo
ința București 5003 — 4994; Con
structorul Galați — Rulmentul 
Brașov 4825 — 4882. în acest joc 
Iosif Tlsmănar a realizat 897 p, 
ceea ce reprezintă un nou record 
al arenei (vr, 896 aparținea lui 
L Bice).

lui D. Alexandru șl C, Petcu, 
ambii de la Olimpia, primul re
prezentant al categoriei juniori
lor mari, iar del de al doilea 
ăl celor mied. Acești sportivi 
ne-au lăsat c foarte bună impre
sie prin înaltul lor spirit de 
combativitate. Clasamente.
ori mari (20 ture,

E MULNER

D. Alexandru (Olimpia) 27 
36:10, 2. E. Nica (C.S.Ș. 1) 
3. ~ ------ -------- "

P
17- ..... P,

.. FI. Miflitaru (C.S.Ș. 1) 13 p ; 
juniori mici (12 ture, 13,200 km); 
L C. Petcu (Olimpia) 24 p — 
22:49, 2. C. Ciulei (C.S.Ș. Steaua)

1. 
lh
P,
4.
I.

distins in cori 
perioare au r< 
re din afasa 
De Mai
șui Tg. Mureș 
fi un inter 
forță, cu exec 
netrație în vj 
tar (duminici 
de clasă. în ss 
aflat atît sec 
bil ai F.R.H., 
cu, cit și ai 
Pompiliu Sim 
ne îndoim că 
părea în viit<

O bună apt 
și arbitrajului 
rului au reuș 
desfășurare nc 
in fruntea lor 
rile VI. Cojo 
lescu (Craiova 
nu — I. Nico

Ultimele pai 
cestui atît de 
pionat se vor 
semnul aprige 
evitarea retri 
de campioană 
am mai scris, 
doar și poati 
echipa antreno 
ha și Alex. IM 
altfel, îl și m 
echipe angajai 
ribundă ă 
șansa 1< 
materializeze.

C.
1!7 p, 3. D. Frunză (C.S.Ș. 1) 8 p. 
Cursa începătorilor (5 ture) l-a 
revenit Iul Val. Nicolae (STI- 
ROM), în 10:09. (Gh. -----

Junl-
22 km) :
- ÎNVINGĂTOR IN „CUPA F.R.M.* 

LA MOTOCROS

1. ȘT.).

dealul Stage- 
OtfTașulul Mo

șim bălă

Pe traseul de pe 
riș, de la marginea 
reni, s-aiu desfășurat _______
diuipă-aaniaiză Întrecerile celei de 
a treia etape a „Cupei FJB.M." 
la motocros. In cea mai impor
tantă cursă din program, rezer
vată eenAoriJor, < * ............
Ernest Mainer, 
Nicolae Arabadgi 
intr-un pasionant 
de primul. Iar In 
tentă Clasă, juniorul Florian Pop 
a învins în ambele manșe.

camptanua tării, 
șl ctopineanul 
s-am angrenat 

i duca, câștigat 
dea mal papu-

CLASAMENTELE : juniori ] 
L Fl. Pap (I.R.A. Tg. Mureș), 
P. Schmidt (Poiana Cîmpina), 
C. Tom pa (Electro Sf. Gheor
ghe) ; juniori I : I. D. Isăcilă (E- 
lectno Sf. Gheorghe), 2. F. Focze 
(St. r. Bv.), 3. I. Popescu (Muș- 
celul Cîmpulung) ; tineret : 1. T. 
Diulea (St. r. Bv.) 2. I. Fdlop (E- 
Lectro Sf. Gheorghe), 3. D. Cojeanu 
(Torpedo Zărmești) ; seniori ; L 
E. Millner (Torpedo Zărnești), 2. 
N. Arabadgi (Poiana Cîmpina), 3. 
M. Banu (Flacăra- Autom ecamica 
MOrenl). (Gh. ILINCA, coresp.).

n: 
. fi. 
. s.

Zilele trecute s-a disputat La 
Bistrița finala pe taină a cam
pionatului de hailtere rezervat 
cflubunilor sportive școlare, la 
care au participat peste 100 de 
mici halterofili. Goanipetitia a fo6t. 
cttștigrată pe echiipe de căitre 
CJS.Ș. Bistrița (antrenori I. Mo- 
nanu și N. Agrișan) au 92 p. Pe 
locurile următoare s-aiu eflasat : 
2. ’ CJS..Ș. Viitorul duj-Napoca 82 
p, 3. C.S.Ș. 2 Constanța 78 p, 
4. C.S.Ș. 2 Galați 60 p, 5. C.S.Ș. 
Resșdța 56 p, 6. C.S.Ș. PtLteștl 36 p. 

La indăviduiaa, dintre câștigători

OINIȘTil ȘCOLARI 
CONFIRMA...

Desfășurau siuib egida „Dactii- 
detL44. campionatul liceelor agro
industriale și de ' industrie ali
mentară, menit să cultive gustul 
tlnariLoG* elevi pentru practicarea 
odned și să contribuie la dezvol
tarea sportului! nostru national în 
mediul sătesc, a ajuns în fazele 
superioare, una dintre „zonele44 
acestei competiții consumîndu-se, 
la sfînșLtuil săptiămînfl trecute, 
pe „Stadionul tineretului* din 
MM, în organizarea ireproșabilă 
a C.O.E.F.S.

împărțite în două grupe, I e- 
efaipe cu judătjori intre 14 91 16 
ani și-au disputat întâietatea cu 
ardoarea specifică vîrsted, 4 dta- 
tre ele călifljcffindu-se în turneul 
final. Principalii animatori wl 
partidelor decisive, deținătorii ti
tlului de campioni pe anul 1979, 
devii Liceului aigno-todustrîal din 
comuna Olteni (jud. Teleorman), 
antrenați de Inimosufl profesor 
de educație fizică Dan Romașca- 
nu, precum și cei ad Lîoeului 
agro-indus trial din Mizil, pregă
tiți de pncxfesonufl Ivan Florian șl 
de instructorul voluntar Stellar 
Mlcu, au demonstrat prin inspi
rate combinații de pase, „bătăi44 
tactice, „prinsul la mfljloc*, blo
cajul mingii sau apărarea er
metică a jucătorilor, că odna este 
rin sport complet șl dinamic. 
Con£irmîn.du-șd. valoarea, campio
nii — dintre care s-au remarcat 
ca autentice talente Virgil Tato- 
mir, Anghel Constantin, Doinei 
N ăst ase șl mezinul echipei. Ale
xandru Marin, au câștigat toate 
întîlnirile obtinînd primul Joc în 
clasamentul zonei : 1. Lie. agro- 
ind. Olteni 9 p, 2. Llc. agro-ind. 
Mizil 7 p, 3. Lie agro-ind. “ 
navodă 5 p, 4. Lie. agro-ind. 
tarele (jud. Ilfov) 3 p.

Primele două echipe șlraju 
cerit dreptul de participare, 
turt de formațiile liceelor simi
lare din Horia (jud. Neamț), Rm. 
Sărat, Sibdu, HaHtnga (jud. Me
hedinți) , 
Năsăud) 
celelalte 
Drobeta 
Huși la_____ __  ,___ ________
mată între 23 și 25 mal la Șim- 
Leu Sfflvandei.

Troian 1OAN1JESCU 
TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI ȘCOLARE 

Șl DE JUNIORI LA BASCHET

CAMPIONATUL DE HALTERE AL ȘCOLARILOR
s-au evidenițiait G. Șei can (Ga
lați) oateg. 44 kg —- 105 kg, Al. 
Țarmure (Bistrița) 52 kg — 140 
kg, L. Ceaușu (Constanța) 75 kg 
— 202 kg, P. Tufă (Galați) 90 
kg — 235 — la copiii (pînă la 14 
ani), D. Murărețu (Galați) 67,5 
kg — 235 kg, V. Muscalu (Con
stanța) 90 kg — 237,5 kg — la ju
niori mici (pfină la 16 ani), V. 
Plestici (Reșița) 56 kg — 170 kg, 
L. Pește (Reșița) 82,5 kg — 210 
kg șl P. Tordal (Cluj-Napoca) 
MJQ kg — 220 kg — la jundorl 
mari.

Fl. TOMA, coresp.

FORMAȚIA S. ONACHE - PERFORMER

ahX.p,isM
probler

> ațeb
Cursa

J

Cer- 
Ho-

cu- 
ală-

Boolean (juri. BlsitrițaJ- 
șl Oradea, calificate din 
„zone*4 desfășurate la 

Tr. Severin, Turda șl 
finala pe țară progra-

CeJe mai vataroase ecihîpe mas
culine de baschet, pariMpamte 
M Divizia scoăairă și de juntori 
(câștig ătaairele seriilor), se înltrec. 
de miercuri pîniă duminică, In 
Bala sparturilor din Tirgovlște, în 
cadrul turneului flnaiL Au rear 
Hzat penrarmanța de a promova 
fa această fază a competiției lor-

mațUle : C.S.Ș. Mediaș flantrenxar 
O. Șerban), C-S.Ș. Tirgovlște (SL 
Vatoriu), C.S.S. Constanța (M. 
HondriLă). Llc. „Bolyai" Tg. 
Mureș CE. Tonday), C-S.Ș. Bătu 
Mare (N. Klndriș), Dlnamo Bucu
rești (T. Gtanculescu). ~~~ 
Cluj-Napoca (M. Cucu) Si C.S.Ș. 
Steaua București CN. Danefiu).

CJ5.Ș.

Reuniunea desfășurată sîmbătă 
după-amiază poate fi apreciată 
ca reușită, alergările, în majori
tatea lor, oferind întreceri dispu
tate, cu sosiri strînse (premiile 
Aurora, Albești, Aiud, Agapla) și 
câștigători obligați să se „întindă44 
serios pentru a putea termina pe 
primul loc. Din ansamblul rezul
tatelor merită reținut succesul 
realizat de formația antrenorului 
S. Onache, câștigătoare în 4 pro
be (o performanță demnă de 
toată lauda), ca și dubla victorie 
obținută de M. Ștefănescu (Si- 
racuz, Raion), acesta din urmă 
vroind să confirme (se pare) a- 
firmațiile făcute în ultima noas
tră cronică. Performanțe demne 
de subliniat au mai realizat Ho
roscop (condus cu mult aplomb 
de G. Popescu), Herda ia. sur
prins plăcut finișul acesteia) șl 
Veridic, ultimul fiind autorul u- 
nui substanțial salt de valoare 
(aproape 4 secunde) față de ul
tima sa evoluție. în rest, trebuie 
să remarcăm „receptivitatea41 do
vedită de organizatori la cele se
sizate de noi în cronica anteri
oară. Sîmbătă după-amlază, cel 
prezenți au „beneficiat44 de un 
„bufet44 la fel de bine „aprovi
zionat44. Poate că tovarășul Mu- 
reșanu se via hotărî să manifeste 
mai multă receptivitate față de

«ceast^pr 
«poctaW-il, 
tehnice ; i 
(S. Onache), 

tona. Simplu 
Cursa a Z-a : 
Popescu) rec. 
Efect. Simplu

1
456, ordinea trij

3- a : L Furibu 
rec. 1:38,8, 2. 
ordinea închisă 
tripla cîștigătoi
4- « : 1. Siracu: 
rec. 1:33,8, 2. I 
Simplu 1,80, oi 
310 ordinea tri
5- a : 1. Runda 
1^29,8, 2. Frecvc 
din ea Închisă, 
cîștigător 8545. 
Rafon CM. șt a 
vâri, 3. Oșanca 
dinea 3, event 
plă 93. Cursa ; 
(D. Todujj), r 
teanca, 3. Mar 
ordinea 19, eve 
gătoa* Închis, o 
Cursa a 8-a ; 1 
che) rec. 1:33,9 
Spiral. Simplu 
event 
Cursa 
Popa) 
Lazăr.

50, ordi 
a 3-a : 
rec. l:a 
Simplu 

vent IU, ordine: 
a 10-a : 1. Verii 
rec. 1:34,1, 2. 1 
ordinea 25, ever

Gh. fi

AȚI JUCAT NUMERELE PRE
FERATE 1 O Numai astăzi se 
mal pot procura bilete pentru ul
tima tragere PRONOEXPgES din 
această lună, care va avea toc 
mline 30 aprilie 1380. Numeroa
sele ciștigur: In autoturisme „Da
ria 1300“ șl importante sume de 
bani, atribuite cu regularitate la 
acest atractiv sistem de joc, con
stările cea mal convingătoare In
vitație de a vă Încerca șl 3v. 
șansele la tragerea de mline. • 
A Început vinzarea biletelor pen
tru tragerea LOTO 2 de dumi
nică 4 mai I860. Procurați <Hn 
vreme biletele cu numerele pre
ferate I Agențiile Loto — Prono
sport vă așteaptă plnă sîmbătă 
3 mai 1080. MAI MULTE BILETE 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE CIȘTIG.
• OMOLOGAREA biletelor ctș- 

tăgătoare de la tragerea Loto din

LOTO PRONOSPt
25 atprilie 1980 
30 aprilie 1980, 
mal a„c. Rezu 
vor fi publicat 
sâmbătă 3 mai :

CIȘTIGURILE 
NOEXPRES DE 
1980. Cat. 1 : 2 
46.412 lei ; cat. 3 
a 17.860 lei și 
4.465 lei ; cat. 
lei ; cat. 4: 85,1 
5 : 228,00 a 31 
8074,00 a 46 le 
a 200 lei ;
lei. Câștigurile c 
Categoria 1, jux 
obținute de : E 
din Oradea și ] 
loiu din coma 
Gorj.



PARABILE... DEPARTAJATE!
ri e 

piona- 
fete 

del A 
itului 
dere... 
că Îs 

lie să 
.inedi- 

fapt, 
n Sa-

Mare 
mtului

că singurul document oficia) 
este foaia de concurs. Argu

ment de regulament. La 
contestația introdusă (cu în- 
tîrziere I) de echipa Steaua s-a 
admis modificarea foii, cele 
două părți aflate în „litigiu44 
ajungînd la concluzia că două 
asalturi n-au fost trecute în 
foaie cu scorul real, astfel 
Incit Steaua a fost declarată 
învingătoare Ia tușavera j: 
62—60 tușe date...

Acest incident ne
plăcut, în jurul că
ruia s-au purtat 
discuții inutile 

ridică
au

tn 
din 
mai

din întregul meci, 
opoziție cu studenții, 

clar

I
I
I

ajate ! 
citires 
r gi n ea 
Jtat o 
(60—6C 
a ata- 
îrsuluJ 
îostru. 
r rin- 
toratui 
dintre 

e pe 
t in
a fost

con tradicto riu, 
nou ’ — căci 
fost „scăpări14 ale directora
telor tehnice în ultima vreme 
— problema responsabilității 
cu care sînt delegați secreta
rii de planșă, și mai ales cea 
a arbitrilor și căpitanilor de 
echipă, în buna desfășurare a 
fiecărui asalt. Pentru că nu 
se poate admite ca efortul 
unui sportiv, strădania unei 
echipe să fie anulate printr-o 
simplă trăsătura de condei, 
iar un rezultat viciat.

Paul SLĂVESCU

I
I
I
I
I

FEMININ DE HANDBAL

;ii su- 
cătoa- 
iecției 
Mure- 
ește a 
dinară 

pe- 
■jaliza- 
joluri) 
. i-au 
ponsa- 
gores- 
tederal 
cît nu 
va a- 

ițional. 
cuvine 
fluie- 

;ure o 
idelor, 
cuplu- 
Mihăi- 
nielea- 
-i). 
ale a- 

cam- 
tot sub 
pentru 
(Titlul 
a cum 
i, fără 
Bacău 

i Bart- 
re, de- 
; șapte 
stă fu- 
are, In 
;ă și-o 
ntervin

„aranjamente" — și federația 
are datoria să vegheze prin 
arbitri și observatori la corec
ta desfășurare a acestui final 
— lupta, anticipăm, poate fi de 
mare frumusețe, un real aju- 
ior în pregătirea sportivelor 
noastre, mai ales a celor din 
loturile reprezentative. Nutrim 
speranța că — spre binele

I
I
I

(4

handbalului nostru feminin —
așa va fi. 1
1. ȘTIINȚA BC. 14 11 0 3 215-158 22
2. Constr. B.M. 14 7 2 S 168-170 16 '
1. Mureșul 14 7 1 6 203-200 16
4. ,,U» Cj.-Nrp. 14 « 2 6 176-198 14
3. Rulm. Bv. 14 C 1 7 186-184 13 |
6. TEROM lași 14 6 1 7 194-209 ÎS
7. Univ. Tim. 14 6 0 8 176-179 12 1
8. Hidrotehnica 14 5 2 7 177-178 12
9. Confecția 14 4 4 6 162-163 12 |

10. Progresul 14 4 3 7 129-147 W
mai) : Pro- 
TEROM iași, 
— Hidroteh-

Etapa a XV-a 
greșul București 
Mureșul Tg. Mureș 
nica Constanța, Universitatea Ti
mișoara — Rulmentul Brașov, 
Constructorul Bala Mare — Uni
versitatea Cluj-Napoca Știința 
Bacău — Confecția București.

COMPETIȚII DEDICATE
ZILEI MUNCII
(Urmare din pag. I)

IUNII
ca și 

exultate 
‘enebros

2. Tu- 
a 26. 
P (G. 
iii da, 3. 
1, event 
ușa a

Pașcă) 
mplu 6, 

închis, 
lursa a 
fănescu) 
Trucaj, 

event

• BRAȘOV. în centrul co
munei Hărman au avut loc în
treceri de cros organizate cu 
prilejul zilei de 1 Mai. La a- 
cest tradițional concurs rezervat 
cooperatorilor au participat nu
meroși sportivi din întregul 
județ Brașov. La întrecerile 
fetelor, pe primele două locuri 
s-au clasat Marcela Avram 
(Brașov) și Maria Borhan (Hăr
man) la categoria 19 ani, iar 
la cat. peste 19 ani — Mar in ca 
Hrișcă și Maria Artenie (ambe
le de la Voința Hărman). (C. 
GRUIA).

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 10, e-
9. Cursa 
leorghe) 
mplu 2,

îrsa a
ie), rec.

50, or-
Triplu

6-a : 1.
4, Ba-
1,50, or-
nea tri-

Herda
2. Dl-

Iu 10,
lu cîști-
>lă 95.
S. Ona-
ița, 3.
ea 33,
ă 299.
ia (D.
erou , 3.

:ESCU

JRMEAZÂ
?e mîine 
le joi 1 
notlogăril 
rul de

n Pro- 
APRILIE 
25% a 

nte 100% 
e 25% a 
a 3.663 
id 
;at.
r :
,00 a 40 
ei de la 
au fost 
Bonațiu 

P. Buzu- 
d, jud.

; cat.
6 :

234,50

AVANGARDA 
CELOR PATRU

Linia de mijloc craioveană 
foști, și la Peti-oșani, principalul 
argument al liderului. Vechiului 
trio Donose-Balaci-Beldeanu i se 
adaugă acum Țicleanu. Astfel 
linia de patru" a oltenilor se 

apropie, prin structură, de liniile 
echipelor de valoare. Să nu ui 
tăm că prototipurile „liniilor de 
patru", Brazilia 1970 și Ajax 1973 
au jucait cu „numărul 11“ în li
nia a doua, indiferent dacă a- 
cestia a fost Paulo Cesar șau 
Kaiser, dod oameni de legătură 
care au dat suplețe și echilibru 
echipei.

La Valentin Stănescu. Don os e 
a apărut cu numărul 11 pe spa
te și a jucat pe tot frontul, ca 
sd totii cedlalți trei 
oeasrtă mișcare fiind 
damentulud întregii 
altfel, ideea „liniei 
fost practicată, tot _ 
cu ani în urmă, la Rapid. Din 
păcate. în cadrul primed sale 
„magistraturi*1 la echipa națio
nală, Valentin Stănescu s-a sim
țit dator să joace altfel 
Angelo ’
adept al 
tentației 
extreme 
cele din 
gure o zonă de „chiul1 
ghiurile în oare gazonul rămîne 
mai proaspăt decît în tot restul 
terenului.

Dar dacă 
o realitate 
uiropene au 
me Ideea) , 
fără două . -
sistiente, mereu gata „să se ia la 
trfinrtă11 cu cele două perechi de 
fundași, cu intenția de a le 
,, arunca în corner", 
deschide cale liberă 
din linia1 a doua, 
araioveni Cămătaru . 
plini acest rol, nu același lucru 
fl poate face Crișan, care, mult 
mal sensibil la șocuri, modifică 
structural jocul...

Nutrim speranța că Valentin 
Stănescu va face adaptările de 
rigoare la „națională", unde pur
tătorul tricoului 11 (Marcel Ră- 
ducanu) joacă cu totul altfel de
ceit laboriosul Donose, mult mai 
puțin strălucitor, DAR ȘI MULT 
MAI PREZENT ÎN JOC pe par
cursul celor 90 de minute.

Problema nr. 1 pare a fi gă
sirea 
care 
TRU 
rînd 
Ioane

încheiat cea mai bună „secvență 
clujeană'................... ’ ’

b) in opoziție cu
bucureștenil au punctat 
și precis — două dintre acțiunile 
inițiate, jocul lor avînd. dealtfel, 
în general, un caracter de luci
ditate și echilibru superior par
tenerilor.

c) în derularea întîlnirii — și 
poate și în stabilirea rezultatului 
— acei den țările suferite de Do- 
brău și Bataclîu au avut un e- 
fect ce nu trebuie trecut cu ve
derea.

d) în asigurarea unui echilibru 
al mecanismului 
S teaua (el emen t 
victorie, fiindcă 
au reușit elevii

la 
pentru 

el

mijlocași. a- 
la baza ratn- 
echipe. De- 

de patru" a 
de Stănescu

decît 
N icul eseu (de asemenea 
liniei de patru), cedînd 
de a arunca în luptă 
de tip clasic, care. în 
urmă, ave aiu să-și asl- 

1“ în trlun-

Unia de patru este 
palpabilă (echipele e- 
început să si consu- 

ea nu e de conceput 
vîrfuri puternice, in-

pentru a 
cvartetului 

Și dacă la 
poate înde-

celor două vîrfuri puternice 
SA SCOATĂ DIN JOC PA- 
FUNDAȘI ADVERȘI, atslgu- 
spațiu de manevră si cu
celor patru.

Formula celor 
cu o avangardă 
să să joace 90 
nod stăruie, din 
„vîrfud", adică _ 
elită, are dreptul să-și aștepte 
rîndul în fotoliu) ni se pare cea 
mai aptă pentru activizarea — 
vrînd-nevrînd — a întregii echi
pe. Vrem să credem că ea me
rită să fie cultivată, cu atît mai 
mult cu cît n-ar fi decît relua
rea unei idei mal vechi, la pa
rametri superiori, care să țină 
seama de evoluția fotbalului do 
Ia un an Ia altul.

loan CHIR1I.Ă
STEAUA - SPRE UN

ECHILIBRAT 1-4-4-2...
Ce a determinat,’ judecată acum 

în ansamblul desfășurării parti
dei, victoria Stelei la Cluj-Na
poca, succes care lasă deschisă 
lupta pentru titlu ?

a) ratarea, de către „alb-ne- 
grli“, a „momentului lor14, pe
rioada de început a partidei, cînd 
ei puteau ajunge la mai mult 
decît an gol diferență cu cît au

patru mijlocași 
„de doi", dispu- 
de minute (la 

păcate, ideea că 
jucătorul de. .

REZULTATELE CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA I

Șiretul Bucecaa — Ceahlăul Pia
tra Neamț 0—0, Laminorul Roman 
— Cetatea Tg. Neamț 4—2 (2—2), 
Cristalul Dorohoi — Avîntul Fra
sin 1*—0 (0—0), Cimentul Bicaz — 
Danubiana Roman 1—0 (0—0), Me
talul Botoșani — 
Dorn ei 1—0 (1—0), 
lung Moldovenesc 
Piatra Neamț 1—0 (0—0), Metalul 
Rădăuți — Foresta Fălticeni 1—0 
(0—0), I. M. Piatra Neamț — Zim
brul Suceava 2—2 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXII-a ; 1. CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 33 p (47—15) 
2. . “ .. ......................................... .
3.
pe 
18 
16

Dorna Vatra
A.S.A. Cîmpu-

— Celuloza

Foresta Fălticeni 30 p (40—13), 
Avîntul’ Frasin 27 p (44—15)... 
ultimele : 14. Zimbrul Suceava
P
P

man

(30—36), 15. I.M. Piatra Neamț 
(31—43), 16. Danubiana Ro- 

13 p (33—51).
SERIA A n-a

Partizanul Bacău — C.S.M. Bor- 
zești 0—1 (0—1), Petrolul Moinești 
— Luceafărul Adj ud 1—6 (1—0),
A.S.A. Iași — Rulmentul Bîrlad 
1—1 (0—0), Minerul Co mărești — 
C.F.R. Pașcani 2—0 (1—0), DEMAR 
Mărășești — Constructorul Vaslui
1— 0 (1—0), Relonul Săvineștl-
Roznov — Letca Bacău 2—1 (1—0), 
Textila Buhuși — Nicolina Iași
2— 0 (1—0), Hușana Huși — Con
structorul iași 2—0 (1—0)

Pc primele locuri ; 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 37 p (54—7), 2. Con
structorul Iași 28 p (47—24), 3, 
Partizanul Bacău 27 p (36—24)... 
pe ultimele : 14. Rulmentul Bîr
lad 17 p (18—25), 15. Constructorul 
Vaslui 17 p (15—40), 16. A.S.A. Iași 
10 p (14—51)

SERIA A in-a
C.S.U. Galați — Victoria Tecuci 

2—0 (1—0), Foresta Gugești — Pra
hova Ploiești 4—2 (3—1), Chimia 
Buzău — Chimia Brazi 1—0 (0—0), 
Canal mânui Bușteni — Car pa ți

Sinaia 3—0 (2—0), Petrolul Berea
— Oțelul Galați 3—1 (3—0), Olim
pia Rm. Sărat — Petrolul Băicoi 
2—o (0—0), Dinamo C.P.L. Focșani
— Ancora Galați 8—1 (4—0), Car- 
pați Nehoiu — F.N.C. Săhăteni 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. GA
LAȚI 34 p 
Ploiești 27
Focșani 27 
mele : 
(26—36), 
(20—58).

15.
16.

(54—17), 2. 
p (37—24), 3.
p (39—30)... pe 
Petrolul Băicoi 

Chimia Buzău

Prahova 
Dinamo 

ulti- 
P 
D

13
13

SERIA A rv-a
Medgidia — Victoria 
3—0 (2—0), Voința Con- 
- ■ — 3—i

I.M.U. 
Țăndărei 
stanța — Șoimii Cernavodă 
(3—0), Chimpex Constanța — Pes
cărușul Tulcea 1—1 (1—0), Grani
tul Babadag — Dacia Unirea Bră
ila 1—0 (0—0), Marina Mangalia 
— Unirea Eforie 1—0 (0—0), Amo- 
nil Slobozia — Progresul Isaccea 
4—0 (1—0), Ș. N. Brăila — Elec
trica Constanța 3—0 (2—0), 
Fetești — Chimia Brăila 
(1-0).

Pe primele locuri 
MEDGIDIA 32 p (43—14), 2. 
nil Slobozia 29 p (54—26), 3. Șoi
mii Cernavodă 26 p (35—19), 4. 
Pescărușul Tulcea 26 p (37—26)... 
pe ultimele : 15. Unirea Eforie
14 p (23—43), 16. Granitul Baba- 
dag 11 p (16—53).

SERIA A V-a

Rapid
3—0

1. I.M.U
Amo-

Sirena București — Tehpometal 
București 2—1 (1—1), Flacăra ro
șie București — Automecanica 
București 1—0 (0—0), FEROM Ur- 
ziceni — Dunărea Călărași 0—0, 
TJM. București — Vîscoza Bucu
reștii 4—1 (2—0), Danubiana Bucu
rești — Voința București 2—0 
(0—0), Abatorul București — 
I.C.S.I.M. București 2—0 (1—0),
Viitorul Chirnogi — Ș. N. Olte
nița 1—0 (1—0), Luceafărul Bucu

de joc de 
decisiv
numai prin __ 

__ ______lui Constantin 
să schimbe fizionomia' partidei — 
nefavorabilă lor, cum mai afir
mam —, în primele 20 , 25 de mi
nute), rolul determinant l-a ju
cat conturarea unei așezări 1—4— 
4—2 care își face apariția tot mai 
vizibil în tactica bucur eștenilor. 
Linia de mijloc este, cu adevă
rat, centrul de greutate printr-o 
formulă dispunînd și de variante 
valabile :
(Vigu) -
Notăm 
voluție a lui lordănescu, 
în.tr-un rol în care atîția l-am 
văzut ca ideal pentru el • pe o 
largă zonă din frontul sting al 
atacului. Iar perechea M. Rădu- 
canu — A. Ionescu, născută din 
atîtca căutări sau indisponibili
tăți de titulari, se impune, poa
te, cea mai viabilă soluție în 
formula 1—4—4—2. Cu condiția
ca ea să fie folosită cu consec
vență.

Dumitru
Zahiu — 

tot mai

— Stoica 
lordănescu. 

reușitia e- 
intrat

Eftimie IONESCU 
„EXEMPLUL" CĂPITANU

LUI DE ECHIPĂ...
Meabul de la Galați a marcat, 

într-un fel, un dublu reviriment: 
F.CJML-ul a demonstrat că revine 
la fotrma bună cu care a reluat 
sezonul, prezentind o echipă care 
poate să alterneze jocul „încrun- 
tait" (pressing și marcaj necru
țător) cu cel dezinvolt, cu efect 
spectacular (driblinguri fine, „un
dei14-uri subtile), totul pus în 
slujba... tabelei de marcaj ; Di
namo, după 4 înfrângeri consecu
tive, a înregiistnat-o și pe a 5-a, 
e drept, dar de data aceasta în 
condițiile în care replica sa s-a 
caracterizat prin angajament fizic 
șl moral sporit prin coiRparație 
cu ultimele etape.

Sfîrșitul unei crize pentru 
bucur eșteni ? Acum, cînd corabia 
încă n-a ieșit din furtună, apor-, 
tufl căpitanului ei ni se pare a 
fi parcă rnai important ca de 
obiced. Dar ce a făcut Dinu, că
pitanul formației bucureștene. în 
meciul de la Galati? Socotind, 
probabil, că certele sale cali
tăți fotbalistice suprapuse peste... 
„greutatea11 numelui său îi pot 
conferi și „drepturi*1 suplimen
tare, DINU S-A LANSAT . ÎN 
BRUSCĂRI ȘI FAULTURI IN
TENȚIONATE ! Cartonașul galben 
primit ar fi putut fi dublat de 
cel roșu, dacă arbitrul ar fi a- 
vut ochi și la spate, ca să vadă 
toate iregularitățile fundașului 
central dinamovlst. Să ne mai 
mire atunci violențele gratuite 
ale lui Ghiță, „polițele11 onorate 
prompt de Lueuță, Stănescu și 
cuplul Majaru-Bejeniairu, din ta
băra cealaltă ? Exemplul perso
nal a.1 unui jucător de calibrul 
lui Dinu, concretizat în joc ner
vos, dur, provocator și... con
tagios, după cum se vede, ni se 
pare a fi în detrimentul unui 
colectiv care are nevoie mal mult 
ca oricînd de disciplină, echi
libru și liniște atunci cînd își 
caută drumul pierdut...

Ion CUPEN

rești — Automatica București 0—2 
(6—1), Electronica. București n-a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. SIRENA 
32 p (37—13), 2. Automatica 30 p 
(36—18), 3. Dmărea Călărași 30 p 
(31—17)... pe ultimele : 14. Auto
mecanica 18 p (23—28), 15. Viito
rul Chirnogi 18 p (18—28), 16. Vis
co za 12 p (2!2—48).

SERIA A Vl-a
Dacia Pitești — ROVA Roșiori 

1—1 (1—0), Cimentul Fieri — Pro
gresul Pucioasa 1—0 (1—0), Spor
tul muncitoresc Caracal — Meta
lul Mija 4—1 (2—0), I.P.C. Slatina
— Progresul Corabia 2—1 (0—1),
Electronistul Curtea de Argeș — 
Petrolul Tîrgovdște 2—0 (0—0),
I.O.B. Balș — Recolta Stoicănești 
3—2 (2—1), Dinamo Alexandria — 
Constructorul Pitești 2—0 (2—0),
Petrolul Bolintin — Petrolul Vi
dele 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 
ROȘIOR] ““ '** *
tronlstrll 
(30—29), 
(41—25)...
Iul Bolintin 17 p (25—40), 15. Di
namo Alexandria 17 p (22—40), 16. 
Constructorul Pitești 13 p (21—45)

SțRIA A vn-a
Gloria Strehaia — Minerul 

tru 2—2 (1—1), Constructorul 
iova — Minerul Lupeni 0—0, 
mistui Rm. Vîlcea — Dierna Or
șova 1—1 (1—0), Dunărea Caiafa!
— Lotru Brezoi 1—0 (1—0), C.S.M.
Drobeta Tr. Severin — Progresul 
Băilești 1—0 (0—0), Metalul Ro-
vinari — Unirea Drobeta Tr. Se
verin 2—0 (2—0), C.F.R. Craiova
— Viitorul Drăgășani 1—0 (0—0), 
Metalurgistul Sadu — -Electropu
tere Craiova 1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 31 p (61—22), 2. Minerul 
Lupeni 31 p (46—25), 3. Dierna 
Orșova 28 p (42—21)... pe ultimele: 
" ................... p

P

1. ROVA
33 p (44—16), 2. Elec- 

Curtea de Argeș 27 p 
3. Metalul Mija 26 p 
pe ultimele : 14. Petro-

Mo- 
Cra- 
Chi-

2.

16. Chimistul Rm. Vîlcea . 16 
(11—34), 16. Gloria Strehaia 15 
(23—48)’.

DE LA 1-6, LA 5-2 l
în returul acestui campionat, 

mai precis începînd din etapa a 
34-a și pînă în prezent, Sport 
club Bacău a înregistrat, în privin
ța eficacității, o situație cu totul 
bizară. Astfel, în șase meciuri 
n-a reușit să înscrie decît două 
goluri, pentru ca apoi într-o sin
gură partidă, sîmbăta trecută, să 
marcheze cinci ! Dar, ca să 
fim și mai exacți, în exprimarea 
aceasta cifrică, va trebui să mai 
spunem că cele două goluri la 
activul echipei băcăuane, pînă 
la meciul din etapa precedentă, 
au fost realizate pe parcursul a 
aproximativ 600 minute de joc, 
în vreme ce celelalte cinci — 
reușite în repriza a doua a în- 
tDnirii cu Politehnica Lași se în
scriu în limitele a numai 26 de 
mdmute ! S-a ajuns, adică, de la 
media de un gol la 300 de mi
nute, la aceea de un gol la 
cinci minute 1 O astfel de curio
zitate (căreia l-am mai putea-o 
adăuga și pe aceea a saltului de 
eficacitate de la 1—6, la Timișoa
ra în etapa a 29-a, la 5—2, la 

'Bacău, în etapa a 30-a), are, 
pînă la urmă, explicația ei. Și 
aceasta este de ordin psihic. Ju
cătorii băcăuani, foarte tineri, 
și-au pierdut la un moment dat. 
după unele nereușite, încrederea 
în posibilitățile lor de finalizare, 
căzînd în., „patima44 ratărilor. Și 
tot ratînd, s-au trezit acum că 
le-a ajuns cuțitul la os. A fost 
nevoie de un mare efort colec
tiv de voință ca să se poată Ieși 
din criză. Dacă așa ceva s-ar fi 
intim plat mai devreme, poate că 
Sport club ar fi fost pe undeva 
mal sus în clasament. Oricum, 
spun susținătorii echipei bă
căuane. bine că s-a spart gheața 
și acum. Altfel...

Mihai IONESCU
PE UNII „OMUL IN PLUS" 

II ÎNCURCA...
In minutul 41 al partidei C.S. 

Tlrgoviște — A S.A., cînd FI. 
Grigore (cane Jucase bine) era

eliminat, multora dintre suporte
rii echipei locale 11 s-a făcut 
inima... cit un purice. C. S. Tîr- 
goviște conducea cu 2—0, dar 
mai erau de jucat aproape 50 de 
minute. Toți se temeau că adver
sara va trece la cirma jocului, 
că A.S.A., o echipă cu atlta ex
periență, va ști să folosească 
superioritatea numerică și situația 
formației locale va fi foarte 
grea. Dar n-a fost așa. Dimpo
trivă, C.S. Tlrgoviște nu numai 
că și-a păstrat avantajul de d<riă 
goluri, dar a mai înscris alte 
două șl a cîștigat cu 4—0. Dă
ruirea, ambiția, risipa de ener
gie le-au adus Jucătorilor tîrgo- 
vișteni satisfacția unui succes 
pentru care mei-ită aprecieri.

Nu-i mai puțin adevărat, însă, 
că în conjunctura creată, A.S.A. 
a fost o mare deziluzie. Cu atî
ția ani de activitate în Divizia 
A, cu jucători cu pretenții, ea 
n-a știut să folosească avantajul 
numeric. Dimpotrivă, cel care 
pasau mai mult la mijlocul tere
nului erau tîrgoviștenil. Bolonl a 
început jocul ca „libero", în 
ideea, probabil, a obținerii unui 
punct. Dar și la 0—2, și la 0—3, 
șl la 0—4, el a rămas tot „li
bero", în loc să treacă mijlocaș, 
postul pe care joacă și la „na
țională". Bolonl a rămas în spate 
SA VOCIFEREZE, să protesteze, 
fapt pentru care, în cele din 
urmă, a primit cartonașul gal
ben. Și astfel, el nu va juca du
minică, cu Sportul studențesc. 
Acesta a fost doar un aspect, 
pentru că echipa din Tg. Mureș 
a rămas datoare și la capitolul 
tactic șl Ia cel fizic, pentru că 
4-am văzut, în final, pe apără
tori cum priveau neputincioși în 
fața acțiunilor trioului Kallo — 
Isala — Greaca.

Constantin ALEXE
P. S. Povestea lipsei de știință 

In folosirea omului în piers se 
repetă. A pățit-o și C.S. Tlrgo
viște Sn partida cu Sportul stu
dențesc (1—1), pe teren propriu. 
Șl au mal fost asemenea cazuri 
ta fotbalul nostru. Unde-1 pregă
tirea tactică ?

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
în vederea partidei amicale de 

mîine, de pe stadionul „23 Au
gust11, cu selecționata olimpică a 
Cehoslovaciei, lotul reprezentativ 
de fotbal al țării noastre și-a în
ceput programul de pregătire du
minică, după ' etapa de campio
nat.

Prima zi a fost afectată, fi
resc, recuperării. Ieri, șelecțio- 
nabilii au efectuat două antrena
mente, dimineață și după-amiază. 
Pentru astăzi. Ștefan Co
vaci, Valentin Stănescu și Mir

cea Lucescu au programat alte 
două ședințe de pregătire, una

cu caracter fizic, alta cu conți
nut tehnico-tactic. Singura incer
titudine — Cămătaru, caire acuză 
o întindere diupă meciul de lai 
Petroșani.

Componenții lotului reprezenta
tiv (Iordache, Cristian, Tilihoi, 
Sameș, Ștefănescu, Munteanu n, 
Lică, Al. Nicolae, Țicleanu, Bă
lăci, Boldni, Stoica, Crișan, M. 
Răducanu, Cămătaru, A. Ionescu, 
D. Nicolae și FI. Grigore) sînt 
conștienți de faptul că, miercuri, 
fotbaliștii cehoslovaci sînt deciși 
să-și onoreze printr-o bună pres
tație calificarea în turneul final 
al Olimpiadei.

S-A REUNIT $1 SUEtlIOKATA Dl TINERET
Concomitent cu acțiunea lotului 

reprezentativ A din această săp- 
tămînă, echipa de tineret (antre
nor Cornel Drăgușin) are și ea 
în program un joc test : cu Cor
vin'il Hunedoara, în deschidere 
la meciul România — Cehoslova
cia. Lotul convocat, reunit în 
cursul zilei de duminică (luni di
mineață au sosit și divizionarii 
,,B“ Klein și Murar) are urmă
toarea alcătuire : Toma și Bol- 
dici — portari : Vlad, Andreicuți, 
C. Solomon, Mărginean, A. Mincu, 
Dumitrașcu — fundași ; Badea, 
Sucîu, Bozeșan, T. Nicolae, FI. 
Pop — mijlocași ; Ciobanu, Gcol-

gău, Terheș, Klein, Murar — a- 
tacanți. Starea de sănătate a se- 
lecționabililor este, în general, 
satisfăcătoare — exceptindu-1 pe 
Clobanu (dijuncție de claviculă), 
Bozeșan și Terheș (întinderi u- 
șoare) pentru cane medicul lotu
lui, Florin Brătilă, a și intrat în 
acțiune. Mureșan, de la F.C. Ba
ia Mare, este și el prezent la 
lot, dar pentru a urma un tra
tament intensiv.

Pe agenda' pregătirilor sînt în
scrise cîteva antrenamente, pre
cum și discuții privind analiza 
jocrjlui cu olimpicii din R. D. 
Germană.

SERIA A VIH-a
C.F.R. Timișoara — Minerul 

Deva 4—2 (2—2), Metalul Oțelu 
Roșu — Gloria Reșița 3—0 (1—0), 
Minerul Ghelar — Vulturii textila 
Lugoj 4—0 (2—5), C.F.R. Simeria
— Știința Petroșani 2—1 (0—0). 
Laminorul Nădrag — Minerul O- 
ravița 2—1 (0—0), Explorări Deva
— C.P.L. Caransebeș 1—1 (0—0). 
Minerul Vulcan — Victoria Călan 
1—0 (0—0), Metal’rl Bocșa — Elec
tromotor Timișoara 1—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 35 p (46—13), 2. Mi
nerul Deva 30 p (50—21), 3. Vul
turii Lugoj 26 p (34—27)... pe ul
timele : 15 Explorări Deva 18 p 
(28—39), 16. Știința Petroșani 9 p 
(28—51).

SERIA A IX-a
Unirea Oradea — Armătura Za

lău 0—1 (0—0), Minerul Suncuiuș
— Construcții Electrometal Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0), Rapid Arad — 
Unirea Tomnatic 3—0 (0—0), Biho
reana Marghita — Tricolorul Be- 
iuș 1—0 (0—0), Unirea Sînnicolau
— Voința Oradea 2—0 (2—0), Re
colta Salon ta — C.F.R. Arad 1—0 
(0—0), Unirea Dej — Victoria In eu 
0—0, Victoria Elcond Zalău — O- 
țelul dr. P. Groza 0—0.

Pe primele locuri : 1. ARMĂ
TURA ZALĂU 31 p (34—15), 2.
Rapid Arad 31 p (34—19), 3. Con
strucții Cluj-Napoca 29 p (30—18)... 
pe ultimele : 15. Minerul Suncuiuș 
15 p (21—41), 16. Unirea Oradea 
13 p (19—32).

SERJA A X-a
Minerul Baia Șprie — C.I.L. Si- 

ghet 1—2 (0—0),’ Victoria Cărei — 
Simared Baia Mare 2—1 (2—1),
Bradul Vișeu — Silvicultorul Ma- 
ieru 3—1 (2—0), Minerul IIba-Seini
— Foresta Bistrița 4—1 (3—0).
Hebe Sîngeorz .Băi — Minerul 
Bălța 1—0 (1—0), Minerul Rodn^
— Metalul Cărei 3—0 (2—0), Oa
șul Negrești — Lăpușul Tg. Lăpuș 
3—0 (2—0), CUPROM Baia Mare
— Minerul Băiuț 3—0 (2—0).

Pe primele locuri ; 1. C.I.L. SI-

GHET 33 p (68—18), 2. Victoria 
Cărei 33 p (40—19), 3. Minerul
Baia Sprie 25 p (50—35)... pe ulti
mele : 14. Minerul Băiuț 18 p 
(29—36), 15. Silvicultorul Maieru 
18 p (25—42), 16. Lăpușul Tg. Lă- 
pciș 18 p (22—39).

SERIA A Xl-a
Metalul Aiud — Otelul Reghin 

4—0 (2—0), IMIX Agnita — Mure
șul Luduș 2—1 (1—0), C.I.L. Blaj 
— Construcții Sibiu 3—0 (3—0),
Metalul Sighișoara — Metalul 
Cop șa Mică 2—0 (1—0), Sticla Tîr- 
năveni — Automecanica Mediaș 
1—3 (1—1). Vitrometan Mediaș — 
C.P.L. Sebeș 0—1 (0—0), Avîntul
Reghin — Sticla Arieșul Turda 
1—2 (1—6), I.P.A. Sibiu — Faianța 
Sighișoara 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 34 p (63—17), 2. Metalul
Sighișoara 29 p (43—17), 3. Sticla 
Tirda 26 p (44—25)... pe ultimele •
14. Sticla Timăveni 19 p (29—38),
15. Construcții Sibiu 19 p (23—43),
16. Faianța Sighișoara 4 p (14—60).

SERIA A XlI-a
Oltul Sf. Gheorghe — Mureșul 

Toplița 6—0 (2—0), Torpedo Zăr- 
nești — Minerul Baraolt 3—0 
(2—0). Minerul Bălan — Metrom 
Brașov 0—0, Precizia Săcele — 
Carpați Covasna 3—1 (0—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Măgura-Mo- 
blla Codlea 2—2 (1—1), Carpați 
Brașov — Progresul Odorhei 
1—0 (0—0), C.S.U. Brașov —
Tractorul Miercurea Ciuc 2—1 
(0—1), Chimia Or. Victoria — 
Utilajul Făgăraș 3—0 — Utilajul 
fiind exclusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 34 p (43—15), 2. 
Progresul Odorhei 28 p (38—11), 
3. Mureșul Toplița 28 p (38—25)... 
pe Ultimele : 13. Minerul Baraolt 
16 p (20—31). 14. C.S.U. Brașov
16 p (23^—37), 15. Carpați i Co
vasna 10 p (13—50).

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



TALER1ȘTII ROMÂNI 
PLEACĂ LA ATENA

între 3 și 7 mai, la Atena 
se va desfășura Balcaniada de 
talere (skeet și trap), pentru 
seniori și juniori. Din lotul ro
mân. care se va deplasa 
miercuri, vor face parte, prin
tre alții. Ion Toman și Sabin 
Popa (ambii de la Vînătorul Ti
mișoara), Ștefan Egri, Grigore 
Tomoioagă (ambii C.S. Baia 
Mare) și Liviu Mîndreanu 
(Steaua). Lotul va fi. însoțit de 
antrenorii I. Neamțu, A. Sălcea- 
nu și I. Dumitrescu. Reamin
tim că taleriștil noștri dețin 
titlurile balcanice la skeet indi
vidual și pe echipe, și pe echi
pe la trap.

TRĂGĂTORUL MARIN STAN 
ÎNVINGĂTOR LA PARIS
La campionatele internațio

nale de tir ale Franței, Marin 
Stan și-a adjudecat proba de 
pistol viteză cu 594 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat ita
lianul Giovanni Mantei» și 
Corncliu Ion, ambii cu cite 
593 p.

In concursul internațional de 
tir de la Suhumi, A. Melentiev 
(U.R.S.S.) a reușit 581 p la pis
tol liber, iar B. Poliak (U.R.S.S.) 
1178 p la pușcă liberă 3X40 f. 
în întrecerea de pistol viteză, 
Florin Irimia s-a clasat, cu 594 
p, pe locul 4, învingătorul — 
A. Kuzmin (U.R.S.S.) — totali
zed 595 p. Cu 590 p, Dan Iuga 
s-a clasat pe locul 9. Ceilalți 
trăgători români au realizat ur
mătoarele rezultate : L. Pop — 
543 p și L. Stan — 535 p la 
pistol liber ; F. Minișan — 1143 
p și M. Dumitrescu — 1128 p 
la pușcă liberă 3 X 40 f ; F. 
Minișan — 594 (locul 30...) și 
M. Dumitrescu — 590 p la puș
că liberă 60 f.c.

DUPĂ „CENTURA DE AUR" LA BOX
(Urmare din pag. I)

răm că renunțarea la Săli Adem 
— care a, urmat un program 
intens de pregătire la lotul o- 
limpie — nu ar fi justificată. 
La categoria imediat superioa
ră, Daniel Radu — deși s-a an
trenat în ultima perioadă la 
club — rămîne totuși una din
tre speranțele noastre pentru 
întrecerile de la Moscova. El a 
evoluat bine în semifinale, cînd 
a pierdut la limită (2—3) la cu
banezul Omar Santiesteban, un 
boxer redutabil, cu multă vi
teză în execuții și lovituri pu- 
..ternice. Radu a demonstrat a- 
celeași calități pe care i le știm. 
Un joc bun de picioare, viteză 
de reacție, lovituri precise ex
pediate cu ambele brațe (în 
special croșee). La „cocoș", ni
mic interesant. Fostul titular 
D. Cipere a arătat aceleași 
vechi lacune, iar finalistul cen
turii, acum selecționat în lotul 
olimpic, Dumitru Voinescu, nu 
este nici el o garanție. O reve
lație „pana" Titi Cercel. Mult

„Cupa României" la hochei

STEAUA SAU SPORT CLUB M. CIUC ?
Jiiiamo, virtual

Pe patinoarele artificiale acope
rite de la Miercurea Ciuc șl 
Galați a început ultima întrecere 
hocheistică a sezonului, „Cupa 
Români ei Conform, regulamen
tului, cele 8 echipe participante 
au fost împărțite în două serii, 
învingătoarele lor urmînd să-și 
dispute finala. Jocurile din pri
mele două zile au furnizat, în 
general, întreceri interesante și e- 
chilibrate. La Galați, Dinamo cu 
două victorii, nu mal poate pier
de — practic, primul loc, în timp 
ce la Miercurea Ciuc, partida 
decisivă va opune miercuri, 
(marți este zi liberă) pe Sport 
Club și Steaua. Iată rezultatele 
întâlnirilor din primele două zile 
(duminică și luni).

GALAȚI
DINAMO BUCUREȘTI — A- 

VlNTUL GEIEORGHENI 13—6 
(5—1, 6—2, 2—3). Partidă la dis
creția bucureștenilor care și-au 
asigurat avantajul în primele 
două reprize.

d un Area galați — meta
lul SF. GHEORGHE 6—6 (2—1, 
2—1, 2—4). Joc foarte Interesant, 
în care gălățenii au condus cu 
5—1 (minutul 50 !), dar au avut 
un final slab, permițînd oaspe-

SELECȚIONATA LEINSTER - 
CU 10 INTERNAȚIONALI IN LOT!

Apropiata evoluție a rugbyș- 
tilor de la Leinster pe stadio
nul Giulești (sîmbătă) și pe cel 
din Constanța (miercuri 7 mai) 
constituie un moment important 
pentru sportul nostru cu balo
nul oval. Este vorba de primul 
contact cu reprezentanți ai rug- 
byului irlandez și despre unul 
dintre cele mai însemnate tur
nee în țara noastră în ultimii 
ani.

Selecționata provinciei Leins
ter vine la București cu un lot 
de aleasă valoare sportivă, in- 
cluzînd un select buchet de in
ternaționali : Kennedy, Mc
Naughton, McLenan, Burns, 
Robbie, Orr, Glennon, M. Gib
son, Slattery, Maloney. Deci, nu 
mai puțin de zece jucători de 
recunoscută clasă ! Dintre a- 
ceștia, opt au fost prezenți la 
partide ale celei mai recente 
ediții a Turneului celor cinci 
națiuni (1980), pilierul Philip 
Orr fiind ales în chiar XV-le 
competiției. O impresionantă 
carte de vizită are aripa de 
linia a treia (numărul 7) Fergus 
Slattery, de la Blackrock Colle
ge. El a debutat în reprezen
tativa Irlandei în 1970, însu- 
mînd pînă în prezent 45 de se
lecționări și fiind, pe deasupra, 
purtătorul banderolei de onoare, 
de căpitan de echipă.

Așadar, o adversară de o in
contestabilă valoare, partidele 
sale în România anunțîndu-se 
ca o veritabilă și edificatoare 
prefață la turneul autumnal al 
rugbyștilor noștri în Irlanda. Cu 
cine ne prezentăm într-o ase
menea selectă companie 7 Cu 
două selecționate, din care vor 
lipsi — din păcate — compo- 
țienții campioanei, Steaua, care 
dispută la 1 mal meciul său de 
tradiție cu. Selecționata armatei 
franceze. Sîmbătă, în jocul 
transmis direct de televiziune, 

schimbat în bine după „euro
penele" de anul trecut, cînd s-a 
accidentat, Cercel rămîne un 
atu al lotului nostru, mai ales 
după excelenta comportare a- 
vută în fața campionului olim
pic Ciu En Zo (R.P.D. Coreea
nă). Florian Livadaru a rede
venit titular în lot — după ce 
s-a mai renunțat de cîteva ori 
la serviciile sale, „semiușorul" 
de la Steaua cucerind acum 
centura și sufragiile selecțione
rilor.

După o perioadă de inactivi
tate mai îndelungată, „ușorul" 
Simion Cuțov și-a făcut o re
intrare spectaculoasă. Elevul lui 
Titi Dumitrescu a făcut încă 
o dată dovada posibilităților sa
le. învingînd trei boxeri redu
tabili : Peters Ayodele (Nige
ria), Jose Fernandez (Cuba) și 
Carol Hajnal (România), Simion 
a revenit spectaculos în prim- 
planul categoriei, devenind ast
fel un posibil medaliat la J.O. 
Ion Budușan nu are contra
candidat la semimijlocie. Sigur 
pe el, bine pregătit, cu lovituri

calilicata in iinalâ
țUor să egaleze cu 6 secunde 
înainte de sfîrșitul partidei.

DINAMO — METALUL 5—3 
2—1, 1—1, 2—1). Dinamoviștii au
obținut o victorie grea, contu
rată abia în ultima repriză.

DUNĂREA — AVINTUL 2—3 
(1—3, 0—0, 1—0). Cîștigătoarea
seriei secunde a diviziei națio
nale a reușit să furnizeze sur
priza etapei cîștigînd în fața 
unei echipe care a fost de ne
recunoscut. (T. SIRIOPOL — 
coresp.)

MIERCUREA CIUC
Clonform așteptărilor, Steaua 

București, campioana țării, șl 
Sport Club din localitate au 
obținut victorii lejere, făcind șl 
mai mult așteptată Intîlnlnea lor 
derby, pentru care se pronosti- 
chează că patinoarul artificial 
va fi neîncăpător.

Rezultatele : STEAUA — SP. 
STUDENȚESC A.S.E. 8—4 (5—1,
1— 2, 2—1) ; SPORT CLUB —
PROGRESUL M. CIUC 16—1 
(2—0, 6—0, 8—1) ; STEAUA —
PROGRESUL 14—2 (4—0, 3—2,
7—0) ; SPORT CLUB — SP. 
STUDENȚESC A.S.E. 14—1 (4—1,
2— 0, 8—0). (V. PAȘCANU —

• coresp.).

de la ora 17, de pe stadionul 
Giulești, antrenorii Valeriu Iri- 
mescu șl Theodor Radulescu 
vor alinia echipa „SUD“ alcă
tuită din lotul : Tudose, Sîrbu, 
Fălcușan, Benedek, Aldea, Lun- 
gu, I. Constantin, Marghescu, 
Podărăscu, Anton, Paraschiv, 
Stoica, Voicu, Pena, Borș, Mă- 
căneață, Urdea, Caragea, Scar- 
lat, Bucan, Țurlea, Ortelecan, 
Pasache. Iar partida de la Con
stanța va fi abordată de antre
norii Mihai Naca și Ion Țuțu- 
îanu cu următorii componenți 
ai selecționatei „SUD-EST" : 
Holban, Gh. Dinu, Motrescu, 
Bogheanu, Leșanu, Vărzaru, C. 
Vasile, Rădoi, Bezușcu, Bucos, 
N. Dinu, V. Ion, Vlad, Zafies- 
cu II, C. Florea, Nache, Iordan, 
FI. Constantin, Șt. Constantin 
(pentru prima oară, frații sînt 
împreună !), Dumitru, C. Gheor- 
ghe, Mușat, Ungureanu, Grigo
re, Moț. Se observă lesne că 
este vorba, în ambele cazuri, 
despre autentice combinate de 
experiență și tinerețe. Iar a- 
mîndouă au o unică misiune (și 
dorință): reprezentarea cu dem
nitate a rugbyului românesc 1

Geo RAEȚCHI

ROMANIA - BULGARIA 71-69 LA CAIAC-CANOE JUNIORI
La Snagov s-a desfășurat în- 

tîlnirea — tradițională — de 
caiac-canoe dintre echipele de 
juniori ale României și Bulga
riei. Meciul s-a încheiat 
cu victoria la limită a re
prezentanților noștri, cu sco
rul de 71—69. Iată rezultatele 
înregistrate : curse de 500 m : 
K 1 : Ion Luca (R) 1:58,7, Ior
dan Dimitrov (B) 2:00,5 ; C. 1 : 
Toma Nichita (R) 2:16,0, Petar 
Bokilov (B) 2:17,5 ; K 1 F: 

precise, Budușan este și el o 
speranță la medaliile olimpice. 
O altă reapariție, Vasile Gîrga- 
vu (mijlocie mică). Cu mai mul
tă forță în lovituri, Gîrgavu 
poate deveni un boxer extrem 
de redutabil dacă își va îmbu
nătăți însă pregătirea fizică și 
mijloacele de apărare.

Două piese de bază la mijlo
cie și la semigrea : Valentin 
Silaghl și Georgică Daniei. în 
schimb la grea mai e mult de 
lucru !... Teodor Pîrjol s-a acci
dentat după primul meci cîști
gat la bulgarul P. Stoimenov și 
nu a mai putut fi verificat în 
compania altor boxeri mai re
dutabili.

Imediat după turneu, colegiul 
central de antrenori s-a întru
nit și a stabilit noul lot olim
pic, în următoarea componen
ță : D. Șchiopu, D. Radu, D. 
Voinescu, T. Cercel, Fi. Liva
daru, S. Cuțov, I. Budușan, V. 
Gîrgavu, V. Silaghl, G. Donici 
și T. Pîrjol. Un colectiv de an
trenori în frunte cu Ion Popa, 
Constantin Dumitrescu și Ion 
Chiriac se va ocupa de pregă
tirea boxerilor români pînă la 
turneul olimpic.

Deci, după „Centura de aur" 
multe mutații în lotul nostru, 
dar sperăm că acestea nu vor 
impieta, asupra rezultatelor pe 
care le așteptăm de la boxerii 
români pe ringul moscovit.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Des Moines 

(Iowa), sprinterul american Mal- 
vin Lattany a cîștigat 10Q m plat 
în 10,24, iar kenyanul Klpsubai 
Koskel a oeipat primul loc pe 
10 000 m, cu timpul de 28 ;07,4. 
Alte rezultate : 400 m — bean 
Greenaw 46,38 ; 800 m — Steve 
Scott 1:46,79 ; greutate — Michael 
Carter 20,08 m ; triplusalt — 
Vince Barrette 16,61 m. • Mara
tonul de la Amsterdam a fost 
cîștigat de olandezul Gerard Nij- 
boer, cronometrat pe distanța de 
42,195 km cu excelentul timp de 
2h 09:01. Pe locul secund s-a cla
sat Ferenc Szekeres (Ungaria) — 
2h 12:36, urmat de belgianul Jose 
Reveijn — 2h 12:4'0

BASCHET © Turneul interna
țional masculin de la Palma de 
Mallorca s-a încheiat cu victoria 
selecționatei U.R.S.S., care în 
ultima! meci a întrecut cu 93—80 
(49—40) formația Spaniei. Cbșgete- 
ril formației sovietice au fost 
Tkacenko (18 p) șl Belov (16 p). 
Pentru locul trei, reprezentativa 
Olandei a dispus cu 96—75 (41—32) 
de echipa Franței.

CĂLĂRIE 0 Concursul de la 
Baltimore (Maryland), contînd 
pentru „Cupa Mondială", s-a în
cheiat cu succesul sportivei a- 
mericane Melanie Smith („Ca

BASCHETBALIȘTII ÎNVINGĂTORI 
IN R.D. GERMANA

Competiția internațională mas
culină de baschet desfășurată la 
Eberswalde (R. D. Germană) a 
fost cîștigată de selecționata Ro
mâniei, cane a termint neînvinsă 
turneul, totalizînd 6 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
formațiile Poloniei — 5 p, R. D. 
Germane — 4 p. și Ungariei — 
3 p. Baschetbaliștil români au 
învins pe rînd echipele R. D. 
Germane, cu scorul de 120—89 ; 
Ungariei, ca 123—93 și, în meciul 
decisiv, reprezentativa Poloniei, 
cu 109—103. Alte rezultate ; Po
lonia — Ungaria 101—78 : Polonia 
— R. D. Germană 94—89 ; R. D. 
Germană — Ungaria Mi1—84.

VICTORIE A CANOTORILOR 
LA MANNHEIM

In cadrul concursului interna
țional de canotaj academic de 
la Mannheim (R. F. Germania), 
echipajul României (Petre Cea- 
pura — Gheorghe Bularda plus 
Lovrenschi) a cîștigat proba de 
2 plus 1, cu timpul de 6:40,4. Pe 
locurile următoare s-au situat e- 
chipajele Iugoslaviei — 6:43,7 și 
Cehoslovaciei — 6:44.

FLORIN GHEORGHIU 
TERMINA „IN PLUTON"...

Turneul internațional de șah de 
la Londra s-a încheiat cu victo-

Diana Valkova (B) 2:22,5, Ana 
Andrei (R) 2:23,5; K Zi Bul
garia (Tracev — Raicevskl) 
1:47,6, România (Luca — Bolo- 
ga) 1:49,5 ; C 2 : România (Ni
chita — Isacov) 2:03,5, Bulgaria 
(Bojilov — Donikov) 2:04,5 ; K 2 
F : Bulgaria (Nikolova — Dil- 
kova) 2:06,1, Bulgaria (Valkova 
— Kaludova) 2:09,2, România 
(Cîrlan — Andrei) 2:12,8 ; Curse 
de 1 000 m : K 1 : I. Dimitrov 
(B) 4:03,9, Florinei Bologa (R) 
4:06,3; C 1: Toma Nichita 
4:28,0, Valentin Meranzov (B)

Cădere de cortină în sporturile zăpezii

„CUPA MONDIALA- TINDE
NEOFICIAL AL LUMII

Cea de a doua ediție a „Cupei 
mondiale" la schi fond (la probe
le alpine, competiția a ajuna la 
a 14-a ediție...) a cîștigat, în 1980, 
și mai mult teren. Eforturile (u- 
neori foarte mari) ale organiza
torilor urmăresc atingerea — și 
în probele de fond — a succesu
lui de public și de prestigiu de 
care se bucură schiul alpin. In 
ciuda unor greutăți inerente, edi
ția a II-a s-a încheiat șl, duipă 
toate probabilitățile, va demara și 
a Iii-a...

Cel mai fideli și ardenți susți
nători ai lanțului de competiții 
din „Cupa mondială" la schi fond 
— veritabilă caravană albă a 
schiorilor — sînt, în special, per
formerii Scandinavici, arie geo
grafică în care alergarea pe 
schiuri este considerată sportul 
rege al iernii, tot așa cum In 
restul Europei acest rol II joacă 
slalomul și coborirea. Finlandezii, 
norvegienii și suedezii n-au lăsat 
să le scape prea multe concursuri 
în care se pot obține prețioasele 
puncte ale „Cupei" și, drept ur
mare, și-au plasat In primele 10 
locuri ale clasamentului nu mai 
puțin decît 8 reprezentanți I So
vieticul Nikolai Zimiatov nu și-a 
găsit locul decît în încheierea 
acestui pluton fruntaș...

lypso"). Pe locul doi s-a clasat 
vest-germanul Lutz Merkel (.Sal
vare").

RUGBY • La Katowice, în 
meci pentru campionatul euro
pean — „Cupa FIRA", selecțio
nata Poloniei a întrecut cu sco
rul de 23—13 (12—10) formația
Marocului.

ȘAH 9 La Ciudad de Mexico, 
în prima partidă suplimentară 
dintre Boris Spasski (U.R.S.S.) 
șl Lajos Portlsch (Ungaria), con
tînd pentru turneul candidaților 
la titlul mondial, a fost consem
nată remiza după 34 de mutări. 
Scorul meciului se menține egal 
(5—5) astfel că cei doi mari 
maeștri vor susține o nouă par
tidă. © După 12 runde, în tur
neul de la Lodz continuă să con
ducă Ivan Farago (Ungaria), cu 
9 p, urmat de Andrei Haritonov 
(U.R.S.S.) — 8 p și Lluben Spa- 
sov (Bulgaria) — l1/, p (1). • 
La KLadovo (Iugoslavia), după 13 
runde conduce Ghenadl Kuzmin, 
cu 9*/, p, urmat de Sahovici (Iu
goslavia) — 9 p (1), Jansa (Ce
hoslovacia) — 8 p etc.

TENIS • Bjorn Borg a termi
nat învingător în turneul de la 
Las Vegas (Nevada), în finala 
căruia l-a întrecut cu 6—3, 6—1 
pe Harold Solomon. 

ria marilor maeștri Anthony Mi
les, Viktor Korcinol șl Ulf An
dersson, care au totalizat cîte 
8*/i puncte din 1B posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Sosonko, Speelman — cîte 7‘A p. 
Florin Gheorghiu, Liubojevlci șl 
Timman — cîte 7 p. etc. In ul
tima rundă, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a remi
zat, în 85 de mutări, cu marele 
maestru Gyrla Sax (Ungaria).

POLOIȘTIl DIN NOU ÎNVINȘI

In ultima zi a turneului inter- 
ruational de polo pe apă „Cupa 
Tungsram", la Budapesta, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
S.U.A. — România 5—3 (3—0, 
0—0, 2—1, 0—2) ; Iugoslavia — 
Ungaria 6—6 (1—0, 1—1, 2—2, 
2—3) ; R. F. Germania — Italia 
6—3 (2—1, 1—1, 2—0,1—1). Competi
ția a fost cîștigată de echipa Iugo
slaviei — 9 p, urmată de forma
țiile Ungariei — 8 p, S.U.A. — 
8 p, R. F. Germania — 4 p, Ro
mâniei — 2 p șl Italiei — 1 p.

NASTASE IN OLANDA

Primele partide disputate în 
turneul internațional de tenis de 
la Kerkrade (Olanda), rezervat 
probei de dublu, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Tom Gor
man, Charles Pasarell (S.U.A.) 
— Iile Năstase (România), Tom 
Okker (Olanda) 6—4, 6—3 ; Hm 
și Tom Gulilkson (S.U.A.) —
Marty R lessen (S.U.A.), Look 
Saraders (Olanda) 4—6, 6—4, 6—2.

4:33,0 ; K 4 F : Bulgaria (Niko
lova — Valkova — Kaludova — 
Timanova) 1:53,1, România (Cîr
lan — Andrei — Mihai — Kel
ler) 1:54,2, K 2 : Bulgaria (Tra
cev — Raicevski) 3:40,0, Româ
nia (Luca — Bologa) 3:40,2; 
C 2 : România (Nichita — Isa
cov) 4:02,5, România (Casapu — 
Grigore) 4:04,0, Bulgaria (Boji
lov — Donikov) 4:10,7; K 4: 
Bulgaria (Tracev — Raicevski — 
Borisov — Dimitrov) 3:22,8, 
România (Mărcuțl — Velea — 
Vesa — Constantin) 3:28,9.

SA DEVINĂ UN CAMPIONAT 
$1 LA SCHI FOND
Fapt curios șl... nu prea ! Pen

tru că toți componenți! reprezenr- 
tativei sovietice au avut, în prin
cipal, in vedere buna comportare 
la Jocurile Olimpice de iarnă și 
s-au pregătit în special pentru 
Lake Placid, prilej cu care Zi- 
miatov a transformat modesirM 
său loc 10 din „Cupă" In 3 mo
dali de aur și un loc 4 1 Și as ta, 
în timp ce ocupanții primelor 
două locuri din „Cupa mondială", 
finlandezul Juha Mieto și suede
zul Thomas Wass berg, au aduna*) 
— împreună I — doar o medalie’ 
de aur șl două de argint. La 
schimb, alțl 4 alergători sovietici, 
care nu contaseră în „Cupa mon
dială", au luptat, uneori cu suc
ces, pentru locurile fruntașe.

Neconcordanțele dintre clasa
mentul „Cupei mondiale" șl cele 
ale Olimpiadei albe vin să suge
reze faptul că este mult mal 
greu să se atingă un vîrf de for
mă la momentul oportun (Olim
piade, Campionate mondiale sari 
europene), alergînd după... doi 
Iepuri: șl aurul olimpic și pri
mele locuri în „Cupa mondială*^ 
date fiind obositoarele deplasări 
(unele de mii de kilometri) în 
vederea participării la concursuri, 
precum și duritatea recunoscută 
a curselor de fond. Aici ar fi de 
deslușit principala imperfecțiune a 
modulai actual de desfășurare si 
organizare a „Cupei mondiale" la 
schi fond. Din păcate, este vor
ba despre obstacole care nu pot 
fi decît cu greu depășite, presu- 
punînd atât limitarea numărului 
de localități montane care să 
găzduiască concursurile, prin a 
renunța la acelea care sînt înde
părtate de centrul Europei, cît și 
rărirea concursurilor, permițîn- 
dri-se astfel o refacere cit mat 
completă a sportivilor.

Asemenea schiului alpin, si pro
bele de fond tind să reliefeze 
valoarea mereu crescîndă a per
formerilor din țările socialiste. 
Alergătorilor sovietici li s-au a- 
dăugat, iată, bulgarul Ivan Le- 
banov, care a cucerit im
previzibil dar meritat, bron
zai olimpic la 30 km șl 
fostul campion mondial, po
lonezul Jozef Luszczek, acum o- 
cu,pan tul unul onorabil loc 6 în 
clasamentul final al acesta! ve
ritabil campionat neoficial al lu
mii, cum tinde să devină „Cupa 
mondială" și în schiul de fond, 
în ciuda unor greutăți (deocam
dată) inerente. (Rd. T.).

„CUPA MONDIALA" — 1980
1. J. MIETO (Finlanda) 134 p
2. T. Wassberg (Suedia) 126 p
3. L. Eriksen (Norvegia) 111 p
4. O. Braa (Norvegia) 109 p
5. U. Aunii (Norvegia) 95 p
6. J. Luszczek (Polonia) 88 p

7-8. H. Kirvesniemi (Finlanda) 83 p
A. Aaland (Norvegia) 83 p

9. I. Lindval 1 (Norvegia) 72 p
10. N. Zimiatov (U.R.S.S.) 69 p
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