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ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ 

A PREȘEDINTELUI 
IOSIP BROZ TITO

Tinerii — constructori activi ai socialismului in patria noastră

AZI SE DESCHID, LA BUCUREȘTI, 
LUCRĂRILE FORUMULUI TINERETULUI

tineretului constituie 
elocventă a locului 
pe care partidul, 
noastră socialistă le

In viața tinerei generații din 
patria noastră se înscriu, astăzi, 
evenimente de majoră impor
tanță : Congresul al XI-lea al 
U.T.C., Conferința a XII» a 
U.A.S.C.R. șl a IV-a Conferință 

• Națională a Organizației Pio
nierilor.

Forumul 
o expresie 
și rolului 
orînduirea
atribuie constructorilor de mîi- 
ne ai comunismului în ansam
blul dezvoltării patriei noastre 
dragi. De la înalta tribună a 
Congresului al XII-lea al parti
dului, cel mai iubit fiu al po
porului, cel mai îndrăgit pă
rinte al tineretului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, su
blinia : „Partidul nostru acordă, 
de asemenea, o inaltă prețuire 
tineretului — viitorul națiunii 
noastre socialiste —, care aduce 
o importantă contribuție la 
opera de edificare a socialis
mului. Urmind cu entuziasm și 
dăruire politica partidului, ti
neretul, organizația sa revolu
ționară — Uniunea Tineretului 
Comunist — au fost și sînt pre
zente pe întregul front al con
strucției socialiste, participind în 
fabrici și uzine, pe ogoare, pe 
marile șantiere, la înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului. Sînt 
convins că și în viitor Uniunea 
Tineretului Comunist, organiza
țiile studențești și de pionieri 
vor desfășura o și mai intensă 
activitate pentru mobilizarea ti
nerilor la înfăptuirea operei de 
construcție socialistă, pentru 
educarea lor în spiritul dragos
tei de patrie și partid, al tra
dițiilor glorioase și cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
român. Adresez generației ti
nere îndemnul de a învăța și 
a se pregăti tot mai temeinic 
pentru muncă și viață, de a-și 
însuși cele mai înalte cuceriri

ale științei și tehnicii, concep
ția revoluționară despre lume, 
pentru a putea duce mal de
parte făclia progresului, so
cialismului și comunismului tn 
România*.

Răspunzînd insuflețitorului în
demn al secretarului general al 
partidului, cel care le este per
manent și pilduitor exemplu de 
acțiune comunistă, tinerii se 
prezintă la marele lor Forum 
cu importante succese în mun
că, demonstrînd că sînt demni 
de încrederea care li se acor
dă. In școli, în amfiteatrele 
facultăților, pe șantiere, în uzi-

ne, pe ogoare, milioanele de 
tineri și tinere învață ți mun
cesc cu abnegație pentru viito
rul patriei. Forța lor creatoare, 
puterea, vigoarea fizică și mo
rală și-o afirmă, totodată, în 
numeroase manifestări cuprinse 
în cadrul Festivalului „Cintarea 
României* și in competiția na
țională „Daciada*, succesele re
purtate în sălile de spectacole, 
în amfiteatrele științei sau pe 
terenurile de sport reliefînd ma
rile talente, marile resurse crea
toare ale poporului.

(Continuare tn pag. 2-3)

Ecaterina Szabo

După un meci de rugby de mare luptă, Intre două echipe

BELGRAD, 4 (Agerpres). - Duminica, la ora 18, în șe

dința comuna, Prezidiul C.G al U.CJ., în numele Comi

tetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și 

Prezidiul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia au 

adoptat, în legătură cu încetarea din viață a președin

telui Republicii și președintele Uniunii Comuniștilor din

Iugoslavia, losip Broz Tito,

In ziua de 4 mai 1980, la

următoarea proclamație t 

ora 15,05 la Liubliana a

încetat să bată marea inimă

noastre Socialiste Federative

a președintelui Republics

Iugoslavia și președintei*

Prezidiului R.S.F.I., președintele Uniunii Comuniștilor din 

Iugoslavia, mareșalul Iugoslaviei și comandantul suprem

al forțelor armate ale Republicii Socialiste Federative 

Iugoslavia, losip Broz Tito.

0 nouă șl strălucită afirmare Internațională a școiQ românești de gimnastică

ECATERINA SZABO-4 MEDALII DE AUR
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIOARE!

• Pentru 
româncă

a doua oară consecutiv, campioana Europei este o sportivă 
® Primele medalii cucerite de tinerii noștri gimnaști la C.E.

LYON, 4 (prin 
telefon). Timp de 
trei zile, în sală 
sporturilor „Ger- 
land“, din localitate 
s-a desfășurat cea 
de-a doua ediție a 
Campionatelor eu
ropene de gimnas
tică — juniori. Ca 
și la prima ediție a 
acestei competiții, 
disputată cu doi 
ani in urmă la Mi
lano, întrecerea fe
minină s-a aflat în 
permanență sub 
semnul superiorită- 

evidente

sportivelor românce, 
au avut, de data 
în Ecaterina Szabo un 
și mare talent Tînăra ... . 
româncă s-a impus cu autori
tate atit în concursul general, 
pentru individual compus, cît 
și în finalele pe aparate dis
putate duminică după-amiază, 
in care ea a obținut un stră
lucit succes, cucerind trei me
dalii de aur — la sărituri, birnă 
și soL Pe bună dreptate, re
dactorul de specialitate al agen
ției „France Presse* remarca în 
comentariul său că Ecaterina

care 
aceasta 

autentic 
sportivă

Szabo a încîntat pe cxperțil 
europeni ai gimnasticii prin 
exercițiile sale de înaltă ținută. 
După Emilia Eberle, în 1978, la 
Milano, iată că o nouă gim
nastă româncă devine campioa
nă a Europei la junioare, suc
ces care subliniază o dată în 
plus clasa ridicată a școlii româ
nești de gimnastică, inepuizabi
lele rezerve de mari talente de 
care ea dispune. Și, important 
de subliniat, noua campioană 
de junioare a Europei, la fel

(Continuare In vag. a 4-a)

SELECȚIONATA DE SUD A ROMÂNIEI

SELECȚIONATA LEINSTER (Irlanda) 10-4
Premiera rugbystică de sîm- 

bătă, din Giulești — un joc în
tre o echipă românească și una 
irlandeză — a prilejuit o foarte 
prețioasă victorie pentru Selec
ționata de sud a țării noastre : 
10—4 (4—0) cu puternica re
prezentativă a provinciei Lein
ster. Desigur, la o partidă dis
putată în condițiile de simbătă 
(ploaia a început, violent, rind 
formația română a ieșit la în
călzire, contenind abia cu cîteva 
minute înainte de fluierul fi
nal al arbitrului francez Yves 
Bressy) nu trebuie căutate vir
tuți spectaculare deosebite. Și

totuși, meciul a fost pasionant, 
frumusețea sa aflir.du-se în 
lupta adesea dramatică între 
două excelente grămezi, între 
două echipe de reală valoare, 
cu numeroși internaționali, din 
rîndul oaspeților nelipsind cițl- 
va rugbyști binecunoscuți, în 
frunte cu celebrul Slattery, ve
nit special pentru această întil- 
nire (el nu va mai juca, prin 
urmare, miercuri, la Constanța). 
Partida a avut, în general, un 
aspect de echilibru, perioadele 
de dominare fiind împărțite.

Succesul românesc a fost de
terminat de o disciplină tactică

ireproșabilă, de • dăruire to
tală in joc, aș* cum n-am mai 
văzut de la meciul de la Car

Emilia» Nicula Lavinia Agachi Dan Odorhean(Continuare tn pag. • 4-a)

Etapa a 31-a a Diviziei A de fotbal

CRAIOVENII, VICTORIOȘI, FOARTE APROAPE DE
REZULTATE TEHNICE

» TITLU
CLASAMENTUL

De azi, pe terenurile Progresul

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TENIS ALE ROMÂNIEI

Incepînd de 
rile din parcul 
sul se dă startul în ediția din 
acest an a Campionatelor in
ternaționale de tenis ale Româ
niei. Iau parte tentsmani frun
tași ai țării noastre — printre 
care Florin Segărceanu, cam
pion național, Dumitru Hărădău, 
Andrei Dîrzu, Liviu Mancaș, 
Laurențiu Bucur — precum șl 
sportivi și sportive din Anglia, 
Bulgaria, R. P. Chineză, Ceho
slovacia, R. D. Germană (Tho
mas Emmrich, binecunoscut iu-

azi, pe terenu- 
sportiv Progre-

bitorilor de tenis din România, 
el fiind prezent in anii trecuți 
la mai multe concursuri). Po
lonia și Ungaria. întrecerile în
cep zilnic de la ora 11.

Concursul se va încheia du
minică, iar de marțea următoa
re întreaga caravană (mai pu
țin Florin Segărceanu, care va 
fi prezent la campionatele in
ternaționale ale Italiei) va po
posi la Brașov, unde se va dis
puta, de asemenea, un concurs 
internațional.
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F.C.M. Galați — Univ. Craiova 1-2 (0-1) 1. UNIV. CRAIOVA 31 17 8 6 63-27 42
Gloria Buzău — Jiul Petroșani 1-1 (0-0) 2. Steaua 31 15 10 6 69-38 40
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc 4-2 (1-1) 3. F.C Argeș 31 16 5 10 50-36 37
„U* Cluj-Napoca - F.C Baia Mare 3-1 (1-0) 4. F.C. Baia Mare 31 16 3 12 53-48 35
Chimia Rm- Vilcea - S.C. Bacău 2-0 (2-0) 5. Sportul stud. 31 14 5 12 40-31 33
Steaua — „Poli* Timișoara 7-1 (4-1) 6. Dinamo 31 12 8 11 46-35 32
Politehnica lași - F.C Argeș 1-0 (1-0) 7. Politehnica lași 31 15 2 14 41-40 32
Olimpia Satu Mare - C.S. Tîrgoviște 2-0 (1-0) 8. Chimia Rm. V. 31 14 4 13 40-46 32
Dinamo - F.C OH 3-0 (3-0) 9. S.C. Bacău 31 10 11 10 38-46 31

30 
30
29
29
29
29
27
26
15

31 
31
31
31
31
31
31
31
31

12
12
15
15
15
14
14
14
20

42- 53
23-36
39-38
44-45
43- 47
38-44
37-49
31-45
22-55
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(1-1) 
(0-6) 
(2-1) 
(0-4) 
(0-3) 
(1-2)

F.C.M, Galați
Jiul
„U* Cluj-Napoca 
„Poli* Timișoara 
F.C. Olt
A.SJL. Tg. Mureș 
C.S. Tîrgoviște 
Olimpia S.M. 
Gloria Buzău

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ETAPA VIITOARE (10 mai)
Jiul Petroșani 
Sportul studențesc 
Univ. Craiova 
Gloria Buzău 
C.S. Tîrgoviște 
F.C. Argeș 
F.C Baia Mare 
„Poli* Timișoara 
S-C Bacău

— Politehnica lași
— F.C.M. Galați
— F.C. Olt
— Olimpia Satu Mare
— Steaua
— „U" Cluj-Napoca
— Dinamo
— Chimia Rm. Vilcea
— A.S.A. Tg. Mureș

lo paginile 2—3, 
31-a a Diviziei A.

relatări de la Jocurile etapei a
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GOLGETERII
ZI GOLURI : M. BĂducanu (Steaua) — Z din 

U m. » GOLURI : Ctmpeanu G.U" Cluj-Napoca) 
— 3 dta 11 m. a GOLURI : Cămătaru (Unlv. 
Craiova) - 1 <Ha n a. «GOLURI: Coste* (PoH- 
telmlca lașD — 3 <tt» M m.



AZI St DESCHID
(Urmare din pag. 1)

Competiția națională „Dacia- 
da“ a deschis tinerilor largi 
posibilități de practicare a 
■portului, a exercițiilor fizice, 
de afirmare în arenele sportu
lui de performanță. La Forum, 
tinerii se prezintă și In acest 
domeniu cu frumoase rezultate, 
pe măsura condițiilor deosebite 
ce le slnt asigurate. în forme 
variate și atractive — „Crosul 
tineretului", „Cupa U.T.C.", la 
■porturile de iarnă șl tehnico- 
aplicative, Campionatele națio
nale de trîntă și oină, Festi
valul ansamblurilor școlare de 
gimnastică modernă, Pentatlo
nul atletic școlar, complexul 
aplicativ „Pentru Apărarea Pa
triei", complexul polisportiv 
„Sport și Sănătate" etc. — 
«ub genericul „Daciadei" 
»-au reunit 3,5 milioane de 
uteciști. De asemenea, 400 000 
activează In cluburile de per
formanță, mulțl dintre ei ur- 
eînd treptele consacrării inter
naționale, cucerind prestigioase 
titluri tn marile competiții ale

START PROMIȚĂTOR IN NOUL SEZON COMPETITIONAL
9 ♦ 9

Mal în glumă, mari. în serios, 
■punea cineva sîmbătă, sub co
pertina de beton de la Stadionul 
Republicii : dacă vrei să plouă, 
atunci programează o mare com
petiție de atletism !.„ Șl aceasta 
pentru că, spre a nu dezminți tra
diția, averse de ploaie au făcut 
impracticabil stadionul din Dea
lul Spirit, imp unind — fapt rar! 
— chiar anularea întrecerilor, în
cepute la cîteva probe, din ca
drul primei etape a „Cupei Ro
mâniei “ și a minarea lor pentru 
duminică dimineață, văduvind-o, 
de pildă, pe piteșteanca Maria 
Badea de un rezultat valoros Le- 
leva antrenorului Gabriel Bădes
eu obținuse — cu 57.80 m — cea 
mai bună performanță a sa la 
aruncarea discului).

Ieri, ce e drept, n-a mal plo
uat, dar a bătut un vlnt rece din 
față, ceea ce a însemnat un 
handicap evident în cazul mu- 
mitor probe !

Și acum, după această punere 
in temă de natură „meteo**, cu 
implicații directe asupra desfășu
rării întrecerilor, vă voim spune 
e& prima întâlnire, în corpore, 
(fin actualul sezon cu atlet 11 noș
tri fruntași, așteptată du mult in
teres. a împltoct în bună măsură 
speranțele, cifrele de teri «non- 
țînd. pentru săptămînCe urmă
toare. un spor general «1 cali
tății performanțelor. Duminică, 
de pildă, au fost corectate 2 re
corduri republicane sl egalat u- 
»ul de junioare.

Performera competiției i fost 
Mihaela Logbin (antrenor loan 
Sabău) care a aruncat greutatea 
la 19.53 m (a mai avut o arun
care de 19,44 m), eu 12 cm mal 
mult decît recordul realizat de 
ea anul trecut, la Universiada 
de la Ciudad de Mexico. Cu 48.4 s 
formația feminină Steaua (Cio
lan, Negovan, Șomănescu, Korodi) 
a îmbunătățit cu 8.1 a redor- 
dul echipelor de club la ștafeta 
de 4X100 m, iar erafoveamca 
Nicoleta Lia (antrenor Ștefan Po
pescu) a egalat recordul junfoa-

DINAMO BUCUREȘTI CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ -1980
LA TENIS

S-a încheiat ediția din acest 
«n a Campionatului națkmal 
masculin de tenis pe echipe. A 
fost o întrecere al cărei clasa
ment final a suferit modificări 
•ubstanțiale în comparație eu 
competițiile din anil precedent!, 
Dinamo București întrerupînd «u- 
premația pe care 4 ani la rind 
• deținuse Steaua. Medul dintre 
cele două formații a fosț echi
librat, după șase partide de 
■Implu scorul menținîndu-se e- 
gal : 3—3. Steaua luase condu
cerea cu 2—0 prin victoria cu 
4—4, 6—3 a lui Pavel asupra Joi 
Ntță și prin cîștigaraa, de către 
Man caș, cu 6—2, 7—5 (t), a în- 
tflnirii cu Pană. Șl mal «ur- 
prinzătoare a fost, însă, victoria 
lui M. Mîrza asupra lui Dîrzu, 
•tellstul cîștigînd cu 6—1, 8—6.
Dinamo a fost pusă într-o si
tuație grea, pe care a depășit-o 
datorită ambiției cu care au jucat 
ceilalți 3 echipieri ai săi. într-o 
partidă de mare spectacol, Flo
rin Segărceanu și-a pus în vă
dită dificultate adversarul, pe Du
mitru Hărădău, prin incursiuni 
frecvente (așa cum nu 1-^-m vă
suț niciodată) la fileu, punctînd 
permanent cu stop-voleuri, cu 
mingi scurte și retururi bine pla
sate și, în general, cu un joc în 
mare viteză. Segărceanu a cîști- 
gat cu 6—4, 2—6, 6—2. Apoi co
legii săi Bîrcu și Bucur au ob
ținut alte două victorii, primul 
învingîndu-1 cu 6—4, 12—10 pe 
Leonte, iar cel de-al doilea în- 
trecîndu-1 cu 2—6, 6—4, 6—3 pe 
Țiței. începute sîmbătă după-a- 
mlază, meciurile de dublu s-au 
întrerupt din cauza ploii, fiind 
reluate duminică dimineațâ. Din 
cele 3 puncte puse în joc, dina- 
moviștii au cîștlgat două (Se
gărceanu, Dîrzu — Mîrza, Leonte 
8—6, 6—3 șl Niță, Pană — Țiței. 
Pavel 6—2 6—4), iar stell^tU 1

LUCRĂRILE fORUMULUI TINERETULUI
sportului mondial. Același bi
lanț rodnic raportează și pio
nierii, care activează In cele 
7 748 de asociații sportive și in 
cele 20 de cluburi sportive șco
lare „Pionierul", acestea re- 
prezentînd veritabile pepiniere 
ale performanței. Este suficient 
să amintim că la etapa de 
masă a „Crosului pionierilor" 
au luat parte 1,5 milioane de 
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor pentru a ilustra audien
ța de care se bucură sportul 
in rlndul celor mid. La acti
vitatea sportivă se adaugă și 
cea cu caracter turistic : peste 
3 milioane de uteciști au parti
cipat la diverse acțiuni ; expe
dițiile „Cutezătorii" au reunit 
3 500 de echipaje eu 47 000 de 
membri ; In cadrul „Asaltului 
Carpaților" au fost marcate 
700 de trasee, Insumînd peste 
11 000 km ; „Studenții pe me
leagurile patriei", o acțiune care 
a permis unui număr de 45 000 
de tineri să cunoască mai bine 
comorile țării ; taberele de 
odihnă și sportive cuprind, 
anual, la rlndul lor, mii de

„Cupa României" la atletism 1

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 4 MAI 12M

L F.C.M. Galați — Unlv. Cv. 2 
ÎL Gloria Bx. — Jiul X

HL A.S.A. — Sportul stud. 1
IV. „U- CJ.-Nap. — E.C. B. M. 1
V. Chim. Rm. V. — S.C. Be. 1

VL Steaua — Poll Tim. 1
VU. Poli. Iași — E.C. Argeș 1

VUL Olimpia — C.S. Tlrg. I
IX. Dinamo — E.C. Olt 1

X. Roma — Cagliari X
XI. Florentina — IntemazKmale 2 
XII AscoH — Juventus 1

------------------------ I
reior la 100 m (deținut de EL 
Moncranu *— 1972 șl Ot- Șomâ- 
nescu — 1978).

La 400 m o toarte plăcută evo
luție a avut Niculina Lazarciuc 
(antrenor Nâc. Mărășescu). au
toare a XDei performanțe de 
52,2 a. cu o secundă mai bună 
decât recordul său personal, de 
■nul tretTJt. La aceasta probă, 
desfășurată în serii contratimp. 
Doina Bădescu-Casian (31 ani f), 
într-o grupă fără adversare prea 
puternice, și-a realizat șl ea cei 
mal bun rezultat al carierii (53,0 
s)~. La disc. Florența T*cu a 
avut șl acum o serie promiță
toare : 42,11 m, 49.02 m, 4X60 m, 
W.22 m, 43.40 m._ Adrian Pro- 
teas a, după acel admirabil 2.21 
m ctin sală, a reluat, de data 
aceasta Sn aer liber, lupta ea 
înălțimea. Iert a sărit 2.18 m 
după care a încercat la 243 ax 
ceea ce ar îl însemnae an 
nou record  Horia Toboc a în
vins detașat ta 400 m eu 46.5 a, 
ca și Nicolae Volcu la 2 000 m 
obst. (8:31,6).

Rezultate de dumindcă: FEMEI: 
IM m : L Ot. Șomănescu (Stea
ua) 11,6, X Nlcoleta Lia (Doij) 
11,6 — rec. juntoere I egalat, 2. 
Marla Samungi (C-ța) H.T : MO 
m : L Niculina Lazardac (Dj.)
12.2. 2. Dotaa BAdescu-Casiar. 
(Rapid) 43.8 j X Ibote Korodi 
(Steaua) 43,7 ; (HC. H. Tăriță
53.2, F. Lovin 53,4, L. DiaconSuc
53.4) ; 1500 m : L Tudorita Ne- 
delea (Metalul) 4 ±4,8, L M. Bleu 
(Argeș) 4:29.8 (HC. D. BeșUu 
4 ±7,5, M. Radu 4 ±9,6) ; lungime; 
L Gabriela Ionescu (CAU) 4,55 
m, X Val. Ionescu (Rapid) 8,30 
m, 3. Corina Tifrea (CAU) 4.02 
m ; greutate : L. Mihaela Loghin 
(CAU) 19,53 m — nou record, X 
Mariana Ionescu (Dj.) 16,53 m,
X FL Tăcu (C-ța) 16,10 m ; disc: 
L Florența Tăcu 63.40 m, L Ma
ria Badea (Argeș) 46,96 m, L M. 
Ionescu 56,78 m ; 4X100 m : L
Steaua 46.4 — nou record. L Doij 
47,4. X Rapid 47J ; BĂRBAȚI : 
IM m ; L CL Ș aș el eseu (Dinamo)

MASCULIN
(Hărădău, Manca^ — Him. 
Bucur 6—7. 8—4, 8—«).

Scorul flnxl al tatlkilrfl ■ tMt, 
do >—< peatrv Dtnamo 

București, echipa aatreoată <e 
Aurel Segărceanu *t Gbeorgbe 
Boaghe totrtnd tn poaesla tttiu- 
Urt de campioană la băieți, după 
ee numai eu două zile toeinte îtd 
adjudecase n tJttul frmtnta O 
dubli victorie muncită B merl- 
țată. pentru care dtnamovSBH ■>«- 
rttă feUdtări !

nasam entul 1. Dlname
regti — campioană, 2. Sirena 
Rce„ 2. Tenis Ciot București, 4. 
Jiul Petroșani, L Dinamo Brajo». 
8. Progresul, 8. Cuprom Bala 
Mare, 8. Cimentul Deva, 8. Sănă
tatea Sam Mare, M. Politehnica 
ClnJ-Napoca, 11. Bectrica Timi
șoara, 12. Constructorul Galați, 
U. Sănătatea Oradea, 14. Poli
tehnica București, U. todustria 
strmei Ctmpia Turzil, M. Con
structorul Arad.

Ion GAVRILE5CU 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

copii și tineri. Toate acestea 
ilustrează permanenta grijă a 
partidului și statului, personala 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a asigura generațiilor vil- 

I
I
I

toare largi posibilități de afir
mare, un cadru optim de for- I 
tificare, de petrecere utilă a | 
timpului liber, de educare pa
triotică.

Pentru toți tinerii, lucrările I 
Forumului vor constitui nu nu- * 
mai un moment de bilanț, ei, . 
In primul rind, unul de jalo- I 
nare a activității viitoare, de a I 
privi cu cutezanță spre viitor, 
pentru că tineretul nostru nu | 
cunoaște îndatorire mai impor- | 
tantă decit aceea de a răspun
de Întotdeauna, cu tot elanul | 
său revoluționar, cu Întreaga sa I 
conștiință patriotică, chemării 1 * * IV. V. * * * IX. X. XI. 
partidului, Îndemnurilor secreta- . 
rului său general, de a munci I 
și Învăța neîncetat, după pilda I 
vie a comuniștilor, pentru con
tinua înflorire a patriei, pentru I 
Înfăptuirea — alături de Intre- | 
gul popor — mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al | 
Xn-lea al partidului.

»,7, X. G. Tudor (CAU) 10,8, 1. 
T. Petrescu (Din.) 10,8, 4. L. Foc- 
•eneanu (Din.) 10,8 ; 400 m : 1. 
Horia Toboc (C-ța) «,5, 3. Slg. 
Nagy (CAU) 48,1. 3. L Korodi
(Steaua) 49.2, 4. M. Stoica (Din.)

49.2. 3. Gh. Petru (Din.) <9,2 ;
1 sac m : 1. FL Șandru (St.)
1:68.7, î. P. Lupan (St.) 2:49,1,
8. L Dnagomir (Rapid) 8:50,1 ;
119 mg : 1. Ion Olteanu (C-ța)
MX L St. Floroiu (Argeș) 14,6.
X. A. Tarbă (Din.) 

Volcu
14.7 ; 2000 m

•bst. :: 1. N. (Met.) l±1.6,
1. D. Betim (Ag.) 1:01.2, 8. L.
Tătar (Din.) 8:05.2 ; triplu : L
B. Bedrosian (Din.) 18,25 m, 2. 
H. Trușculescu (Din.) 16,07 m,
3. Ad. Ghloroaie-Panalt (St.) 1S.96: 
tail time : L Ad. Proteasa (St.) 
2.18 m, 2. D. Albu (SL) 2,15 m,
2. Z. Mathe (Cluj) 2.09 m ; pră
jini : L N. Ligor (St.) 6,90 m. 2. 
Ad. Dtoancă (St) 4.S0 m ; suliță: 
L T. Plrvu (St.) 76,10 m, X C.
Raduly-Z6rgd (Ciul) 70,82 m, 2. 
V. Brvițlndean (St.) 67,58 m ;
ciocan : L N. Btndar (Din.) 76,20 
m, 2. St Tudor (T»n.) 68.82 m, 
2. P. Lengyeî (CAU) 63,68 m ; 
4X100 m : L Dinamo 41,4. 2. Oul
42.2, 2. C-A.U. 42,9.

Concursul eontânuâ astăzi, pe 
Stadionul Repub’icH. de la ora 8.

Romeo VlLARA,

[TAPĂ CO SORPRIZE 
îl CAMPIONATOE DIVIZIEI A 

LA HANDBAL FEMININ
Etapa a XV-a a campionatului 

Diviziei A la handbal feminin a 
furnizat numeroase surprize, in
tr-un clasament al acestora pe 
primul loc se situează, indiscuta
bil, victoria Universității Cuj- 
Napoca, in deplasare, în fata 
Constructorului Bala Mare. Ar 
urma egalul- smuls de Hidro
tehnica Constanța pe terenul Mu
reșului la Tg. Mureș si. In sflr- 
Stt. victoria la Halită, a Hderel. 
StHnța Bacău, in fieful propriu, 
ta Jntîlnlrea eu Confecția. Iată 
scurte relatări :

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TKROM IAȘI 1J—12 (5—5). Un
rezultat de egalitate. 12—12 ar fi 
toot eehftabc. dacă cel doi ar- 
bftri. D. Purică M V. Erhan (Plo- 
’estn. ar fi fost mai exacțl in 
decizii 1 Au tnacris - Ionescu I. 
Popa 2. Manolescu 2, Caramalău 
A Mamtaca 1. respectiv Avăda- 
nei 5, Htnnelnlea 6, Tonașen al 
Ssvtn.

mt-'hpsut. tg. mures — m- 
DROTETTXICA CONSTANTA 10—10 
<*—T). A Hnstt foarte puțin ea 
Hidrotehnica zâ producă o ttzr- 
ntSză de mar! proporții. Au ar- 
Wtret C. CSoăttnă șl Tr. ‘Ene 

(A. Srabo — eoresp.).
CONSTRUCTORUL BAIA MARE

— UNIVERSITATEA CLUJ-NA-
FOCA 14—18 «—»). victorie me
ritată a studentelor, care nu s-au 
Nsst Intimidate de tndivMnelItS- 
ts»e mnstroetoruhrt Ba’a Mare. 
(▼. tnn — conesp.l.

STHNTA BACAU — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 12—12 (4—8).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— RULMENTUL BRAȘOV 12—* 
88—2).

IUL Torino — Lazio 1
FOND TOTAL DE dȘTIGURI: 

8M. 802 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2-
DIN 4 MAI D80

EXTRAGEREA I : I tt 1« 33 ț 
EXTRAGEREA a H-A : « S U 

46 ;
EXTRAGEREA a IH-a ! li < b 

31.
FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 

<13.127 lei, din care MS M ne
port la categoria L

I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I

Divizia A — etapa a 31-a

DERBY-UL ONOAREI...
Frumos final de sezon. Universitatea Craiova și Steaua 

s-au prăbușit din vlrful velodromului șl rulează cu 
capul intre umeri, lăsind in urmă plutonul urmări

tor. Ieri, Steaua avea varianta scorului, in speranța unei 
apropieri de golaverajul zdrobitor al echipei oltene. Echipa 
kil Țicleanu avea, in primul rind, varianta victoriei, pentru 
a elimina, practic, surprizele ultimelor trei etape, care ră- 
min In sfera teoreticului. Ambele echipe și-au împlinit pla
nul, demonstrînd că slnt cele mal bune formații ale mo
mentului. Steaua l-a surclasat pe timișoreni, cu un scor 
care nu modifică prea mult „jocul golaverajului", dar care 
ii pune intr-o lumină nu toonai favorabilă pe timișoreni. 
(Poate că timișorenii, Întunecați de scorul dezastruos, au in 
compensație amintirea unui alt eșec răsunător la București, 
ctnd, după un 0—7 cu Progresul, acum peste 20 de ani, 
aveau să cîștige Cupa României, Invingînd pe același Pro
gresul, după numai cîteva zile, intr-o finală marcată de 
golul lui Cădariu, pe stadionul „23 August", la poarta din
spre tabela de afișaj... Spunem compensație, gîndindu-ne că 
Politehnica Timișoara continuă cursa in Cupă, miercuri, in 
compania Rapidului, care, așa cum a jucat în repriza a doua 
cu Mecanica Fină, amenință Cupa, după tiparul lui West 
Ham United, o altă divizionară B angajată sîmbătă, pe 
Wembley. în finală cu marele Arsenal).

La Galați, craiovenii au realizat cîteva frumoase accele
rații pe fondul efortului deosebit al liniei de mijloc, acea
stă linie de patru care — mănăstire într-un picior — este 
secretul echipelor de clasă. Ne-am permis să spunem echipa 
tai Țicleanu, pentru că tînărul jucător este barometrul În
tregii linii, stimulînd travaliul lui Donose, rafinamentele 
tai Beldeanu și blazarea care apare, uneori, în jocul lui 
Bălăci. Craiova 1980 este in primul rînd Țicleanu, adică 
compresorul de care avea nevoie motorul oltean, supus unei 
solide revizii generale de către „mecanicul" Valentin Stă- 
nescu, care a reușit să strîngă toate șuruburile, să schimbe 
filtrul de aer și să spună clar, în vestiar, cu timbrul său 
de Pierre Brasseur : „Știu,, sînteți unși cu toate alifiile, le 
știți pe toate, dar eu știu ceva mai mult, pentru eă am 
jucat cu Bazil, i-am pasat Iui Petschovsdii, am făcut na
veta la Giurgiu, ani în șir, nu de-a gata, am plîns cînd 
dribla Niki Dumitriu, și gata, hai afară, dacă văd că stă 
vreunul, ne vedem în vestiar, și nu garantez de nimic".

Miercuri, la Pitești, in semifinala Universitatea Craiova — 
Steaua, derbyul onoarei.

Ioan CH1RILA

A Stadion „23 
motiv 15 000.

O TRESĂRIRE DE ORG
Dinamo n-a mai simțit gustul 

victoriei din etapa a 32-a, mal 
precis din ia martie I Șl n-a 
mai adăugat in ultimele cSnd 
etape ndcl un punct I Ceea ce 
explică acum, în bună măsură, 
tresărirea de orgoliu a acestei 
formații valoroase fără îndoială, 
care, la un moment dat, era 
angajată tn lupta pentru titlul 
de campioană a țării. Dar, cu 
toate că a intrat pe teren hotă- 
rttă să facă o partidă mare, evo- 
tatnd organizat, calm și cu o 
accentuată predilecție pentru 
•pcctaood, Dinamo n-a reușit, to
tuși, pină la urmă, să realizeze 
integral ce și-a propus si aceasta 
datorită replicii neașteptat de 
palide a echipei oaspete, ieri in- 
treuna din zilele sale slabe, in 
care nu a fost capabilă să-șl 
pună în valoare decit sporadic 
principala sa armă, combativita
tea. Medul a avut, în ode două 
reprize ale saJe, două părți bine 
dfetăncte. In primo, dlnamovlștU 
bueureștenl au acțtoinat alert, 
dezinvolt si inspirat, reallzînd nu
meroase faze de fotbaă bun, trei

MUREȘENII, „PE POARTĂ^
îneă din prii 
nutul 29.

OUM
Stadion OHn 

— aproximativ 
Șuturi ta poai

OLIMPIA x F 
Hațeganu 7, P 
(mln. 80 Sa boi

C.S. : Voloec

A3.A. TG. MUREȘ - SPORTUL STUDENȚESC 4-2 (1-1)
Stadion «23 August’ ; teren foarte bun ; Hmp închis, vînt ; spectatori - 

aproximativ 10 000. Au marcat : BIRO | (mM. 19), FANICI (min. 63, 86), 
HAJNAL (min. 75), respectiv STROE (min. 40), M. SANDU (min. 87). 
Șuturi ta poartă : 14—11 (pe poartă : 10-6). Comere : 8-3.

A.S.A. TG. MUREȘ : Tapaszto 6 — OHgore 8, Unchiaș 7, îspir 6, Orvuțoo 6 
- Fonici 7, Szabo 7, Pîsloru 6 (mta. 68 L Munteanu 6) — Both H 7,
Biro I 4 (pentru durități), Hajnal 8.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 6 — TSnăsescu 7, Cazan 6, Grîgore 6,
Munteanu H 6 (min. 64 Georgescu 5) — Munteanu I 5, Șerbânicâ 5 (mir. 
34 Cățoi 7), O. Ionescu 6 — Stroe 6, M. Sandu 6, lorgulescu 5.

A orbitrat : O. Streng (Oradea) 7 j ‘ta BrWe : Gh. Ispas (Constanța) șl
V. tanu! (lași) — ultimul cu greșeli.

Cartonașe galbene : BIRO L
Trofeul Petschovschi : 9. La Juniori : 6—1 (0-0).• —....
TG. MUREȘ, 4 {prin telefon)

AJ9^A. a Jucat mult mai bine 
decit la Tirgoviste, a luptat mac 
muM, a acționat 
z^mei pe poartă44 _ 
dusă de Hajnal. a reunit 
înscrie J ‘ ”
tal Blro 
aminte 
oameni 
țese nu 
el bune. A încercat „țesătura- 
de pase de la mijlocul terenu- 
hti, dar fără succes, contraatacu
rile sale, mai ales în prima re
priză, au fost firave, iar apă
rarea s-a lăsat neașteptat de u- 
șor depășită. După un duș rece 
(O. Ionescu, min. 14, șut în col
țul barelor), gazdele au deschis 
scorul In min. 19, cînd, la o 
centrare de pe dreapta, Tănă- 
■escu a respins greșit la BIRO X 
care a Înscris de la 20 m. Peste 
un minut a ratat Pîslaru, de la 
numai 6 m. A.S.A. domină, ra
rele contraatacuri ale studenților 
nu prezintă pericol, iar cînd îna
intașii, totuși, se mai apropie de 
poartă, tușderul lanul intră în- 
tr-un nedorit rol, ridlcînd steagul 
aiurea. In min. 40, însă, scorul 
devine 1—1 ; a centrat excelent 
Tănăsescu, STROE a trimis ta 
bară și tot el a reluat în goL

începutul reprizei secunde (min. 
48) este marcat de excelentă 
acțiune a fundașului Gllgcre. 
care, după de a driblat cîțiva 
adversari, a șutat pe jos, în 
bară. A ratat apoi Szabo (min. 
55). Oaspeții reușesc, pentru mo
ment, să calmeze jocul, dar, ta

mal rimptîi, 
si. bine eoc- 

_ _ _  Bă
de patru ori. Și Hajnai,

X 91 Fankti ji-au adus 
eâ au fost nu de mult 
de gol. Sportul studen
ta „prins" una din zilele 

bune. A încercat

WC 
GALAp. J 

Așteptată J 
res nu numi 
malul DunâJ 
ehipa locală I 
iova a aaUsl 
exigențele ca 
Chiar daS^- a 
ridicat La ul 
perlor, spre I 
prize mai all 
pronunțată s| 
tăcu Iar. jocul 
blțla șl dtrd 
două echipei 
prin nota Iu 
după pauză 
■nor acțiuni 
deosebi de d 
de anticipat, 
talul a avut 
obstacol difll 
titlu, pe cad 
J-a depășit 
ei este foad 
dacă Judecăm 
pectul reprlz 
tată. Cralovd 
numai prin 
noscutâ, d 
lor in Joc,

tZ—5 (pe poai 
POLITEHNIC) 

Romilâ II 7.
riestȚu )^JZo s teal

F.C. ARGEȘ 
Bărbulescu 6J 
Moiceanu 6,

A orbitrat s i
, L Igna (TimîșJ 

Cartonașe g 
Trofeul PetsJ

IAȘI, 4 (pr
Medul a I 

tmei nervcxzM 
rizată de un 
todulgenț), îl

DINAMO - F.C. OLT 3-0 (3-(
Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp excelent 

motiv 6 000. Au marcat: D. GEORGESCU (min. 
ȚALNAR (min. 29). Șuturi ki poarta : 23—7 (P« 
11-3.

DINAMO : Eftlmescu 6 — Cheran 6 (min. 46 
Dinu 7, Stânescu 6 — Mu Ițe seu 7 (mln. TO Stredie 
ȚSLnar 7, D. Georgescu 6, lordache 7.

F.C. OLT : Nedea 5 (min. 30 Anghel 7) — Ucâ 
r*escu 5, A Mincu 5 — Badea 5, P. Petre 5» Ci» 
(min. 55 G Mincu 5), lamandi 5, Pițwcâ 5.

A arbitrat : S. Drâgulici 9 ; La Kale : L Zahai 
Severin) și A. Forwirth (Timișoara).

Cartonașe galbene : MARTINESCU.
Trofeul Peschovschi : 10. La Juniori i 4-0 (2-0).

e —■ ■ ■ ■ ...... ' c

L I 
«).

(fințre acestea închelndu-se cu 
gaturi. Au îniscris pe rînd ; D. 
GEORGESCU, în min. 11, care a 
reluat în plasă, din apropiere, o 
minge respinsă de Nedea Ia un 
șut al Iui Mulțescu ; IORDACHE, 
în min. 20, la capătul unei ac
țiuni prelungite de atac ; TAL- 
NAR, în min. 29, după o cursă 
frumoasă, de unul singur, favo
rizată -.șt de Jocul defectuos la 
ofsaid al apărării adverse. Șl »oo-

rul ar fi pud 
au intervenit I 
eterna mișcai 
de finafllzare. 
parte a mec 
dent mulțumi 

islstat s

șî mai atent,
deciși să 
verajuiutl, 
ptonatului. 
ciul s-a tc

min. 43, apărarea greșește și 
FANICI Înscrie. In min. 75 HAJ- 
NAL realizează o excelentă ac
țiune : preluare, sprint, dribling 
jd șut bombă din unghi : 1—1.
In replică, oaspeții vin în atac, 
dar M. Sandu (m±n. 77) și
Georgescu (misn. 83) ratează oca- 
zfi. mari. Și ctnd unii ratează, 
alții marchează : cursă a Iui L» 
Munteanu, centrare șl FANICI 
înscrie cu un voleu Impecabil : 
4—1 (min. 86), pentru ca peste 
un minut M. SANDU să reducă 
handicapul, maxcînd cu capul.

Constantin ALEXE

Itofa 7
A arbitrat : 

(ambii din Bu<
Trofeul Petsc

SATU MAR
Uivul (fintix 

tante meciuri 
evitarea ultin 
disputat într- 
fectă sportivi 
tlda n-a pui 
acelor jocuri 
tfitfea pentru 
hiL alungă 
trtvă, meciul 
îtmpda a plăc 
formația tîrgc

MARI RATĂRI Șl... CAR
BUZĂU, 4 (prin telefon)

Un înfocat suporter local spu
nea, înainte de meci, inspirat de 
titlul filmului românesc văzut vi
neri seară la televiziune, că (în 
sfîrșit) Gloria va... cînta la Bu
zău prima ei victorie din acest 
restur. Și, cu gîndul la acest suc
ces de mult Așteptat, remaniata 
formație a gazdelor a imprimat 
jocului un tempo rapid, din care 
au rezultat destule faze de poar
tă, unele din ele foarte pericu
loase. Dar, „îngerul păzitor- al 
petroșenenilor, talentatul portar 
Moise, a fost la mare înălțime 
în două rînduri : în min. 17, 
cînd, la centrarea hil Ghlzdeanu, 
Tozna a trimis cu capul spre gol,

însă apărător] 
oaspete a sd 
comer, și în 
fază dramatlJ 
de jucători îd 
mite sub trai 
apără senzațid 
slstente a bd 
răspunde gu,.] 
tă și cu âCțn 
furilor sale d 
Enescu), bine 
chlță șl Vara 
domină, însă | 
găsesc materii 
luciditate în 
în schimb, Jl 
atac clasic, ț 
43 1 Varga ce



IE MERITATĂ, CU TOATE CĂ...
fon)
Iflcst inie- 
uî de pe 

dintre e- 
itatea Cra- 
redem —

Uitatlv su
prim ei re- 
lomente de 
plan spec- 
prln am

are cele 
at șansele, 
libru, iar 
frumusețea 
create ta

ft eum ei a 
clasam en- 

jrecuit un 
sa el spre 
din urmă 

Victoria 
să șl — 
l după as- 
‘ — meri- 
Impus nu 
lor recu- 
naturltatea 
îptltudlnea

------------------------------ k

F.C.M. GALAp - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-2 (0-1)
Stadion DunSrea ; t.m bun ; timp favorabil : ipwtatort - aproilmaeiv 

UOOO. Au marcat: CAMATARU (min. 45), CRAMER (min. 59) IRIMESCU 
(min. 64). Șuturi la poartă : to-15 (pa poartâ : “ ~

F.C.M. : Oanâ 7 — Vied 4, Constxmttneccu 4. 
Bejonaru 4, Moțoc 4 (min. 49 PopMCti 6), Ba la bon 
Rusu), Cramer 7, Onac 6.

UNIVERSITATEA : Boldicl_ 7 - Purima 7. THibol 
reanu 7 . i
Crișan 7, Câmătaru 7, Donase 6.

A arbitrat : V. Topan (Ctuj-Napoaa) 4 ; la Bnle : Oh. fucan (M«flaț) 
I. Dima (Sighișoara).

Cartonașe galbene : BALAC1, tfiAD, 
Trofeul Petschovschi : 9. la juniori : 2—1 (b-1).

• i - ■ —
eu care au țtlut că cpeculeze 
slăbiciunile șl greșelile adversa
rilor. în prima repriză el au reu
șit să stopeze deseori elanul șl 
iureșul ofensiv al gălățenllor 
prin joc de pase, printr-o anu
mită temporizare șl chiar prin 
trageri — subtile — de timp. Iar 
după pauză, pe fondul superiori
tății teritoriale, dar lipsită de e- 
fect, a gazdelor, și-au pus exce
lent în valoare arma contraata
cului. Ce-1 drept, cra5ovenM au 
Ieșit cu bine dlntr-o fază petre
cută tncă în minutul 1, ta careul

3-6). Corner* : 6-7. 
Oheonu 7, Țotea 6 - 
6 — Majora 6 (min. 78

7,
Țidea nu 8, Ba loci < (min. 46 Irimescu 7)

Ștefănescu 7. Ungu-
BeWeanu 7 —

deși
a

CRISTIAN K.O. !
CA IAȘI - F.C. ARGEȘ 1-0 (1-0)
eren acceptabil ; timp frumos ; spectatori — aproxJ- 

C1RSTEA (min. 27 - autogol). Șuturi la poartâ ; 
Zoroere : 7—3.
1 6, Anton 7, Ursu 6, Godrian 5
, Coraș 3 - Dănifa 7, Goocă 6 (min. 77 D.

tor, etad arbitrul Topan, 
foarte aproape de fază, nu 
acordat penaltyul reclamat 
public la un elinei asupra 
Vlad, Iar primul gol a fost în
scris de CAMATARU, din pasa 
ltd Țlcleanu, după scurgerea ce
lor 45 minute de joc, deși arbi
trul nu anunțase ta prealabil nici 
• prelungire. în repriza Secun
dă, după ce gălățenli egalaseră 
în min. 59 prin CRAMER (ta 
urma inteligenței pase primită 
de la O rac), oaspeții au marcat 
golul victoriei, 5 minute mai ttr- 
ziu, prin IRIMESCU, care a pro
fitat de un luft copilăresc al 
fundașului Tolea, iar spor au ra
tat — pe contraatac — alte 2—4 
mari ocazii în urma mor faze al 
căror animator a fost îndeosebi 
Crișan.

Constantin RRANESCU

Ud

lo-

7 — Moises cu 7, Stanau 6, Cîrstea 5, hran 6 
tevănescu 6 (min. 44 te ton 6) — D. Nteotoe 

ț-. 56 Tureu 6).
7 j te linie : FI. Popescu (ambii dsn Ploiești)

D. 4.

NH_A. BĂRBULESCU. MOICEANU. 
i. La juniori : 1—1 (0-0).

kb semnul 
itc (favo- 
muflt prea 
i ^nemar-

J

luoustiin 7.
Custov 6 —

4, Mortî- 
’repefPță 5

'roboto Tr.

dat- mad cu seamă echipa gazdă, 
defect către o va împiedica, de
altfel, să realizeze o victorie mal 
clară decît aceea obținută prin 
autogolul lui ClRSTEA (min. 27), 
care a reluat din voleu o cen
trare puternică efectuată de Mun- 
teanu ! în prima parte, joc frag
mentat, cu multe faulturi și u- 
nele ieșiri nesportive (Clocirlan). 
Ieșenii domină net, piteștenll se 
rezumă la apărare șl nid contra
atacul, arma lor principală în 
deplasare, nu funcționează (au 
lipsit Radu n — două cartonașe 
galbene — și Dobrin). Dar, cu 

.toată presiunea exercitată te 
poarta lui Cristian, din cauză că 
au jucat contractat, elevii hri 
Antohl nu și-au creat decît trei 
situații dare (min. 21 — Costea, 
min. 25 și 37 — Simkmaș). în 
min. 13, ieșenii au trimis bato
nul în plasă, ia un corner exe
cutat de Dănilă, dar, la semna
lizarea tuișierului FL Popescu, 
pentru că balonul depășise su
prafața de joc, arbitrul de cen
tru nu a validat punctul.

De la i...............................................
Ilnflștlte, 
mult de 
calitate, 
mult în 
ține însă 
aproape 
(Costea), 
lonescu).

MESCU

oablne echipele vin mal 
studenții îșl văd mai 

joc, partida creste -în 
plteștenii se văd mal 

atac. Dominarea apar- 
i tot ieșenilor, care
de gol tn minutele 5C 

66 (DănUă) și t2 (D.
_____ Oaspeții încearcă îsm- 

sărl pentru Doru Nlcolae, 
„raidurile" raipldel extreme p6- 
teștene nu au eficacitate. în a- 
oest fel. Politehnica obține o 
victorie absolut meritată, deșt 
— repetăm — ea șl-a complicat 
misiunea prin faptul că n-a reu
șit să-și Impună calmul necesar 
oare ar fi ajutat-o să-și fructi
fice mal consistent superioritatea.

Eftimie IONESCU

Ins'

BOX CU UMBRA...
STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 7-1 (4-1)

Stadion Steaua ; teren excelent ; timp frumos 
12 000. Au marcat : RADUCANU (mln. 1 șl 51) 
DUMITRU (min. 38). STOICA (min. 78), ADRIAN _ 
pectiv NEDELCU (min. 35). Șuturi la poartă : 22—6 
Comere : 7-4.

STEAUA : lordache 7 — Andrelcut 7, FI. Marin 
(min. 68 Anghelini 7) — Stoica 9, lordânescu 7 (min.
— M. Răducanu 8, A. Ionescu 7, Zahiu 8.

POLITEHNICA : Sviehovschi 3 — Nadu 6, Păltinlșan
— Manea 4, Dembrovschi 7 (min. 46 Cotec 5), Titi Nicolae 4 
Nedelcu 7 (min. 65 Nucă 5), Lața 6.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 9 ; la linie : V. Ciocîlteu 
și V. Catană (Cărei).

Trofeul “ - -

spectatori — aproximativ 
.. ZAHIU (min. 24 și 26), 

•RIAN IONESCU (min. 85), rw- 
- — J (pe poartă s 15—2).

7, Someș 7, Nițu 7
60 Vigu 7),

4, Vișan 4,

Dumitru 8

Șurvda 4
Anghel 4,

(Craiova)
Petschovschi : 10. La juniori : 0-0. 
• —■■■■■■ , 
ierte cititorii noștri, nu 
prezenta cronica ..da

ft unui mecd, pentru că nu

Să ne 
le vom 
sică' ___ ______ ___ ___
prea a fost meci... Steaua s-a 
jucat eu „Poli-. S-a antrenat cu 
„Poli- într-un meci oficial. Mai 
mult, putem apune, fără nld o 
exagerare, că „Poli- nu a cores
puns nici ca sparring-partner de 
antrenament. A stat spectatoare, 
uluită, buimăcită „în corzi- 70-80 
minute, a primit 7 (șapte) goluri, 
dar putea să primească și 14...

După un început de partidă în 
care Dembrovschi, Nedelcu, Nadu 
șl La ța dădeau impresia că-L.. 
interesează, totuși. partida In 
care evoluau, a început să plouă 
cu goluri. Reacție Interesantă : 
antrenorul L Ionescu a scos din 
teren pe doi din „ultimii mohi
cani- — aflațl în treabă —, 
dînd Implicit de înțeles spectato-

rllor eă-1 
proaspeți) 
Cupă, de 
Ajungem 
joreană” _______
■-au gtndlt Ieri la Rapid... 
■oartei ar fi ea mlereurl să ae 
glndească la Steaua... Firește, 
Steaua nu a avut nici o vină eă 
a rămas singură In teren, ea un 
boxer care boxează cu umbra... 
Bucureștenli și-au făcut datoria 
față de spectatori, le-au oferit o 
„masă bogată“, cu goluri de toa-

SAVU, UN DIRIJOR INSPIRAT
CHIMIA RM. VTLCEA - S.C. BACAU 2-0 (2-0)

Stadion „1 Mat* ; tona foarte bun i timp frames ; spectatori — aproxi
mat» 12 000. Au marcat! TELEȘPAN (min. 12) și SAVU (mtn. 17). Șoferi 
la poartâ : 14—< (pe poartâ : 4-1). Comere : 10-1.

CHIMIA : Constantin Ș (mta. Șp Roșea) - lepădata S (mln. B Bădrlă). 
lordon 7. Savu 9, Gncâ 7 — G. Stae 7, Glean 4, Carobogeoc 7 —
Telețpan 7, Stanoa 5, Otagu 4.

S C. BACĂU : Umoche 7 - Andrteș 4. Lunca 4. G Solomon 4. Blsei 4- 
Cârpuei 7, Vamorxj 5 (mta. 54 L So4oaio«i 7), Safe 4 — Șoimoe 4. Botez 7, 
An4ohl 6.

A orbrirat : G SzBaghi Ș i la Inf. i E. Feldman (ambii dm Bala Mare) 
g A. Deieanu (București).

Cartonașe galbene t LUNCA. CARABAGEAC 
Trofeul Petschovschi : 9. ta juniori > 1—2 (1-0).• ■■
RM. ViLCEA, 4 (prin telefon)

Cu gîndul numai la victorie, 
formația locală s-a instalat dlr 
startul partidei In jumătatea de 
teren adversă, atactnd furibund, 
uneori cu întreg efectivul. Im
pulsionată de „Hbeno'-ul Savu — 
excelent ta meciul de astăzi (pe 
ctt de bun ta apărare, pe aidt de 
clarvăzător tn Inițierea aețiunl- 
ku- ofensive), Chimia a Irosit pri
mele două attuațil clare prin 
Stanca (min. 5) șl Gtngu (mtn. 
T). In minutul 12 însă tabela de 
marcaj arată 1—0 In favoarea 
gazdelor : Carabageac a pătruns 
perpendicular pe poartă, î-a gă
sit cu o pasă Ideală tn adlncime 
pe TELEȘPAN și acesta a reluat 
puternic, din apropiere. în con
tinuare, tot Chimia se află tn 
atac, dar Lepădatu țmfci. 18) șl 
Gtngu (min. 23) ratează majora
rea scorului. După minute de 
pcestaie, formația băcăuană, care 
n-a făcut altceva dedt să se a- 
pere supranumeric, Ișî face pal
ma dată simțită prezența ta *- 
tac abia tn min. 35, etnd Cărpucl 
este la un pas de gol. Ia mtn. 
37 tabela arată 3—0 s Clacă exe
cută o 
dreaptă 
vine eu 
pedlază 
mingea ____________ _______ ____
țU lui Ursache.

La reluare jocul este cer* mal 
echilibrat. Băcăuanii fi introduc 
tn formație pe L Solomon, care 
revltalizează jocul anost de ptr.t 
atunci al echipei. în mln. M Bo
tez încearcă vigilența lui Con
stantin cu un șut puternic de la

marginea careului. Vflcendl par 
mulțumiți eu 2—0, mal au cîteva 
ocazii favorabile, dar lipsa 
concentrare din fața porții 
mai aduce nimic nou, deși 
lean (min. 72), Gingu (min. 
șl Stanca (min. 78 — singur 
Ursache) puteau face ca scorul 
să ia proporții. în min. 80, bă
căuanii au înscris prin L Solo
mon un gol anulat de arbitru pe 
motiv de ofsaid.

Gheorghe NERTEA

de 
nu 

Cl- 
76)
eu

IERI
SERIA I

lovitură liberă laterală 
șl puțin înapoi, SAVU 
elan $1, de la 85 m, ex- 
o ..bombă" imp xrabilă,

oprindu-se la vinciul por-

BUN, PUNCTE DE AUR
MARE - C.S. T1RGOVIȘTE 2-0 (1-0) 
med, dar bun ; timp rece, înnorat : 

narcat > MIHUȚ (min. 45), HAȚEGANU
Comere : 7—15. 

Kaiser 7, Bathori 
. 88 Helvei), Baiba

poartă : 6—2). <
Ptater 6, Matei 7, 
I 6 — State 8 (min.

mcu 6, Alexandru 6, 
«• Gheorghe

16
7. MlhuțC

Ene 6 (min. 46 Stâncescud),
7 — Greaca 7, Marinescu 7,

Knle :

(2-1).

elefon)
l tmpoc- 

pentru 
xmrl s-a 
de per

ils, par- 
smprenta 
care bă- 
iă fotba- 

Dlmpo- 
icmul O- 
aplaudat, 
nd o re-

plică bună, evoluînd uneori — 
mai ales în primele 45 mfryrte 
— chiar mai bine ' “ - -
gaz/jă,

Elevii arrtrenorCor
Gh. Ene, marcați , . _ ____
imporianța detor două puncte, au 
avut nevode de mai multe mi
nute pentru a juca la valoarea 
lor _ 1". Z-.
(min. 15) șutează d±n apropiere, 
pe Ungă stîlpul din stingă lui 
Feher, iar în min. 31 Both I 
Irosește o poziție excelentă, to-

dedt echipa

St Crake fî 
probabil de

reală. Și, după ee Kallo

Mircea TUDORAN

E
• echipei 
înd ta 
nd, la o 
'lomerată 
obre tri-

Molse 
ărli in- 
Jiul îl 
glpmera- 
Tale vir
ilă j an șl 
e Stoi- 
domină, 

tie au-șl 
lipsa de 
nalizare.

contra- 
1 mtn. 
pe atta-

GLORIA BUZĂU - JIUL PETROȘANI 1-1 (0—0)
Stadion Gloria ; teren moale ; timp înnorat ; spectatori — aproodmotir 

3 000. Au marcat: ENESCU (mhn. 63) și TOMA (min. 85). Șuturi k 
poartă : 17-7 (pe poartă : 8-3). Comere : 8-4.

GLORIA : Tănase 7 - Mircea 7, hrana 7, Vlad 7, Tulpan 8 - OU» 
dea nu 6 (min. 61 C. Stoica 6), Toma 7, Dinea 6 (min. 75 Răchîțeanu) -* 
Staneiu 6, Marin 6, Dobre 6.

JIUL : Moise 8 — Miculescu 6, Bădln 7, Rusu 7, P. Griqone 7 — Slot 
chiță 7, T. Stoica 6 (min. 15 Mușot 6), Varga 7 - S&lăjan 7. Vînătoru 6, 
Enescu 7.

A arbitrat : M. Adam (Ouj-Napoca) 6 ; te linie : H. Raab (C. TanfD 
și Fr. Coloși (București).

Cartonașe galbene : MICULESCU, MARIN, RUSU, MUȘAT, IVANA
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4-0 (1-0).

• ■ ——— 
ga și ENESCU înscrie. Un minut 
mai tîrziu Vînătoru șuteară ta 
transversală. Abia cu 5 minate 
Înainte de final, gazdele egalează 
prin TOMA. De remarcat efi ta 
min. 89 Vînătoru ratează, dta 
careu, o mare ocazie. Iată, deci,

eum într-un med destul de ta- 
dîrjit și cu multe cartonașe, Glo
ria nu a reușit să-și etate victo
ria, deși poate că ar fi meritat-o, 
dacă ne uităm la cifrele dta ca
seta tehnică.

SteHon TRANDAHRESCU

păstrează (cît mai 
pentru semifinala de 
miercuri, cu Rapid, 

astfel ta „cheia timi- 
a jocului Bănățenii 

Ironia

te felurile. (RADUCANU min. 1 
și 51, ZAHIU min. 24 și 26, DU
MITRU min. 38, STOICA, superb, 
în min. 78, AD. IONESCU în 
min. 85 — de partea cealalta, 
golul simbolic al lui NEDELCU 
în min. 35), goluri din toate po
zițiile, desenate parcă cu creta la 
tabla școlară. Un glumeț din tri
bune le reproșa steliștilor că 
n-au marcat cîteva și pentru... 
timișoreni, ca să facă meciul 
mai interesant. Ast-a mai lipsea...

Nu încape nici o îndoială că 
pe seama meciului de Ieri și a 
„eroilor- săi timișoreni se poate 
glumi la infinit. Ne oprește to
tuși ceva. Ne oprește imaginea 
tipică a rugbyștilor de sîmbătă, 
luptînd pe stadionul Giulești 
pînă la ultima picătură de ener
gie, pladnd „pe viață și pe 
moarte- și aruncați din placaj 
la cîte 3—4 m în afara terenului, 
pe zgură I Aveai impresia că se 
vor rupe în două, dar ei se ridi
cau mal crînceni, se ștergeau pe 
față de noroi și o luau de la ca
păt... Altă conctepție despre ta- 
trecerea sportivă...

Marius POPESCU

CIMPEANU II, DIN NOU HAT-TRICK!
MU“ CLUJ-NAPOCA - F.C BAIA MARE 3-1 (1-0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori — aproximativ 
------- * ‘ CIMPEANU li (min. 38. 52. 55), respectiv BĂLAN 
(min. 88). Șuturi ta poartâ : 15-9 (pe poartâ : 7-4). Comere : 5—3.

Porațchi 8, ^Ciocan 8, Moș 7, Bag iu 7 — Boca 
“ ” * Pop 7 — Cimpeanu H

25 000.

WU“ : Lăzăreanu 6 _____
(<mn. 85 Răduță), Mânu 7 (mia. 88 VW icon) 
Florescu 7, Ba baci iu 7.

F.C. BAIA MARE : AricJu 6
P. Radu 6 (min. 59 Cioban 
(min. 54 Cioban I 7). Decc 6.

A arbrtrat : R. Stinccn 9 ; 
mștj) și M. Feaiuc (Suceava).

Trofeul Petschovschi : W. La

— Bon 7, Coodruc 7, Sabâu 6, KoHer 6 
N 6). Baton 1, Terheș 6 — Sepi 6. Roznai

7
9.

4

te finie : T. AJexandrescu (ambii din Bucu-

juniori : 4-2 (2-0).

aUJ-NAPOCA, 4 (prin telefon)
„U- Cluj-Napoca a jucat bine 

un meci deosebit de important 
pentru situația sa în clasament. 
Ea a tăiat inițiativa unei bune 
echipe de deplasare, cum este 
F.C. Baia Mare, prezentîndu-se 
prima la minge șl pasînd judi
cios la mijlocul terenului, pînă 
ia declanșarea fazei finalizatoare. 
F.C. Baia Mare, ușor dereglată 
de absența lui Mureșan (mijlocaș 
eu rol tactic cheie în angrenajul 
lui Matedanu și Ivănescu), sur
prinsă și de replica forte a stu
denților clujeni, a temporizat cît 
a putut, fără să-și facă însă mari 
Auzii în faza de art.ac, pentru că 
Roznai șl Terheș erau marcați 
sever.

Răsplata pentru jocul bun al 
gazdelor au fost cele trei go
luri, marcate toate de CÎMPEA- 
NU H, deopotrivă atent la soarta 
ectiiped sade șl la propria pozi-

ție în clasamentul golgeterilor : 
ta min. 33, el a trimis sus la 
colțul porții, ia o pasă trimisă de 
Boca din lovitură liberă indirec
tă pe linia careului de 16 m ; 
In min. 52, eschivîndu-se de 
marcajul advers, a pătruns in 
careu și a fructificat pasa Iul 
Florescu ; peste alte trei minute, 
va realiza „hat-trick“-ul la fi
nele unei acțiuni personale. Des
tinul meciului nu mai putea ft 
întors, devenise clar, dar F.C. 
Baia Mare a continuat jocul său 
deschis, cu ten£ă ofensivă, șl 
aproape de sfîrșitul partidei (min. 
88), BĂLAN (cel mai inspirat ju
cător din tabăra oaspeților) 
duce scorul la o proporție mal 
rezonabilă pentru echipa sa, șu
tind cu boltă, la vinclu, peste 
Lăzăreanu, care subestimase • 
fază petrecută la 20 m de poartă.

a-

lon CUPEN

ÎN DIVIZIA
SERIA A n-a SERIA A IH-a

F.C. CONSTANȚA — VITTOHUL 
GHEOBGHENI 3—0 (2—0). Autorii 
golurilor : Petcu (min. 35 din 11 
m), Livciuc (min. 33) și Ignat 
(min. 71).

C.S. BOTOȘANI — NTTBAMO- 
NIA FAGABAȘ 2-0 (4—0). Au
marcat : Pachlțeanu (min. 60) șl 
Tlță (min. 64).

PROGRESUL BKAlLA — VD- 
TOBUL VASLUI 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost realizat de Btzr- 
lacu (min. 35).

MINERUL GIRA HUMORULUI— 
KNEBGIA GH. GHEORGHIU- 
DEJ 2—0 (1—4). Au înscris : 
(min. 16) șl Coșereanu (min.

TRACTORUL 
LCJJJ. BRAȘOV 
marcat ; Hintea 
had (min. 33), 
(min. 85).

F.GM. BRAȘOV ___________
LA 3—0 (0—0). Au înscris : Fur
nică (mln. 3C) șl Pescaru (mtn. 
W.

UNIREA FOCȘANI — MUSCE
LUL CÎMPULUNG 3—1 (1—0).
Autorii golurilor : Alexandru
(min. 31), Ouatu (min. 43), res
pectiv Berevolanu (min. 37).

CIMENTUL MEDGIDIA — POR
TUL CONSTANȚA 7—2 (1—1).
Au înscris : GIrip (min. 37), 
Bărbulescu (min. 50), Eftimie 
(min. 55), Cache (min, 41 șl 42), 
Moise (mln. K), Stănolu (min 
48), respectiv Bogla (mtn. 3) și 
Caramalău (min. 80).

C-S.M. SUCEAVA — DELTA 
TULCEA 2—0 (0—0). Au marcat : 
Dlrman (min. 47) și Avădanei 
(min. M).

Relatări de la C. Popa, T. Un- 
gureanu, Tr. Enache, 
han, V. Secăreanu, C. 
Nlchița, L Pundeanu 
drescu.

Ene
80).

BRAȘOV
2-1 (0-0) 
(min. 83), 
respectiv Mita

Au

F.C. BRAI-

D. Bolo- 
Gruia,*’ Al. 
și I. Min

L F.C M. BRAȘOV 26 19 6 1 54-10 44
2. F.C. Constanța 26 15 2 9 50-26 32
X C-S. Botoșani 26 14 1 11 38-28 29
4. Delta Tulcea 26 12 4 10 38-30 28
5. Unirea Focșani 26 12 3 11 43-29 27
6. Viitorul Vaslui 26 11 5 10 36-30 27
7. C.S.M. Suceava 26 11 5 10 33-29 27
8. F.C. Brăila 26 10 6 10 38-38 26
9. Mineral G.H. 26 11 4 11 23-37 26

18. Cimentul Med. 26 12 1 13 36-46 25
11. Progresul Brăila 26 10 4 12 35-37 24
12. Tractorul Brașov 26 9 6 11 31-33 24
13. Viit. Gheorgheni 26 9 6 11 33-40 24
14. Nitramonia Făg. 26 11 2 13 28-41 24
15. I.C.I.M. Brașov 26 7 8 11 34-35 22
14. Muscelul C-lung 26 8 6 12 29-41 22
17. Energia 26 8 4 14 23-43 20
18. Portul C.-ța 26 6 5 15 22-51 17

ETAPA VIITOARE (duminicâ 11
mai) : Portul Constanța — • Ni- 
tramonia Făgăraș (1—2), Musce
lul Cîmpulung — Viitorul Vas
lui (0—3), Delta Tulcea — Trac
torul Brașov (2—2), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Cimentul Med
gidia (1—1), I.C.LM. Brașov — 
Minerul Gura Humorului “ “ 
F.C. Brăila —
(1—2), Viitorul 
F.C.M. Brașov 
Focșani — Progresul Brăila (0—1), 
C.S. Botoșani — F.C. Constanța 
(0-2).

(2—2), 
C.S.M. Suceava 

Gheorghenl — 
(0—5), Unirea

RULMENTUL ALEXANDRIA 
METALUL PLOPENI 1—1 
Au înscris : Voicilă (min. 
pentru Rulmentul, Rob (min. 
pentru Metalul.

METALUL BUCUREȘTI 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
(1—0). Au marcat : 
(min. 8) pentru Metalul, 
tiv Ene (min. 71).

PETROLUL PLOIEȘTI 
NERG1A SLATINA 4—0 
Autorii golurilor : Libiu 
32), Crlngașu (min. 50), Toporan 
(min. 63 Simaciu (min. 75).

FLACARA MORENI — 
METAN MEDIAȘ 1—C 
Unicul gol a fost realizat 
nașe (min. 57).

PANDURII TG. JIU — 
SIBIU 2—1 (2—1). Au
R&doi (min. 11), Gugu (min. 27), 
respectiv Beleaua (min. 3).

RAPID BUCUREȘTI — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 4—1 
(I—1). Au înscris : Șumulanschi 
(min. 17), Pirvu (min. 75), Cojo- 
caru (min. 80), Bartales (min. 84), 
respectiv Ptelaru (min. 14).

POIANA CÎMPINA — F.CJtf. 
GIURGIU 2—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Manolache (min. 21) șl 
Dorobăț (min. 75).

CARPAȚI MÎRȘA — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 4—2 (1—0). Au 
marcat : Jur că (min. 45 și 80), 
Tarcea n (min. 56), Vaida (min. 
73), respectiv Bl aga (min. 
autogoJ), Bădăluță (min. ‘ 
11 m).

PROGRESUL VULCAN 
REȘTI — LUCEAFĂRUL 
BEȘTI 1—2 (0—1). AU
Țevi (min. 86), resj ’

a-D.
19) 
K)

1—1
Dumitrescu 

res pec-

— E- 
(1-0). 
(min.

GAZ 
(0-0). 

de Tă-

ȘOIMII 
marcat :

55,
83 din

BUCU- 
BUCU- 

înscris : 
Țevi (min. 86),' respectiv D. Zam
fir (min. 44) și Czika (min. 74).

Relatări de la FI. Dumitru, 
Nlc. Ștefan, I. Tănăsescu, Gh. 
Ilinca, P. Cristea, D. Moraru- 
Slivna. C. Vîrjoghie, M. Verzes
eu 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.

4 - .
și P. Ion.

RAPID
Metalul Buc. 
Petrolul PI. 
Prog.-Vulcan 
Poiana Cîmpina 
Rulmentul Alex. 
Autobuzul Buc. 
Șoimii Sibiu 
Metalul Plopeni 
Pand. Tg. Jiu 

. Flacăra Moreni
12. Energ. Slatina
13. Chimica Tîm.
14. Gaz metan
15. Mecanică fină
16. Carpați Mîrșa
17. Chimia Tr. Mâg.
18. F.GM. Giurgiu

25
27 
25
25 
27
26 
27 
27 
26 
26 
26 
27 
26
25
26 
26 
26 
25

ETAPA VUTOABE
11 mai) : Gaz .metan
Petrolul Ploiești (1—3), Rulmen
tul Alexandria — Rapid Bucu
rești (0—3), Progresul Vulcan 
București — Pandurii Tg. Jiu 
(0—2), Luceafărul București — 
Șoimii Sibiu (0—2), Metalul Plo
peni — Flacăra Moreni (2—2), 
Chimica Tîmăveni — Poiana 
Cîmpina (1—3), Mecanică fină 
București — Carpați Mîrșa (0—1), 
Energia Slatina — Metalul Bucu
rești (1—2), Chimia Tr. Măgurele— 
F.C.M. Giurgiu (0—2), Autobuzul 
București stă.

IND. SI RAI EI C. TURZII — 
MINERUL ANINA 2—0 (0—0).
A marcat : Vesa (min. 48 și 83).

SOMEȘUL SATU 
AURUL BRAD 2—0 
torii golurilor : Borz 
Kadar (min. 72).

MARE — 
(0—0). Au-

(min. 48) și

CUGIRMETALURGISTUL
F.C. BIHOR ORADEA 2—0 (0—0>.
A înscris :
11 m — și

Bucur (min. 60 dta 
min. 73).

GLORIA 
ARAD 2—0 
lurllor : Moga (min. 
gescu (min. 70 din

F.CJrf. REȘIȚA 
ALBA IULIA 8—0 
înscris : Portic (“*: . _
Hergane (min. 19 și 62), 
(min. 30), Platagă (min. 
74) și Gabei (min. 69).

BISTRIȚA 
(1-0).

— U. T.
Autorii go- 

13) și Geor- 
11 m).

— UNIREA 
(4—0). AU 

(min. 6 și 31), 
Iovan 
25 și

INFRAȚIREA ORADEA — 
VINUL HUNEDOARA 3—0 
Au marcat : Ni coraș (min. 
89) și Negrea (min. 85).

COB- 
(l-«h
23 fi

MINERUL CAVNIC — C.FJL 
CLUJ-NAP OCA 1—0 (0-0). Uni
cul gol a fost realizat de Roatiț 

84 din 11 m).(min.

STRUNGUL ARAD — UJO. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). A to-,
scris : Ruska (min. 60).

16 2 7 46-24 34
14 3 10 39-29 31 

2
6
0
4
7
3
4
4
3
5
4
4
7
1
4
3

14
12
15
12
10
12
11
11
11
10
10
10

8
11

9
5

41-26
40-30
40-33
34- 24
49-36
25-38
35- 29
35-47
35-40
28-43
40-36
37-37
33-36
30-45
32-41
20-45

30
30
30
28
27
27
28
26
25
25
24
24
23
23
22
13

9
7

12
10
10
12
11
11
12
12
12
11
11
14
13
17

(duminică 
Mediaș —

DACIA ORAȘTIE — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 4-0 (1-0).
Autorii golurilor : Radu (min. iy, 
Fulea (min. 46 și 52) și Ncna 
(min. 75).

Relatări de 
Kovacs, M. 
D. Plăvițiu, 
breczeni, N. 
î.-------------
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CORVINUL 
F.C. Bihor 
Gloria Bistrița 
U.T.A.
F.C.M. Reșița 
Aurul Brad 
Minerul Anina 
Minerul Cavnic 
Metalurg. Cugi' 
Ind. sîrmei C.T. 
Dacia Oră șt ie 
Minerul M N. 
C.F.R. Cj.-Np. 
Someșul S M. 
U.M. Timișoara 
Unirea A. iulia 
înfrățirea Or.

18. Strungul Arad

la P. Tonea, z. 
Vîlceanu, I. Toma, 
P. Lorincz, Z. De- 
Străjan și

26 ‘ ‘
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

B. Crețu.
5----------
1
8
8

10
11
13
11
12
14
13
14
14
14
14
14
15
15

67-29
50-28
61-26
47- 27
48- 28
43-33
37-42
39-44
33-43
41-42
29- 43
28- 44
30- 39
29- 45
21-40
24-54
29-35
32-46

40
35
33
33
28
25
25
25
25
23
23
23
22
22
22
22
21
21
11

19 2 
16 3 
15 3 
15 3 
12 4 

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

ETAPĂ VIITOARE (duminică 
mai) : Metalurgistul Cugir 
Gloria Bistrița (0—6). C.F.R. Cluj- 
Napoca — F.C.M. Reșița (0—3),’ 
Unirea Alba Iulia — Corvinul 
Hunedoara (1—5), Aurul Brad — 
Strungul Arad (2—2), U.T. Arad— 
Ind. sîrmei C. Turzii (3—2), F.C.' 
Bihor Oradea — Minerul Anina 
(0—2), Minerul Moldova Nouă — 
înfrățirea Oradea (0—0), Dacia 
Orăștie — Minerul Cavnic (0—0), 
U.M. Timișoara — Someșul Satu 
Mare (8—2).

10 
12 
10 
11
11
10 
11
10
10
10
10
10
10



In meciurile 

amicale de popice 

de la Budapesta:

UNGARIA - 
ROMÂNIA 1-1

BUDAPESTA, 4 (prin telefon). 
Reprezentativele de popice ale 
României, participante la Campio
natele mondiale, care vor avea 
loc spre sfîrșitul lunii la Manga
lia Nord, au susținut, la Buda
pesta, o dublă întilnire de veri
ficare în compania puternicelor 
selecționate ale Ungariei. Victo
riile au fost împărțite, la fete au 
cîș'tigat jucătoarele românce cu 
'scorul de 2508—2419 p d, iar la 
băieți victoria a revenit popicari
lor unguri cu 5573—5405 p (L 
Sportivele noastre au jucat ©u 
multă precizie, cinci dintre ele 
avînd rezultate bune, de peste 400 
popice doborîte la 100 de lovi
turi mixte. Principala performe
ră a echipei române a fost Ele
na Andreescu, marcată pe foile 
de arbitraj cu 445 p d. Celelalte 
jucătoare au punctat după cum 
urmează : Elisabeta Albert 334, 
Elena Pană 409, Margareta CAti- 
neanu 437, Ana Petrescu 429 și 
Vas Llica Pnțea 404 (în ordinea 
Intrării pe pistele de joc). Din 
■echipa țării gazdă cel mai mare 
i punctaj l-a realizat Lăszlâoă 
Holczer — 421.

Din formația noastră masculină 
s-au remarcat : Iosif Tismănar 
337, Gheorghe Silvestru 929 șl 
Alexandru Căoneanu 925. Ceilalți 
Jucători au realizat următoarele 
cifre ' Alexandru Tudor 857, llie 
Băiaș și llie Hosu ,3*6 și Iuliu 
Bice 911. Din reprezentativa Un- 

‘ gariei cel mal. bun rezultat l-a 
obținut vicecampion.il lumii. 
I Bela Csănyi — 997. Duminică 
seară, tîrzlu sînt programate în- 
rtîlnirile revanșă.

SPORTIVI ROMÂNI
DEBUT VICTORIOS AL ECHIPEI 
DE VOLEI A ROMÂNIEI IN 
TURNEUL MASCULIN „CUPA 
, VOLAN-
I In prima zi a competiției m*as- 
■culine de volei pentru „Cupa 
■ Volan”, oare se desfășoară ta 
Szekesfehervar (Ungaria), selec- 
ționata României a învins cu sco
rul de 3—1 formația Bulgariei. 
In celelalte două partide dispu
tate s-au Înregistrat următoarele 
rezultate: Iugoslavia — R.D. Ger
mană 3—0 ; Polonia — Ungaria 
3—2.
POLOIȘT1I DE LA GN. ASE 
BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTORI IN 
l CEHOSLOVACIA
I- Echipa de polo a C.N. ASE 
București a terminat învingătoa
re în turneul internațional desfă
șurat la Nove Zamky (Ceboeta-

REZULTATE DE VALOARE MONDIALĂ LA CONCURSUL 
ATLETIC INTERNATIONAL DE LA CELJE (IUGOSLAVIA)
In ziua a doua a concursului 

initxirna.ț'jon^al atletic de la Celje 
(Iugoslavia), Udo Beyer (R-D. 
Germană) a aruncat greutatea 
la 21,70 m (cea mai bună per
formanță mondială a sezeouiui), 
iar Detlef Fuhrman (R.D. Gar- 
mană) s-a clasat pe primul ioc 
la aruncarea suliței cu 89.00 m. 
Alțl doi artleți din R.D. Germa
nă, Karl Heller și Wolfgang Ha- 
nisch au obținut La această pro
bă rezultate valoroase ; 87,06 m 
$i, respectiv, 87,04 m.

După cum s-a anunțat. în ca
drul acestui concurs, atleta Ilona 
Slupianek (R.D. Germană) a oo- 
rect at recordul lumii La arunca

CAMPIONATE ȘI CUPE DE FOTBAL
ITALIA (et. 29). Ascoli — Ju

ventus 2—3 ; Fiorentina — Inter 
0—2 ; Milan — Pescara 3—1; Na- 
poll —Bologna 1—1 ; Perugia — 
Avellino 2—1 ; Roma — Cagliari 
1—1 ; Torino — Lazio 1—0 ; Udi
nes e — Catanzaro 1—2. In cla
sament : 1. Inter 41 ; 2. Juventus 
36 ; 3. Milan 34.

ANGLIA. în clasament conduce 
Liverpool, cu 60 p (din 41 de 
meci'iri), urmată de formațiile 
Manchester United — 58 p și 
Ipswich — 53 p (ambele din cite 
42 de jocuri). Cîteva rezultate : 
Brighton — Everton 0—0 ; Co
ventry — Arsenal 0—1 ; Leeds — 
Manchester United 2—0 ; Liver
pool — Aston Villa 4—1 ;
Manchester City — Ipswich 2—1; 
Norwich — Derby 4—2 ;
Nottingham —Crystal Palace 4—0.

R.F. GERMANIA (etapa a 31-a):

ATLETISM ® Concursul de ma
raton de la Karl Marx-Stadt a 
revenit fostului campion olimpie 
Waldemar Cierpinski (R. D. 
Germană), cronometrat pe 42,193 
km cu timpul de 2hll:17.

BASCHET ® Intr-un meci mas- 
-culln, la Gien (Franța), Ceho
slovacia a învins cu 97—80 (51— 
39) echipa Franței • Turneul 
masculin desfășurat la Coruna a 
fost clștigat de echipa U.R.S.S., 
care in finală a învins cu 100—83 
(50—45), selecționata Spaniei. în 
■alt meci. Italia a Întrecut cu

ÎN „CURSA MUNIILOR" MIRCf A ROMAȘCANU 
POARTĂ TRICOUL GALBEN

SINAIA, 4 (prin telefon). Tra- 
dițtaruala competiție câclistâ ln- 
temaițioKialâ „Curs* Munților”, 
organizată de clubul sportiv Di
namo București, a Început sînt- 
bătă *1 a reunit la start aproape 
7# de concurent!, rutieri de la 
cluburile sportive din Capitală si 
din provincie, precum si oas
peți de la Ruda Hvecda Plsen 
Si Dynamo Berlin. întrecerea re
prezintă șl un ultim priOej de 
pregătire si verificare a echipei 
țării noastre cane, săptămlna a- 
ceas-ta, va lua startul ta „Cursa 
Pârii”.

Prima etapă s-a desfășurat pe 
șoseaua București-Alexandria, 
de-a lungul a 120 km. pe o 
vreme favorabilă. dacă facem 
abstracție de vintxM puternic, 
vădit stânjenitor pentru Întreaga 
caravană. Cel mai puțin experi
mentați sau cu disponibilități re
duse s-au pierdut In lupta cu 
el. masivul grup fragment±adu-se 
la km. 43 In vreo 7—« plutoane, 
în frunte au rămas 14 alergători. 
ăx după 12 km el au fost ajuns! 
de alțl 4. astfel că la* punctul 
de Întoarcere — unde grup<4 din 
Crunte avea un minut avans fată 
de primii urmăritori — zarurile 
fise^ră deja aruncate. Distanțele 
s-au mărit sau s-au micșorat, ta 
funcție de dispoeațla de moment 
a ooxnpocențijor dtfertaeăor pta- 
toar.e. da- joncțiune cu frunzacZ 
n-au mat fost >?szh£e.

La km. MX Mireea Botrxșcana. 
evident mat iscusii acum ta 
specularea ca';icăr!tor sale, se de- 
t^eazâ pe un moment de nea
tenție a colegilor săi. E ta un 
avane de 50—6» m, rerisri pri- 
metor atacuri £ acceptă doer 
compania tlnăruU său coechi
pier Comei N taotae. Ia dri. d 
rulează slrgumota sl-șt dtspucă 
ta spiritul unul reni faăr-ptay 
sprlnral fina- ta timp ce ta 
spate gruptă fusese pXvertzxt de 
sprinturile .xâzv: ărițiăor”. lari 
clasamentul ecapri : L CORNEX. 
NICOLAS (Dinamo) ta S4JX X 
Mircea Bomascanu (Dinam.) — 
același timp, X Hie Butaru (Di

PESTE HOTARE
varia). în meciurile preliminare, 
tinerii sportivi bucurestenă au 
învins pe Elektresvlt Nove Zam- 
ky I cu 9—7, pe Elektresvlt Nove 
Zamky H cu 17—4 șl pe TJ. 
Gotwaldow cu 20—5. in finală, 
C.N. ASE a întrecut formația un
gară Szenties cu 8—7, clasîndu-se 
pe primul loc. Bone a fost goi- 
geterul turneului, iar TăuricX 
Stoenescu, Jiaztu șl Sterpu au 
contribuit, de asemenea, la ot>- 
ținerea acestui frumos succes.
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 

TENIS DE LA DAKAR
Finala turneului intemațicoal 

de tenis oe .a Dax^- va opune 
pe francezul Yanttack Noah ame- 
rksanuhil Tlm Gallikson. In se-
mifinale. Y arm* ci Noah 1- a în-
trecr-st cu 6-4, 6—3 pe Die Năs-
tase, iar Tlm G’jlliksod * c«-
gat eu 7—5, 3—6. 6—2 faca
oiaodezntM Tem Okker.

rea greutății, cu un rezultat de 
2XM m.

ir
Ou prilejul unul coocurs de 

BXedsm desfășurat la Los An
geles, sprinterul american James 
Sanford a stabilit cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui în proba de 200 m cu timpul 
de 20,26. De remarcat că în fi
nala cursei de 100 m plat. San- 
ford a fost cronometrat în 9,88, 
dar a beneficiat de vînt favo
rabil.

Alte rezultate : 110 m garduri : 
Greg Foster — 13,30 ; 400 m plat: 
Bill Green — 45,73 ; 400 m gar
duri : Andre Phllllp3 — 49,70.

Bochum — Leverkusen 4—2 ; 
Uerdingen — Duisburg 1—1 ; 
Dusseldorf — Moncbeng^dbach 
1—4 ; Stuttgart — Hamburg 2—2; 
Kohl — Eintracht Frankfurt 2—2; 
Munches i860 — Hertha 0—1 ; 
Dortmund — Bayern Munch en 
1—0 ; Braunschweig. — Schalke 

1—L Clasament : 1. Hamburg — 
44 p ; 2. Bayern Munchen — 42 p 
(un joc mai puțin disputat) ; 2. 
Stuttgart — 40 p.

O în semifinalele ..Cupei Italiei" 
A.S. Torino a învins cu 4—2 
(după prelungiri șl executarea 
loviturilor de La 11 m) pe -Ju
ventus Torino. In finală, Torino 
va întîlni pe A.S. Roma.
• Arsenal a învins cu 1—4 

pe F.C. Liverpool, calificîndu-se 
pentru finala „Cupei Angliei- și 
va întîlni 1a 10 mal pe West 
Ham United din liga a doua.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
93—69 (40—30) echipa Franței.

POLO • In cadrul turneului 
preolimpic de la Sofia, selecțio
nata Spaniei a întrecut cu 6—4, 
formația Canadei. Alte rezultate 
din turneul pentru locurile 1—6 : 
Olanda — Australia 6—3 ; Cuba— 
Grecia 7—4. în turneul pentru 
locurile 7—12 : Franța — Mexic 
3—1 ; R. P. Chineză — Egipt 
12—5 ; Japonia — Israel 7—5.

SAH • în prima rundă a tur

namo) la 37 s. 4. Coettoă Bon du 
(Steaua) la 45 s, 5. Holger Kl- 
ckeritz (Dynamo Berlin), 6. Gh. 
Lăutaru (Dinamo), 7. Ion VintUă 
(Petrolul), 8. Val. Marin (Dina
mo) — același timp. 9. Hie Savu 
(Dinamo) la 55 s, 10. Ion Cernea 
(Olimpia) la 1:12.

Duminică după-atniază rutieri! 
Mi parcurs secvența a doua » 
aompetițlel. ir.trecîndu-se pe dis
tanța București — BMarta — Pu
cioasa — Cota 1000 (124 km). 
Prima parte a curse* n-a avut 
istoric, vintul p'ucemic (din spa
te) ajutind plutomut ta realizarea 
unui ritm foarte ridicat, dar a- 
nullnd intențiile de detașare. De 
la Pucioasa și. apoi, pe primele 
serpentine ale Morolecilor, gru
pul mastv se răsfiră, grimperii 
tarțtod nota pentru a-șl fructifi
ca avantajul. Teodor Vaslle este 
angajat intr-o busculadă, timp ta 
care Mlreea Romașcanu intră 
Intr-o dură dispută eu un grup 
de alergători oaspeți. Eforturile 
sale nu vor fi inutile, răsplată 
fiind triooxă galben. Iată ordinea 
sosirii :

L Holger KJckeritz (Dyn. Ber
lin) ta 09:0« ; X M. Romaocarxu 
(Dta. Buc.) ; X Ludek Stikx (R. 
Hveada) a. timp; 4. Pater Drahos 
(R. Hvezda) la 34 sec ; 1- Ion 
Cernea (Olimpia Buc.) a. timp; 
L Frank Gericke (Dyn.- Bertat) 
ta 41 see ; 7. Haos Matern (Dyn. 
Berita) ; L Gh. Lăutaru (Dta. 
Buc.) ; 9. tonei Gancea (Din. 
Buc.) ; 1». Fred F’etfier (Dyn. 
Berlin a. tmp.

Clasament generai individual 
după două etape : 1. M. Roenaa- 
canu (Dta.) 6h. 05:15 ; 2. Cornel 
Ntaotae (Dta.) ta 45 sec ; X Hol
ger Ktakeritz (Dyn. Berlin) la 53 
sec. Echipe : L Dinamo I 18h 
19 .54 ; X Dinamo H la 4 sec ; 3. 
PeereXM la 7:06 ; 4. Dynamo Ber- 
ita ta 8 :24 ; 5. Olimpia la 8 39 ; 
L Ruda Hvezda Plsen la 9:04.

Duză se desfășoară etapa a 8-a: 
Staaăa — Predeeâ — spre Cheta 
— Predeal — Sinaia (110 km).

Hristache NAUM

C.E. DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

ea și prima, face parte din 
rîndorile gimnastelor pregătite 
de antrenorii emeriți Marta și 
Bela Karoly, a căror competen
ță în depistarea și perfecționa
rea măiestriei tinerelor gimnas
te este de-acum de notorietate 
mondială. Dacă mai adăugăm 
la strălucitul succes al fetelor 
șl frumoasele rezultate realiza
te în finalele pe aparate de 
Kmilian Nicula (medalii de 
bronz la Inele și bară fixă) 
și Dan Odorhean (medalie de 
bronz la sol), avem și mai evi
dent bilanțul remarcabil cu care 
gimnastica noastră încheie aceas
tă a doua ediție a campionate
lor europene : 4 medalii de aur 
și 4 de bronz. De remarcat că 
Ecaterina Szabo șl Lavinia 
Agachi (aceasta din urmă me
daliată cu bronz la individual 
compus) sînt eleve la Școala 
generală nr. 7 din Deva, com
ponente ale clubului „Cetate“— 
Deva, Dan Odorhean (antrenor 
Gabriel Molea) face parte din 
secția Clubului sportiv școlar 
din Bistrița, iar Emilian Nicula 
(antrenor Mircea Lisovschi) 
este legitimat la clubul sportiv 
școlar Triumf București.

Rezultate tehnice : feminin — 
individual compus : ECATERINA 
SZABO (România) 33,750 p (9,98 
sărUuri, 9,35 paralele, 9,70 bîrnă, 
9.80 sol), campioana europeană, 
Galina Ionas (U.R.S.S.) 38,600,
Lavinia Agachi (România) 38.25C 
(9,80, 9,40 , 9.40, 9,65), Jan a Ix>-
bakova (Cehoslovacia) 38,200, Na
talia Ilienko (U.R.S.S.) 37.900,
Natalia Ponomarenko (U.R.S.S.) 
37.900 ; pe aparate : sărituri — 
SZABO 19.550, Birgit Sent! 
(R.D.G.) 19.475. Lobakova 19,250;
paralele : Ponomarenko 19,500, 
Ionas 19.350. Senff 18,970 ; bîrnă: 
SZABO 19.500 Ionas 19,300 Jana 
Rulkoi-a (Ceh.) 19A00 ; sol : SZA
BO 19,700, Lobakova 19,600, Ionas 
19.530. De menționat, in toate fi
nalele eiștigate Ecaterina Szabo 
a obținut cele mal mari note din 
concun — 5,50 • La masculin, 
Individual compus : Andrei Sai- 
fuHn șl luri Korolev (U.R.S.S.) 
ambii cu 57,460, Aleksandr Tl- 
minovicl (U.R.S.S.) 56,900. Pe lo
cul 7 — Emilian Nicula cu 54,850; 
finale pe aparate : sol — Korolev 
19,10, Taifulin 18,95, Dan Odor
hean (România) și Gyorgy Gu- 
zogy (Ungaria) 18.70 ; inele : Sal- 
fulin 19,200, Timinovicd 19.050, 
Nicula 18,900 ; bară : Saifulln
19,600, Korolev 19,500, Nicula 
19,100.

neului de la Varșovia, Spasov 
l-a învins pe Adamski, Kirov a 
cîștlgat la Szanpik, iar partida 
Panczlk — Marszalek s-a termi
nat remiză

TENIS • în semifinalele tur
neului de la Dallas (Texas), John 
McEnroe l-a Întrecut cu 6—4, 
4—6, 7—6, 6—3, pe Johan Krlek. 
McEnroe îl va întîlni în finală 
pe Jimmy Connors, învingător cu 
6—4, 7—5. 6—3 în partida cu fvan

DC azi, la varna, alături de alte 22 de rcpiczcntatirc:

ECHIPA FEMININĂ DE BASCHET A ROMÂNIEI 
EVOLUEAZĂ IN TURNEUL DE CALIFICARE LA J.O.

De astăzi, plnă la 15 mai, la 
Varna, In sălile „Drujba” și 
„Cernomoreț”, se desfășoară 
turneul de baschet feminin pen
tru calificarea a 5 echipe la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova (a șasea participantă fiind 
reprezentativa U.R.SJS., dețină
toarea titlului olimpic). Printre 
cele 23 de selecționate candidate 
la turneul olimpic se află șl 
cea a țării noastre care Încear
că calificarea.

Baschetbalistele românce s-au 
antrenat cu ambiția promovării 
in cel mai Înalt eșalon al bas
chetului mondial, iar meciurile- 
test, din ultima vreme, au in
dicat un potențial ridicat, aș
teptat să fie concretizat la Var
na, In condițiile unor dispute 
care se anunță deosebit de e- 
chilibrata. Lotul român face 
parte din grupa F și va juca, 
in ordine, cu echipele Italiei 
(revelația sezonului 1980), R.F. 
Germania și Canadei (locul 3 la 
ultimul campionat mondial). 
Componența celorlalte grupe: 
A ! Japonia, Kenya, Cuba, Po
lonia ; B î Bulgaria, Grecia, O- 
landa, R. P. Chineză ; C : An
glia, Coreea de Sud, Mexic, 
Iugoslavia ; D : Irlanda, Ceho

ALTE RECORDURI MONDIALE ÎN UIIIMEIE ZILE
Alt C.E. DE HALTERE

Ștefaa TașnadI - record
Duzx^ztata a-a tnchetat, ta Bel

grad, cea de-a 39^a ediție 8 
C-K. de haltere (seniori). In ul- 
Umele zile de concura la steri 
s-au aliniat și trei sportivi ro
mâni. Dintre aceștia Ștefan Tas- 
nadi 'cat grea) a ocupat tocul 7 
dta 13 cancunenți, cu rezultatul 
de 367,5 kg, obținînd un nou 
record națtonaa (vjt. — 365 kg
— We Vaslle). Vaslle Groapă (la 
oat semigrea) după ce a „smuls” 
154 kg s-a accidentat șl nu a 
mal concurau la „aruncat”, iar 
Marin Parapancea (cat. super 
grea) după ce a reușit ta 
„smuls” 157,5 kg -a rafat de trei 
ori greutatea de 207,5 kg la „a- 
runcaă*. Astfel, edhlpa noastră a 
pierdut puncte prețioase, in fi
nal ea ocuptnd lori* 7 in cla
samentul pe națiuni diupă selec
ționatele UJt.S.S„ Bulgariei, RJD. 
Germane, Poloniei, Ungariei șl 
BJ'. Germania. Lată rezultatele :

CAT. SEMIGREA (90 kg) ; 1. R. 
Aleksandrov (Bulgaria) 390 kg,
2. V. Șari (U.R.S.S.) 382,5 kg, 3. 
G. Besonov (U.R.S.S.) 382,5 kg,
4. G. Rehus (Ungaria) 362,5 kg,
5. P. Karuslewlira (Polonia) 360 
kg, 6. G. KeneJl (H.F. Germa- 
nâa) 352,5 kg. Smuls : Aleksan
drov 175 kg. Șart 170 kg, Beso- 
nov 167,5 kg (tocul 8. V. Groapă 
150 kg). Aruncat : Aleksandrov 
213 kg, Besonov 215 kg, Șart
212,5 kg.

CAT. GREA-UȘOARA (100 kg
— 11 coctourențl — România nu

UN MECI DE RUGBY DE MARE LUPTĂ
(Urmare din pag. I)

dift Antrenorul Michael Doyle 
spunea in acest sens : „Echipa 
română a jucat extrem de cu
rat tactic, adaptindu-se perfect 
la condițiile atmosferice și de 
teren. Un mare rol l-a avut că
pitanul formației, Paraschiv, un 
rugbyst care ar putea fi titu
lar și in XV-Ie Leilor britanici*. 
Iar managerul Michael Cuddy 
adăuga : ,.Am crezut că vom 
cîștiga, insă am dat peste o e- 
chipă care a utilizat foarte 
bine baloanele, disciplina sa 
fiind un exemplu pentru ori
cine. Cred că speranța dv. de 
a intra In „Turneul celor 5 na
țiuni” se va împlini curind. O 
meritați !*

în judecata jocului trebuie, 
de asemenea, reliefată excelen
ta prestație a selecționabililor 
noștri In margini — unde s-au 
clștigat cele mai multe baloane 
— exactitatea și cvasiimpene- 
trabilitatea apărării, eficiența 
placajelor. Nu ne-au scăpaX fi
rește, nici unele scăderi de 
ritm In evoluția echipei ro
mâne, cele cîteva bnblieU ale 
unuia sau ale altuia dintre ju- 

Lendl. • Flnata turneului femi
nin de ta Haynes City (Florida) 
se va disputa Intre jucătoarele 
Tracy Austin șl Martina Navra
tilova. în semifinale. Austin a 
ellmlnat-o cu 6—1, 6—1 pe An
drea Jaeger, iar Navratilova a 
dispus cu 6—X *—1 de Barbara 
Jordan

VOLEI • La ROsselsheim (RT. 
Germania) au continuat meciu
rile competiției masculine pentru 
„Cupa Primăverii”. Rezultata: 
Olanda — Belgia J—1 ; R. F. 
Germania — Finlanda 3—x

slovacia, Franța, Brazilia ; E t 
Ungaria, Australia, S.U.A. Echi
pele clasate pe locurile 1 și 3 
vor forma seriile semifinale A 
(formațiile calificate din grupe
le A, B și F) și B (din grupele 
C, D și E), in care se va juca 
tot sistem turneu (rezultatele 
din grupele preliminare vor 
conta). Câștigătoarele celor două 
serii semifinale se vor califica 
pentru Jocurile Olimpice, iar 
celelalte echipe vor alcătui o 
ultimă grupă, in care vor fi dis
putate (sistem turneu) ultimele 
trei locuri calificatorii.

Lotul țării noastre a plecat la 
Vama în următoarea alcătuire : 
Mariana Bădinici — căpitanul 
echipei, Nina Chiraleu (Rapid 
București), Maria Roșianu, Ele
na Filip (Politehnica C.S.Ș. 3 
București), Doina Prăzaru- 
Mathe, Gheorghița Bolovan (U- 
niversitatoa Cluj-Napoca), Ro
die» Golan, Iudith Gross (Uni
versitatea Timișoara), Ștefania 
Borș, Tatiana Popescu (Voința 
București), Diana Bălaș (Mo
bila Satu Mare), Magdalena 
Pali (Voința Brașov). Antre
nori : Tr. Constantlnescu (princi
pal), Gh. Roșu (secund) : me
dic : T. Minescu.

national la cat. grea
a prezentat nici un sportiv) : X 
D. Rigert (U.R.S.S.) 387^5 kg, X
M. Hennig (R.D. Germană) 372,5 
kg, X F. Asparuliov (Bulgaria» 
370 kg. 4. L Varga (Ungaria)
367.5 kg, 5. L Vegl (Ungaria)
362.5 kg, X B. Matyewicz (Ceho
slovacia) 360 kg. smuls : Rigert
177.5 kg, Vegi 172,5 kg. Varga 
170 kg. Aruncat : Rigert 210 kg, 
Hennig 210 kg, Asiparuhov 20X5 
kg.

CAT. GREA (110 leg — 13 oon- 
curențl) : 1. L. Taranenko
(U.R.S.S.) 420 kg (record mon
dial — v.r. 417,5 kg V. Hristov), 
X V. Hristov (Bulgaria) 402.5 kg.
3. J. Ciezkl (R.D. Germană) 390 
kg. 4. P. Khek (Cehoslovaria) 
380 kg, 5. V. Hortnagl (Austria) 
370 kg, x L Meszanos (Ungaria) 
370 kg, 7. Șt. Tasnadi (Româ
nia) 367,5 kg. Smuls : Taranenko 
190 kg (reoard mondial — vj. 
l-a aparținut cu 186 kg), Hristov 
175 kg, Khek 175 kg... 6. TașnadI 
165 kg. Aruncat : Taranenko 230 
kg. Hristov 227,5 kg, Clezkl 217,5 
kg... 8. TașnadI 202,5 kg — apo4 
a ratat de două ori la 207,5 kg.

CAT. SUPER-GREA (+110 kg — 
8 qoncuirenți) : 1. S. Rahmanov
(UJt.S.S.) 430 kg, 2. E. Popor 
(Bulgaria) 417,5 kg, 3. G. Bonk 
(R.D. Germană) 407,5 kg. Smuls : 
Rahmanov 190 kg, Popov 185 kg, 
Strejcek (Cehoslovacia) 130 kg._ 
X M. Parapancea 157,5 kg. Arun
cat ; Rahmanov 240 kg, Bonk 
23X5 kg, Popov 232,5 kg.

cători, dar — una peste alta — 
se poate afirma că „aleșii” lui 
Valeria Irimescu și Theodor 
Rădulescu au reușit un joc bun 
in condițiile date, realizînd un 
impresionant succes pentru rug- 
byul românesc, în fața unei a- 
semenea valoroase partenere, 
care a căutat cu o admirabilă 
consecvență drumul spre eseu, 
avînd — spre pildă — între 
minutele 52 și 56 trei lovituri 
de pedeapsă (din „22“-ul nos
tru) toate jucate la mină !

Primele puncte au fost reali
zate de PENA (min. 11), după 
o splendidă plecare pe lingă 
grămadă a lui Paraschiv (ce 
păcat că el s-a accidentat mai 
apoi, in min. 44). S-a mai în
scris peste 60 de minute, la o 
fază inițiată de Stoica, conti
nuată bine de Podărăscu, Mar- 
ghescu și CARAGEA, ultimul 
urmărind tenace balonul și cul- 
clndu-1 în terenul de țintă ad
vers (arbitrul a lăsat excelent 
avantaj, in două rînduri) — a 
transformat CONSTANTIN. în 
min. 75, irlandezii realizează 
eseul mult dorit prin KEN
NEDY după o lovitură de pe
deapsă jucată rapid, la mină, 
de Robbie și Bums.

ROMÂNIA — SUD : Tudose
— Voieu (min. 69 Marghescu), 
Lungu, L Constantin, Aldea — 
Podărăscu, Paraschiv (min. 44 
Anton) — Stoica, Borș, Pena
— Caragea, Dumitru — Scarlat, 
Ortelecan, Buc3n ; LEINSTER 3 
McNeill — Kennedy, Andreu- 
cettl, McNaughton, McLennaa
— Bams, Robbie — Slattery, 
Gibson, Kearney — Wallace, 
Glennon — Fitzgerald, Harbi
son, Orr.
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