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TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU 

S-A ÎNAPOIAT DE LA VARȘOVIA

MtOLETAKI DIN TOATE ȚĂRILE, UNtȚt V* I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, joi după-amiază, 
ta Capitală, venind din R.P. 
Polonă, unde a participat ta 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Die 
Verdeț, membru al Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politio E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R„ Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.CA, 
ministrul afacerilor externe, și 
general-diaior Constantin Oltea- 
nu, membru al .C.C. al P.C.R- 
ministrul apărării naționale.

Ar
Joi la amiază, la Palatul Con

siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone s-au încheiat 
lucrările Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

In Sala coloanelor, unde s-au 
desfășurat lucrările, a avut loo 
ceremonia semnării documente
lor finale ale consfătuirii și a 
fost adoptat Comunicatul Con
sfătuirii Comitetului Politie 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via.

★
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoreso Unit Polonez. 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Populare 
Polone au oferit un dejun in 
onoarea delegațiilor participante 
la lucrările Consfătuirii Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

A participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, ceilalți membri ai 
delegației române și alte per
soane oficiale.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

•ir
Joi dimineața, participanții la 

Consfătuirea Comitetului Politio 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo-

La sosire, pe aeroportul O- 
topenl, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intîmpinat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Emil Bobu, 
Burtică, Ion Coman, 
Constantin, Constantin Dăscă- 
lescu, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion 
Gbeorghe Rădulescu, 
Răutn, Aneta Spornic, 
Voitec, Mihai Gere, 
Gâdea, Ion Ioniță, Ana 
șan. Elena Nae, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Marin Vasile, 
precum și de membri al C.C. 
al P.C.IL, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, conducători 
de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, ge
nerali.

Au fost de față Jerzy Kusiak,- ----- u 
membri ai am-

Cornel 
Nicolae

Pățan, 
Leonte 
Ștefan 

Suzana
Mure-

ambasadorul R. P. Polone 
București, și 
basadei.

•ir
via au depus 
la Mormîntul 
noscut din Varșovia.

După depunerea coroanei de 
către delegația Republicii So
cialiste 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste 
ta Cartea memorîală.

In aceeași dimineață, partici
panții la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ au de
pus coroane de flori la Cimiti- 
rul-Mausoleu din Varșovia al 
ostașilor sovietici.

Tovarășul Nîeolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
semnat în Cartea memorîală de 
la Cimitirul-Mausoleu.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
părăsit, joi după-amiază, Var
șovia.

Pe aeroportul Okencie, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
persoanele oficiale care îl în
soțesc au fost salutați cu căl
dură de tovarășii Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P„ Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Polone, Edward Babiuch, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, de alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

sk
coroane de flori 
Soldatului Necu-

România,
Ceaușescu, 

al Partidului 
președintele 

România,

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Republicii 
a semnat
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„DACIADA“ pe meleagurile moldovene

UN FRUMOS „FESTIVAL SPORTIV
AL PRIMĂVERII» LA

X drept, în cîteva cuvinte 
s-ar putea spune esențialul. Șl 
anume că la Bacău, într-o zl 
Însorită de primăvară, a avut 
loc festivalul sportiv al pri
măverii", o reușită acțiune ta 
cadrul competiției naționale 
„Daciada". Ar fi păcat însă 
pentru că despre această săr
bătoare sportivă se pot spune 
multe lucruri interesante.

De pildă, că din acest festi
val a făcut parte o frumoasă 
serbare sportivă dedicată „Da- 
ciadei" — minuțios organizată 
de către asociațiile sportive 
„Dinamo" din județ —, cum 
rar se poate vedea. Ceea ce 
s-a inițiat pe cocheta bază 
proprie a depășit toate aștep
tările. în afara întrecerilor

clasice de șah, tenis de masă, 
volei, tir ș.a„ ta fața celor 
prezenți s-a desfășurat un pro
gram bogat și variat, cuprin- 
zînd, între altele, demonstrații 
de autoapărare, de judo șl 
gimnastică la care au partici
pat circa 500 de sportivi. Inte
resant de menționat că la în
ceputul festivității, după cu- 
vîntul de deschidere, au defi
lat, cu fanfară și steaguri 
multicolore, concurenții și- 
membrii familiilor lor (soții, 
copii, frați) veniți să asiste la 
acest spectacol. La baza spor
tivă din Parcul Libertății, am 
văzut în tribune circa 700 de 
spectatori, copii și tineri. Dar, 
la un moment dat, au început 
să coboare în arenă, transfor-

Finalele llorctistclor $1 spadasinilor

UN TEST PROMIȚĂTOR
IN PERSPECTIVA

PARTICIPĂRII
Evoluția floretisitelor și spa

dasinilor în reuniunea care ur
ma să desemneze campionii 
naționali pe acest an ne-a o- 
ferit prilejul de a sublinia 
promptitudinea cu care spor
tivii și antrenorii au înțeles 
să transpună în viață angaja
mentele asumate în ultima șe
dință a Comitetului federal.

S-a văzut limpede, chiar din 
primele asalturi, că majorita
tea sportivilor, indiferent de 
palmares, s-au considerat an
gajați în disputa directă pen
tru titlu, ureînd pe planșă eu

LA J.O.
Pe planșă, in fi
nala campionate
lor naționale de 
senioare, Viorica 
Țurcan (in stingă) 
ji Georgeta Beca; 
prezentul si. res
pectiv, viitorul flo
retei noastre 

minine...

BACAU
mindu-se, pe rînd, ta con- 
curențl la un mare cros des
fășurat pe mal multe categorii 
de vîrstă. Erau copii și tineri 
din 7 orașe și ciPca 60 de co
mune ale județului. între cîștl- 
gători, o speranță în acest gen 
de alergări — Valentina Avă- 
danei de la Liceul .„Vasile A- 
lecsandTi", categoria 15—16 ani 
(locul II la „Crosul tineretu
lui" din acest an), precum și 
Costică Popa, profesor la Școa
la generală din comuna Secu- 
ieni, în vîrstă de 26 de ani, 
despre care este interesant de 
arătat că a participat pînă a- 
cum la 5 finale (!) — la ulti-

Modesto FERRARINI

(Continuare In pag. i-3)

Și aceas- 
pregătiri 

toate ca

că aceste

DOUA VOLEIBALISTE.
MARIANA IONESCU

Șl VICTORIA BANCIU,
EXEMPLE DE

AMBIȚIE Șl PASIUNE
Rubrica noastră face as

tăzi o excepție :, vom pre
zenta nu un singur perfor
mer, cum se întîmplă în 
mod obișnuit, ci dot De 
fapt, două : voleibalistele
Mariana Ionescu și Victoria 
Banciu. Și aceasta pentru 
că drumul lor spre afir
mare prezintă multe simi
litudini, ce nu îngăduie o 
linie de demarcație hotărî- 
tă, pentru că vrem să păs
trăm spiritul de echipă.

Este drept, Mariana Io
nescu a debutat cu vreo 
doi ani mai devreme decît 
Victoria Banciu, dar ele se 
încadrează în aceeași „ge
nerație" de voleibaliste 
care, în ultimul deceniu și 
jumătate, a urcat, dar a și 
coborît pe „valurile" per
formanțelor voleiului nos
tru feminin, fără însă să

O secvență din atitea altele. De data aceasta, Mariana Io- 
nescu în atac, urmărită atent ------de Victoria Banciu

Foto : I. MIHĂICĂ

maximum de ambiție, 
ta pe fondul unei 
mult îmbunătățite, la 
pitolele.

Este Îmbucurător
atuuri și le-au etalat. în pri
mul rînd, scrimerii susceptibili 
să reprezinte țara la J.O. IA 
acest sens, prezența în fruntea 
ierarhiei floretistelor noastre a 
Aurorei Dan demonstrează cit 
de puternică a fost dorința a- 
cestei talentate sportive de a 
reveni în prim-planul probei 
net, convingător, printr-un e- 
fort de voință și o viață ra
țională exemplare. Facem

această subliniere, deoarece 
floretista dinamovistă a supor
tat repetate accidente, care au 
ținut-o perioade îndelungate ta 
afara pregătirilor. Acum, iată. 
Aurora Dan reintră in pluto
nul elitei floretisteloe (într-ua 
moment foarte potrivit, ctad 
se simțea nevoia unei sportive 
deosebit de tenace, în lotul re
prezentativ), alături de Viori
ca Țurcan (împreună au dis
putat ta baraj, cel mai frumos

Tiberiu STAMA

(Continuare ta pag. t-J)

Dupâ meciul de icriiicarc a lotului de fotbal

0-0 DE LA PLOPENI,
UN AVERTISMENT UTIL

renunțe, să dea înapoi. 
Dimpotrivă.

„Sînt două jucătoare cu 
psihic de concurs, care nu 
cedează, care nu se fring 
nici atunci cînd totul pare 
că se clatină" — afirmă 
antrenoarea Doina Ivănes- 
cu, sub îndrumarea căreia 
ele se află la clubul Di
namo. Nu vom aminti de
cît un singur episod, de da
tă relativ recentă : turneul 
de calificare pentru J.O. de 
la Pazardjik, meciul cu e- 
chipa R.P.D. Coreene. A 
fost 14—10 (în setul 1), a 
fost 13—10 (în setul II), a 
fost 9—6 (în setul III) pen
tru adversare, dar echipa 
României a cîștigat cu 3—0, 
printre cele mai active ju
cătoare (desigur, este me
ritul tuturor) aflîndu-se 
Mariana Ionescu și Victoria 
Banciu. Și Mariana și Vichî

iubesc cu ardoare voleiul. 
Se ambiționează — acesta 
este încă un punct unde se 
întîlnesc — să joace cît 
mai bine, să nu facă nici 
un rabat acestei pasiuni. 
Antrenamentul — ca în o- 
rice disciplină — nu 
simplu, ci presupune 
tense eforturi, fără de 
marea performanță nu 
poisibilă. Dar, hotărîte,
n-au dat niciodată înapoi, 
deși în viața fiecăreia a 
intervenit un moment (la 
Mariana au fost, de fapt, 
două) cînd se părea că ur
cușul lor se va fringe : a- 
tunci cînd au devenit ma
me. „Credeam că nu voi

este 
În

carc 
este 
ele

Emanuel FANTANEANU

(Continuare ta pag 1-3)

Așadar, o „remiză", la un 
scor alb, a fost rezultatul con
semnat la sfîrșitul meciului- 
test susținut miercuri de lo
tul reprezentativ în compa
nia echipei Metalul Plopeni. 
Fără să dramatizăm lucrurile 
pe marginea 
divizionară B 
în acest sens, 
națională mai 
o mai bogată 
petițională decît 
dea cu 1—0 tot 
pentru ca puține 
ceea să învingă 
pe Iugoslavia ; iar în 1975 sco
tea, cu greu, un 1—1 cu divi
zionara B Progresul Bucu
rești tot înaintea unui joc cu 
Cehoslovacia, încheiat cu 1—1 
la Praga), cîteva observații se 
impun, totuși, după această 
verificare care precede jocul 
amical, de la Brno, cu Ceho
slovacia.

Prima se referă la condiția 
fizică precară în care se află 
cei mai mulți dintre compo- 
nenții lotului, semnalată, dealt
fel, înaintea' testului de ta

„egalului" cu o 
(ne reamintim 
că, în 1971, o 
închegată și cu 
experiență com- 

actuala, pier- 
la Plopeni, 
zile după a- 
în deplasare

Plopeni, la controlul efectuat 
de medicul lotului Dumitru 
Tomescu. Să fie, oare, vorba 
de o stare de subantrenare a 
unora dintre echipele noastre 
de club care dau elemente lo
tului reprezentativ și pentru 
care nu mai există „probleme" 
de clasament 7 Sau — în si
tuația altor formații, furni
zoare și ele de jucători primei 
selecționate a țării — de o in
suficientă recuperare după e- 
fort în condițiile programului 
competițional intensiv, cu me
ciuri duminică-miercuri-duml- 
nică, care caracterizează acest 
final • de sezon 7 Indiferent da 
cauza care a generat la selec- 
țlonabili o evidentă lipsă do 
prospețime pe parcursul repri
zei a doua a jocului de ta 
Plopeni, un lucru e cert: ca
rențele de ordin fizie ta pre
gătirea jucătorilor divizionari 
explică, în ultimă analiză, șl 
Indisponibilitățile ivite ta rta-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare ta pag. Î-3J



DIN CRONICA SPORTULUI ȘCOLAR
• Printre sporturile îndră

gite de elevii liceului „Vasile 
Boaită" din Rm. Vîlcea se nu
mără și voleiul : 5 titluri de 
campioni republicani la ju
niori (4 la băieți și 1 la fete), 
două echipe tn divizia șco
lară, alte numeroase formații 
ta întrecerile pe clase orga
nizate în cadrul „Daciadei". 
La panoul de onoare al școlii, 
clțiva dintre sportivii care au 
făcut sau fac parte din di
verse loturi naționale : Lau- 
rențiu Dumănoiu, Radu Dumi
trescu, Dragoș Popescu, Cris
tian Zugravu. Alături de ei, 
Ioana Liteanu (elevă în clasa 
a X-a), componentă a lotului 
olimpic. Principalii realizatori, 
neobosiții „ridicători" : profe
sorii Laurențiu Stilea și An
ton Săsăranu.

• Sportivii din Deltă domi
nă cu autoritate în bogatul bi
lanț al caiacului și canoei . 
noastre. Multiplul campion eu
ropean și mondial Aurel Ver- 
aescu a fost „excepția de la 
regulă", copilul crescut pe 
tacurile din jurul Capitalei. 
Multi au uitat acest lucru. Dar 
nu toți. Se pare că cele mai 
convinse de o viitoare „replică 
bucureșteană" sînt profesoare
le Ecaterina Popescu șl... A- 
driana Vernescu. Cele două 
•ntrenoare de la C.S.Ș. 
conduc, pe Herăstrău, 
„mini-flotilă" cu 36 de i
riști, copii crescuți în ;
tacului, pionieri din școlile a- 
eestui cartier. Duminică au 
primul concurs. Se spune că 
va veni toată Școala generală 
nr. 12 din Herăstrău să-și 
încurajeze colegii !
• Doctorul în științe medi

cale Eugen Avramoff, șef de 
lucrări la I.E.F.S., a efectuat 
— la propunerea C.N.E.F.S. — 
tm sondaj în citeva unități 
școlare din județul Gorj. Con
cluzia privind scutirile medi
cale de la orele de educație 
fizică : nu sînt în proporții în
grijorătoare, dar — ln majori
tatea lor — slut de comple-

nr. 2 
o 

caia- 
jurul

zență. Fără precizările nece
sare : durata și caracterul scu
tirii (se menționează 
„Elevul... este scutit de 
rele de educație fizică"), 
nu se indică „de cînd, 
cînd", nu se recomandă, 
tual, cultura fizică 
Scutirile medicale sint greu 
de depistat (la Grupul școlar 
minier Motru erau îndosariate 
împreună cu alte acte), iar ln 
întreg județul nu există un ca
dru medical de profil.

• Este știut, în gimnastică 
— chiar și în cea ritmică — 
se muncește intens I Anul tre
cut, eleva Dorina Cordoș, de 
la Liceul de istorie-filologie 
nr. 2 din București, a cucerit 
titlul de campioană republica
nă la categoria maestre. A- 
cum, harnica și talentata pio
nieră se pregătește pentru 
campionatele europene din O- 
landa. Se pregătește asiduu, 
împreună cu colegele ei de la 
Clubul sportiv școlar nr. 2 din 
Capitală, club cu echipe de 
gimnastică ritmică de mai 
multe ori campioane națio
nale. antrenate de profesoare
le Niculina Voinea, Rodica 
Mazilu și Elena Gheorghe.

• Ca în fiecare an, multe
și interesante acțiuni sportive 
pionierești în județul Neamț. 
Dintre ele : „Vulturii Bica-
zului" (ediția a IV-a) la atle
tism, tir, karting șa., „Festi
valul de mlnîvoleî", „Piăieșli 
Iul Stefan eel Mare" (tir cu 
arcul, atletism, tenis de cîmp), 
„Festivalul sporturilor de vară" 
la 11 discipline, „Festivalul de 
orientare sportivă" (cu 5 000 de 
șoimi ai patriei și pionieri la 
start) etc.

doar 
la o- 
Deci, 
pînă 

even- 
medicală.

Vasile TOFAN

„DAC IAD A"
(Urmare din pag. I)

mele 3, consecutiv — ale „Cro
sului tineretului". Deci, cate
goric cel mai bun croslst din 
județ la ora actuală 1

In ziua Însorită, la Bacău, in 
plină construcție și primenire 
de primăvară (în preajma 
stadionului, de pildă, se ame
najează o splendidă faleză cu 
arbori și flori) pe toate tere
nurile, absolut pe toate, am 
aflat o bogată activitate spor
tivă de masă. Intr-o competi
ție finală, dotată cu „Cupa ta- 
vițămînt — cultură" am întîl- 
nlt concurtnd la șah, tenis de 
masă, volei, popice educa
tori, profesori și artiști din 
toate orașele județului : Bacău, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Buhuși, 
Tg Ocna, Moinești, Comănești, 
Slinic Moldova. Ca dealtfel și 
ta „Cupa Bacăului", ediția I, la 
tenis de masă, unde, in afara 
sportivilor din orașele aminti
te, au participat oaspeți din 
P. Neamț și Vaslui. Remarca
bil interesul pentru sportul 
luptelor, fapt despre care 
ne-am dat seama urmărind un 
concurs desfășurat in sala de 
la Letea unde, in afara spor
tivilor de la S.C. Bacău, C.S. 
Onești șl AJS.A. Bacău, se a- 
flau și săteni din asociațiile 
sportive comunale din He- 
meluș și Mlnăstirea Cașin.

Cu gindul la terenurile mari 
si mici (din Parcul Libertății, 
terenul Partizanul, complexul 
«S3 August" ș.a.). adevărate fur
nicare in ziua aceea, pline de 
sportivi — incepind cu copii și 
termlnînd cu adulții — nu poți 
st nu afirmi cu convingere că 
sportul a prins rădăcini adinei 
ta județul de pe Șiret, că 
„Daciada" se bucură de un de
plin succes și pe aceste me
leaguri moldovene.

„CUPA TRIUMF"

LA GIMNASTICĂ RITMICĂ
Sub genericul „Daciadei", Chi

ta! sportiv școlar „Triumf", prin 
secția de gimnastică ritmică, cu 
sprijinul Comisiei municipale de 
gimnastică, organizează competi
ția de gimnastică ritmică dotată 
cu „Cupa Triumf”. Această com
petiție se adresează sportivelor de 
categoria a in-a șl a iv-a șl are 
ca scop verificarea stadiului de 
pregătire a acestor sportive îna
intea desfășurării Analelor cam
pionatului republican la aceste 
categorii.

Competiția se va desfășura în 
•ala din str. Luterană nr. 10, du
pă următorul program : 17 mai 
1980, la ora M, categ. a m-a ;

1999, la ora 3, oateg. a

Finalele campionatelor de lupte grecoromane ale Juniorilor

ACOLO UNDE BERCEANU Sî MARTINESCU 
ȘI-AD CĂUTAT URMAȘII!(

Finalele campionatelor de lupte 
greco-romane ale juniorilor, găz
duite de Sala sporturilor din Ba
cău, s-au ridicat la tm nivel pu
țin obișnuit pentru asemenea com
petiții. Explicația am găslt-o în 
miza acestor întreceri : pe de o 
parte, dorința firească de a urca 
pe podium, Iar pe de alta împre
jurarea că aceste finale erau de
cisive pentru selecționarea echi
pei reprezentative care va parti
cipa, săptămlna viitoare, la Cam
pionatele Balcanice din Turcia. 
Să mal spunem că, nu după mult 
timp, cel mal buni juniori vor 
concura șl la Campionatele euro
pene, tot în Turcia. Așadar, mo
tive întemeiate care l-au deter
minat pe Unaliștll acestei ediții 
să lupte pentru flecare punct cu 
deosebită îndirjlre sau să riște 
totul pentru a obține tușul.

A fost, intr-adevăr, o competi
ție remarcabilă. l-am văzut, în 
colțul antrenorilor, pe campionii 
olimpici Gheorghe Berceanu și 
Nlcolae Martinescu, sau pe cam
pionul mondial Valeria Bularca 
emoționați, parcă mal mult decit 
erau înaintea unor partide ln care 
el înșiși, cu ani în urmă, luptau 
pentru medalii prețioase. Pentru 
apreclațll antrenori constantin 
Oflțerescu (Constanța), Die Mari
nescu (Craiova), Dumitru Cuc 
(Dinamo București), Virgil Ghe- 
raslm (Rădăuți) șa. evoluțiile ju
niorilor de azi nu se deosebeau 
de cele ale elevilor lor Alexan
dru, Draica, Glngă, Păun sau 
Busu.

Nu putem afirma cu certitudine 
că mulțl Analiști prezențl la Ba
cău se vor număra printre viito
rii olimpici. Cu siguranță însă, 
unii dintre ei au reale perspecti
ve. Ne referim, printre alții, la 
juniorii mari (18—20 ani) St- Ma
rian (S.C. Muscelul C-lung), FI.

Diaconescu (L.C. Dacia Pitești), 
D. Spetcu șl Gh, Păduraru (Di
namo Buc.), C. Boat* (C.S.M. 
Craiova), I. Băbăleanu, Șt. 81- 
mlon și I. Stignei (Steaua), I. 
Matei (C.S.M. Suceava), I. Hanu 
(Farul Constanța) și O. Nlcoar* 
(C.F.H. Timișoara). La juniori 
mici (15—17 ani) numărul .spe
ranțelor" este mult mal mare : M. Sandu, FI. Păduraru, 8. Ber
ta (C.S.ș. Constanța), D. Sima 
șl S. Muzaf (C.S.Ș. Energia Buc.), 
D. Onuț șl V. Ciocan (C.S.Ș. Su
ceava), frații Anton
Arghlra (C.S. Muscelul), Șt. B*- 
lulescu (C.S.M. Reșița), M. Con- 
stantinescu șl FI, Ene (Petrolul 
Ploiești), I. Balean (Dinamo Buc.), 
A. Caravana (C.A. Alexandria) 
șt L Ursea (Progresul Buc.). De
sigur. la virsta lor, mai au încă 
multe de învățat. Cert este, însă, 
că aproape toți cel evldențiațl 
Pot deveni „schimbul de mîlne" 
al luptătorilor noștri fruntași.

In fine, mal trebuie să sub
liniem citeva aspecte. Mal tntîl, 
faptul că pe locurile fruntașe au 
ajuns tineri luptători din multe 
secții. în clasamentele pe cluburi 
șl asociații sportive, la juniori 
mari pe primul loc s-a situat 
Steaua (30 p), iar la juniori mici 
CAȘ. Constanța (23 p), dar mul
te puncte au adunat șl sportivii 
de la Dinamo, Dunărea Galați, 
Ceahlăul P. Neamț, C.S. Satu 
Mare, C.S.Ș. Energia București, 
Olimpia Craiova, C.S.Ș. Suceava 
șt multe altele. Apoi, strădaniile 
gazdelor care au pregătit totul cu 
grijă, pînă la cel mal mic amă
nunt, pentru ca analiștii acestei 
ediții să se simtă cit mal bine. 
Un singur 
tril, 
nate.

c.

și Florin

„punct negru" — arbl- 
Au fost citeva decizii ero- 
nedrepte. Păcat 1

Costin CHIRIAC

azi șl pînă duminică, laDe
Constanța, juniorii susțin între
cerile finale ale cam pionatelor re
publicane de lupte libere.

CAMPIONII LA FLORETA MASCULIN Șl SABIE
Vineri, stmbătă și duminică, în sala de scrimă Floreasca din 

Capitală, se vor desfășura finalele campionatelor naționale indi
viduale la floretă masculin și sabie (în prima zi), precum și 
etapa a Il-a a Diviziilor naționale A și B la aceleași arme.

FINALELE FLORETISTELOR Șl SPADASINILOR
(Urmare din pag. 1)

asalt al campionatului !), Mar
cela Moldovan, Ecaterina 
Stahl, Suzana Ardeleana, A- 
driana Dragomir și Magdalena 
Chezan. Deocamdată, firește, 
deoarece și alte sportive pot 
aspira la un loc ta elită...

La spadă, Cositei Bărăgan 
rămîne un trăgător sobru, con
stant valoros, campion pe me
rit. Chiar dacă din turneul fi
nal a lipsit unul dintre pro
tagoniștii probei, Ion Popa (ta 
convalescență, după un acci
dent la braț), ultimul act al 
întrecerii spadasinilor n-a fost 
lipsit de vir tuți, etalate ta mod 
special de cel trei reprezen
tanți al clubului Steaua; ală
turi de campion, M. Popa și

O. Zidaru. Antrenorul C. Ste- 
lian, care ne-a arătat tot ce 
poate echipa sa, cucerind, anul 
acesta, titlul de cea mal bună 
formație din Europa, precum 
șl cei doi apreciați tehnicieni 
eu care colaborează direct (AL 
Istrate și V. Teodorescu) dis
pun de scrimeri capabili să ob
țină și la J.O. un rezultat de 
excepție. Tînărul R. Szabo, ex
perimentatul A. Pongracz și, 
desigur, alți trăgători pentru 
care porțile lotului rămtn ta 
continuare deschise, ne spo
resc — prin valoarea Iot — 
sentimentul de încredere, de 
optimism, ne dau speranțe în 
posibilitatea obținerii unei me
dalii olimpice. Sigur, dacă 
rioada care a 1 __
ta marea întrecere va fi 
mai judicios folosită.

Sigur, dacă pe
nial rămas pmă 

1 cît

Nota

CONCURSUL UNIVERSITAR DE SCRIMAA
IN ■ ■■

floretă băieți (C, Ni
culescu, dupd an ba
raj ea A. Stefan, pe 
eare l-a burecut ev 
3—3), floretă fete 
(Ebsabeta Doar*) ri 
epadă (C. Hanța). 
N-am înțeles. Insă, 
de ce studenții scri- 
meri, de la cursurile 
de zi, legitimați în 
diferite asociații 
cluburi, 
înscriși

sau 
n-au fost 

ta concurs. 
Regulamentul le ofe
rea această posibili
tate. Cu excepția

go:9
ai
R3R

CVASIANONIMAT ?
clubului
Brașov, nici 
o-e avut o 
preocupare ___ ___
poca, Craiova, Con
stanța, Oradea). Or, 
ta condițiile ta eare 
participarea pistrea- 
z* tm caracter mal 
mult simbolic (17 
floretiete, U flore- 
dști, 39 de tpaăarlni 
CU de eabreri), ne 

trebăm daci mal 
merit* ca Ministerul 
Educației șl Invăță- 
mîntulul să mențină 
ta calendar 
concurs. îl 
zăm doar 
mat., bifa

Iată fi 
care au 
podium. 
B. : L

Tractorul 
va altul 

asemenea 
(CIuj-Na-

acest 
organl- 

pentru a 
o acțiune? 
concurența 
urcat pe 
FLORETA 

C. Niculescu

(LE.F.S.) « vA-ta, *. 
A. Stefan (Pohtehnl- ca .
I*.
Tg.

lași) 4 v.d.b„ 3. 
Buzan ' ‘ ”

_ Mureș)
FLORETA
EMsabeta
(LEJA.) M 
Angela Popa 
U v. - ~ 
mov
S-a tree cittern tur
neu (fiecare eu fia- 
eare). SFADA : 1. C. 
Manta (I.E.F.S.) I v„ 
2. Gh. Nlțu (I.E.F.S.) 
4 v„ 3. D. Cîmpeanu 
(A.S.U. Tg. Mureș) 

3 V. SABIE: - -
Mărcuș (Polit.
I v„ 3. N.
(Pout. Iași) 4

FL Radu
Brașov) 3 v.

(AA.U.
3 V.

F.: L
Doar* 

▼„ L (LE.F.S.)
3. Viorica Ela- 
(LEJA.) 11 V.

L I-
Iași) 

Olaru 
v„ 3. 

(Tractorul

LOTO

PERFOR

CAMPIONATE
ULTIMELE REZULTATE IN DIVIZIA B

La Vaslui, Alexandria, Deva 
(masculin), Focșani, Ploiești șl 
Oradea (feminin) s-a desfășurat 
ultimul turneu din cadrul turu
lui ni al campionatului Diviziei 
B de tineret la volei. Iată rezul
tatele înregistrate : 
ria I : Rapid — 
Brăila 3—1, Electra 
n Buc. 3—1, Polit. _ „ ____
Iul Suceava 3—1, C.S.U. Galați— 
Relonul Săvinești 3—1. ; Relonul
— Constructorul 3—1 ------
Polit. 3—0, Steaua n — Meta
lul 3—0, Rapid — Electra 3—3 ; 
Electra—Constructorul 3—2, Rapid
— Metalul 3—0, C.S.U. — Steaua 
n 3—0, Polit — Relonul 3—2 ; 
Constructorul — Polit. 3—2, Steaua 
H — Relonul 3—0, C.S.U. — Ra
pid 3—1, Electra — Metalul 3—1; 
seria a n-a î SARO Tlrgovlște — 
Marina Constanța 3—0, Dlnamo 
Brăila — Electroputere Craiova 
3—0, I.C.I.M. Brașov — Progresul 
Buc. 3—2, I.O.R. — PECO Plo
iești 3—0 ; SARO — PECO 3—0, 
LO.R. — Progresul 3—1, Dlnamo
— I.C.I.M. 3—2, Electroputere — 
Marina 3—0 ; SARO — Electropu
tere 3—2, I.C.I.M. — Marina 3—1, 
Dlnamo — I.O.R. 3—1, Progresul
— PECO 3—0 ; Progresul — SARO 
3—0, Dlnamo — PECO 3—0, I.O.R
— Marina 3—0, I.C.I.M. — Elec
troputere 3—0 ; seria * III-a : 
Constructorul Arad — „U“ Cluj- 
Napoca 3—2, Motorul Bala Mare
— Voința Alba Iulia 3—1. A.S.U. 
Oradea — Voința Victoria Zalău 
3—0, Electromureș Tg. Mureș — 
„7 Noiembrie" Sibiu 3—3 ; .7 No
iembrie" — Constructorul >—3, 
A.S.U. Oradea — Electromureș

masculin, se- 
Constructorul 

Buc. — Steaua 
lași — Meta-

c.s.u.

FINALELE 
CAMPIONATELOR 

UNIVERSITARE DE JUDO 
începînd de astăzi și pînă du

minică, Sibiul va găzdui finalele 
Campionatelor universitare de 
judo. La actuala ediție, cea de a 
Xl-a, se vor înthni pe tatami 
peste 200 de studențl, iubitori al 
sportului în chimono, din toate 
centrele universitare ale țării. în
trecerile se vor desfășura în sala 
Clubului sportiv școlar din localitate.

In noul campionat de motocros

ACEEAȘI MEDIOCRITATE
Marea majoritate a secțiilor 

moto (dacă nu chiar toate) au 
fost dotate în actualul! sezon eu 
motociclete noi. attt seniorii cit 
șl mulțl tineri participlnd dumi
nică la prima etapă a campio
natului de motocros cu mașini 
temeinic pregătite pentru con
curs.

Traseul de la marginea orașu
lui St. Gheorghe, care are a- 
pnoape toate elementele de dtfi- 
criHate, a fost alunecos ln pri
ma manșă din cauza ploilor că
zute ln preziua șl ln cursul nopții 
dinaintea startului, dar ln cea 
de-a doua manșă, terenul s-a 
zvlntat și * devenit excelent, 
supunîndu-1 pe concurențl la un 
examen complet. Cum a func- 
țlonat complexul „om-mașină" ln 
acest concludent test 7 Dacă 
motocicletele au corespuns oe- 
riațelor, ta schimb pfioțH lor nu 
le-au putut solicita la maximum 
dtn cauza unei insuficiente pre
gătiri fizice șl tehnice. In prima 
manșă, pe teren alunecos, au ie
șit în evidență carențele de or
din tehnic, majoritatea seniori
lor șl alergătorilor din categoria 
tineret (care de regulă iau star
tul în comun), neștllnd să-șl a- 
leagă trasa pentru a evita dera
pajul, n căzut, unii chiar de 
mal multe ori. ln manșa a doua, 
ctod terenul s-a mai uscat iar 
principalii iavorițl s-au angrenat 
într-o pasionantă luptă, a apărut 
mai pregnantă lipsa unei pregă
tii' fizice corespunzătoare. Să 
concretizăm. Nevoit să facă uz de 
întregul său arsenal fizic șl teh
nic pentru a putea clștlgă pri- 
m«l Joc ta etapă tn duelul ca 
experimentatul său adversar 
Minai Bana, învingător ta prima 
manșă, tînărul nostru campion 
tamest Millner a Imprimat cursei 
un ritm alert, detașîndu-Be vi
zibil de ta un tur la altul. Cu 
toate că cel 24 de parteneri al 
săi conduceau motociclete cu •- 
eelași „cal piterc", Emest 
Mdlner > reușit să depășească 
eu una sau mal multe ture pe 
11 dintre adversari, care dădeau 
evidente semne de oboseală (lun
gimea unui tur — circa 2 000 m), 
termlnînd cursa cu un avans de 
1:15 față de Mihal Banu, de 
3:30 față de Ion Flugaru, slng'irll 
motocroslști care au sosit în a- 

eriașl tur cu învingătorul.
Ce denotă această diferență de 

valoare 7 în primul rtnd că orl- 
rit de bună ar fi motocicleta, ea 
nu te poate ajuta în concurs 
dacă nu al resurse fizice șl cu-

a-i *o- 
putere". 
ln mod 
suplini 

frun- 
multă 

excep-

noștințe tehnice pentru i 
Joși la maximum „caii | 
Contlnulnd să considere, 
greșit, că mașina poate 
totul, motoclcllștii noștri 
tașt se mențin cam de 
vreme tn mediocritate, cu____
țta a dol-trel alergători care au 
înțeles că rezultatele valoroase 
cer, pe lingă cunoștințe avan
sate de mecanică, un votam 
mare de muncă, perseverență, 
mobilizare și dăruire ta procesul 
de instruire. Acum, motocicletele 
merg foarte bine. Ce facem, însă, 
cu alergătorii î

Troian lOANIJESCU

PERFORMANȚE,
(Urmare din pag. 1)

mai putea juca ta plenitu
dinea forțelor, că nu 
piltea recupera timpul pier
dut", spune și una, și 
laltă. Dar nu a fost 
Ambiția și pasiunea ■ 
xemplare pentru oricare 
altă tînără jucătoare — au 
fost determinante, cele 
două sportive revenind ta 
teren în foarte scurt timp. 
Mal tatii la club, apoi ta 
sextetul de bază al echipei 
naționale. „Este greu de 
realizat acum o formație 
viabilă fără aceste două ju
cătoare" — sînt de părere 
toți specialiștii. O opinie 
argumentată nu numai de 
calitățile lor morale, dar și 
de cele tehnice și tactice, 
care sint determinante. E- 
volulnd pe post de trăgă
toare, ambele se caracteri
zează prin forța de lovire 
a mingii, dublată de orien
tare tactică ln teren, ta 
funcție de blocaj și apă
rarea ln linia a doua a ad
versarelor. Dar, avînd ta 
vedere locul Iot, la un mo
ment dat, în teren, ele își 
aduc o substanțială contri
buție și în celelalte com
partimente (blocaj, pre
luare, serviciu etc.).

Au participat la campio

▼oi

cea- 
așa.

LITORALUL VA AȘTEAPTĂ ÎN LUNA MAI
® 57 iei pe zi (cazare și masă)

PREMII ATRACTIVE, ȘANSE 
SPORITE DE A ClȘTIGA !

Stațiunile Eforie Sud, Eforie Nord, Man
galia, Mamaia, Neptun, Jupiter, Venus-Auro- 
ra, Saturn așteaptă in acest an aproximativ 
2. milioane de oaspeți. Pentru a vă bucura 
din nou de binefacerile soarelui și apei, ofi
ciile județene de turism din întreaga țară 
șl filialele I.T.H.R. București vă oferă posi
bilitatea de a vă petrece vacanța sau efectua

cura balneară în condiții mai avantajoase 
decit in plin sezon. In tariful de 57 lei pe 
zi de persoană sînt incluse cazarea și masa 
in hoteluri și restaurante de categoria I.

Biletele se pot procura și pentru un sejur 
mai mic decit seriile complete de 12 zile.

Posesorii biletelor beneficiază de o redu
cere de 25% la tariful biletelor pe C.F.R.

După cum s-a mai anunțat, 
participanții la tragerea spe
cială PRONOEXPRES-OLIM- 
PIC de duminică 18 mai 1980 
pot obține AUTOTURISME 
„Dacia 1300", EXCURSII la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova și MARI CIȘTIGURI ÎN 
BANI (50.000, 25.000, 10.000 lei). 
De reținut că autoturismele *e

3—0, Voința Vi 
3—3, ,U- — V
— Constructorul 
Voința Victoria 
Electromure 
Noiembrie" 3—1 ; 
structorul 3—0. 
lembrie" 3—0, 
reș 3—2, Voința V 
3—2 ; feminin. 
Buc, — Prah 
Braiconf Brăila 
3—1, Penicilina 
Medgidia 3— 1, 
Ceahlăul P. N 
Spartac 3—1, 
Ceahlăul 3—1, B 
Med. 3—1, P 
3—1 ; Voința
Prahova — 
Braiconf — C
— Penicilina n 
Penicilina II 
Braiconf 3—1, C 
va 3—2, C.S.Ș. S 
3—2 ; seria a 
Albatros Cons 
Libertatea Sibiu 
Vîlcea 3—1, i 
A.S.U. Craiova 
Buc. — Dacia 
roșie — Albatros 
Dacia 3—0, C.S. 
3—1, Chimia — C 
mia — Albatros 
Confecția 3—1, 
3—2, FL Roșie 
A.S.U. — Albatr 
șle — C.S.M. 3—L 
3—1, Confecția 
seria a UI-a :
— C.S.ț 
da Deva — 1 
Mureș 3—0, G.I. 
Constructorul A 
Clsnâdie — Armă 
.U" — Armătura 
GJ.G.C.L. 3—2, 
Metalotehnlca 3— 
C.S. 3—1 ; ,U- 
CS. — Constru 
ttta—Metalotehnlca
— Armătura 3—0 ;
3—0, Armătura 
3—0. CA. — T 
nul — Construe
TIRGOVIȘTE

NATION
• A rămas 

inaugurarea edlțl 
Ovalului național 
minlbaschet", ca 
șura, între 18 ; 
tru prima dat! 
oraș în care bas 
m*d este pr 
elevL Cinstea de 
valul este prețul 
■portului tlrgovlști 
ocupă ca devil-s 
condiții optime d 
zare. înscrierile 
rea la Festival 
marți, Ja C.J.E.F 
ta F.R. Baschet.
• Rezultate

nlel" (primele 
neelor semifinal 
NAPOCA : Unlv 
Napoca 
mo Oradea, -g—f-' 
Sibiu, 80—56 -(41 
Cluj-Napoca 
■5—63 (34—37) eu
(24—35) CU CSU 
blu t 81—76 —„U" n. (M.
LA CONSTANTA 
<48—40) eu Po 
rea laș!, Tl»—73 
ța Ploiești, 96—74

nate mondiale, 
ne", la uni 
acrise tn 
naționale, dar 
O încununare
depuse, Olimpi

„Mi-am lndep 
— ne spunea 
nescu —, dar n 
dent. Va trebui 
eova să confir 
nie împărtășită 
ga ei. care ada 
16 ani avem 
că demonstrăm 
nostru feminin 
eleate resurse, 
trebuie să stă 
băieților".

Maestrele 
rlana Ionescu 
echipei nați 
Victoria Banciu 
lea căpitan (la 
doi) —-, ambele 
de educație 
rfștlgat un loc 
ta rtadul celor 
voleibaliste de 
ziție obținută 
intensă, prin 
prin ambiție, 
în plină maturi 
bogată experien 
țională, cele 
liste se gîndesc 
vot preda ștaf 
tunet vor ca a 
fie cit mai de

atribuie variau 
mere din primei 
extragerile fazei 
sulfați pro 
fajoase trageri 
vreme bilete cu 
ferate ! Agen 
sport vă stau ta 
nă stmbătă 1T 
MULTE V



LEI

OMPETIȚII
Motorul 

; Voința

DIVIZIA B
LA RUGBY 

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE I Start în a 33-a ediție a Turneului U.E.F.A

,7 No- 
romu-

— Voința 
i voința 

pști 8—2, 
L Suceava
— c.s.ș.

Buc. — 
; Voința— 
ta H — 

C.S.Ș. 
C.S.Ș. Sv. 
rsv. 3—0.

Penultima etapă a campiona
tului Diviziei B la rugby a con
semnat rezultatele : seria I : Ae
ronautica Buc. — Știința Buc. 
13—10, Gloria Buc. — Petrochi
mistul Pitești 36—0, Dunărea 
Giurgiu — olimpia Buc. 22—6, 
R.C. Grlvlța Roșie n Buc. — 
Rulmentul Alexandria 12—10, R.C. 
Sportul studențesc II Buc. — ș.N. 
Oltenița 6—13 ; seria a n-a ; 
Electroputere Craiova — Politeh
nica Cluj-Napoca 7—4 1, Con
structorul Alba Iulia — CF_R. 
Cluj-Napoca 6—15, Miner'll Lu- 
penl — I.O.B. Balș 0—4. Electro- 
tlmlș — Metalurgistul Cugir 8—6, 
Gloria PTT Arad — Dacii I.PA. 
Sibiu 7—3 ; seria a tn-a : Poli
tehnica n lași — C.S.M. Suceava 
10—13, Rapid C F.R. Galați — 
Chimia Bacău 3—10 1, Rulmentul 
n Birlad — Rapid Buzău 3—15 ; 
seria a IV-a („constănțeană") : 
Pescărușul Tulcea — Chimia Nă
vodari 17—9, Metalul Mangalia — 
Constructorul 3—25, Farul n — 
Automobilul Măcin 0—4, Voința 
— I.T.C. 9—20, Portul — C.F.R. 
8—10.

După etapa de duminică — ul
tima —vor fl desemnate cîștigă- 
toarele de serii (ele sînt, practic, 
de pe acum cunoscute), care ur
mează să participe la turneul de 
promovare în Divizia A. pro
gramat în zilele de 22, 24 șl 2S

I
I
I

JUNIORII NOȘTRI, DECIȘI SĂ JOACE 
PRiM-PLANUN ROL DE

• Azi, la Wolfen România Finlanda

SPORTUL STUDENȚESC - 0 MERITUOASĂ
CAMPIOANĂ BALCANICĂ INTERCLUBURI

ed. 3—1,
11, Spart ac 
[voința — 
partac — 

[— Praho- 
k.ș. Med. 
C.P.B. — 
p, C.S.M. 
bnla Rm.

Buc. —
păra roșie 
3—0 ; Fl. 
A.S.U. — 
Confecția 

1—0 ; Chi- 
CLPR. —
— Dacia 

[.U. 3—0 ; 
, FL ro-
— CJ>£. 

pa 3—1 ;
bj-Napoca _ ----

Da- 1_ “ai, In Capitală,
rnlca Tg.^*^ * Rlr ARttrinr

I
I
I
I
I
I

Textila
iu »—1; 
rtila —

' • SE APROPIE TURNEUL FI
NAL AL CAMPIONATULUI DE 
JUNIORI. El va reuni la Anul 
cele mai bune op-t echipe din 
țară, în zilele de 1, 8, S șl 1 ta- 
năe. Formațiile vor fl cunoscute 
ta urma fazei preliminare pro
gramată la 25 mai. La 81 «tal, 
2, 4 și S iunie, se dispută tot 
la Arad (înțeleaptă decizia F.R-R 
de a programa întrecerea deci
sivă a celor mai tineri rugbyști 
ta aît oraș în fiecare an) faza 
finală a campionatului M.T.Tc.

I
I
I
I

Invlnril — 
Finul 1—0, 
k-2, Tex- 
Igj.g.c.l. 
Ig.lg.cx. 
lalotrfmlca 
(-0, Oorvl- 
r2*
REGATEȘTE PENTRU „FESTIVALUL 
IONIERESC DE MINIBASCHEV
p ptnă la 
ta a ^es- 
keresc de 
[va deafă- 
Imle, pen- 
frtrgoviște, 
pentru cel 
I numeroși 
dul Festl- 
alrlgultorll 
are se pre- 
E aă albă 
șl de ea- 
partlclpa- 

mesc ptnă 
mbovlță și

I

Ipa Româ- 
fe «de tur- 
La CLUJ- 
& I Cluj- 

cu Dtna- 
8)^»> CSU 
hi JU- II 

Oradea : 
n. 87—« 

; CSU SI
CI—87) eu 

coresp.) ;
hui: 87—88 
csș uni- 

[ cu ștflh- 
K) cu CSU

Galați ; Politehnica CSȘ Unirea : 
88—95 (54—48) cu CSU Galați,
88—64 (40—36) cu Știința Ploiești ; 
CSU Galați : 90—74 (42—39) cu
Știința Ploiești. (N. TEODOBES- 
CU — coresp).
• Au fost alcătuite zonele cam

pionatului național de cădeți (ju
niori II), ale căror întreceri vor 
avea toc între 23 șl 26 mal la 
următoarele orașe : DEVA (par
ticipă echipele CSȘ Deva, CSȘ 
Arad, CSȘ Sibiu, CSȘ Universi
tatea Timișoara, 14c. „Petru Ma
ior" Gherla, CSȘ Oradea), IAȘI r 
(CSȘ Unirea lași, CSȘ Ploiești, 
CSȘ Piatra Neamț, CSȘ Lumina 
Botoșani), MEDIAȘ (CSȘ Mediaș, 
CSȘ Brașovla, CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca,. lie. „Bolyal* Tg. Mu
reș, CSȘ Satu Mare), CONSTAN
ȚA (CSȘ 1 Constanța, CSȘ Brăila, 
CSȘ Tîrgovlște, CSȘ Cratova, 
CSȘ Galați, echipa calificată din 
București). Din zonele Deva, Me
diaș șl Constanța vor promova, 
ta turneul final, primele două cla
cate, Iar din zona iași doar ocu
panta locului L

au ta-
titiuri

Bea, ca

visul 
na Io- 
e fufi- 
i Mos- 
O opi- 
e cole- 
_După 

> ni ta tea 
vuietul

setfl-

I Ma-
kăpitana

|al doi-

fl-au 
definit 

bune

muncă

lasiune. 
eu o

volei ba- 
lua rtnd

lor si

LEIPZIG, 15 (prin 
Lotul reprezentativ de 
României a sosit marți 
ta Berlin, de unde și-a 
a doua zi drumul cu 
spre Leipzig 
duiește cele 
pante ta faza 
33-a ediții a 
Pentru acest _ .
european rezervat tinerilor jucă
tori, selecționata noastră s-a pre
gătit cu toată seriozitatea sub 
îndrumarea foarte atentă și 
competentă a antrenorilor Ion 
Nunweiller șl Gbeorghe Cosma. 
Cel doi tehnicieni au reușit să 
alcătuiască și să materializeze un 
program complex de antrena
mente șl jocuri de verificare, 
care le-a permis — susțin cel doi 
antrenori ‘ “ **
plenitudinea. torțelor tor 
Leipzig-Marți după-amiază, pe 
din terenurile complexului 
tiv Dynamo Berlin, cei M . 
toci au efectuat un prim antre-

telefon), 
juniori al 
dimineațâ 
continuat 
autocarul 

orașul care găz- 
18 echipe particl- 
finală a celei de-a 
Turneului U.E.F-A. 
veritabil campionat

să aducă jucătorii tn- - M

ȘTIRI...

nament de 120 minute. Au lost 
ore de muncă __
majoritatea timpului, ________
Nunwelller șl Cosma au insistat 
asupra Îmbunătățirii Jocului apă

rării - "

. 2
susținuți. In 

antrenorii

(îndeosebi al celor doi fun- 
centrall, Marinescu șl Ba- 
dar, mai ales, asupra ml- 

eficacității tn atac 1 S-atras 
la poarta din poziții slm- 

și din combinații repe- 
Zamflr

Așadar, după 14 ani de la ulti
ma victorie românească In „Cu
pa balcanică" lntercluburi, Spor
tul studențesc a reușit, miercuri, 
la Rijeka, frumoasa 
de a cuceri trofeul 
tnscrilndu-șl astfel 
tabela de onoare a 
alături de Steagul 
— victorioasă tn 1963 
Rapid, de două ori _ _________
ta 1966 șl 1966. Succesul formației 
studenților bucureștenl, obținut 
în confruntarea finală cu o va
loroasă ambasadoare a fotbalului 
fagoslav, N.K Rijeka (cîștigătoare 
a ultimelor două ediții ale „Cu
pei balcanice" șl ajunsă, anul a- 
cesta, ptnă tn pragul sdmlfinale- 
toc „Cupei cupelor*), 
o binemeritată răsplată 
lăudabile eforturi de 
pe plan Internațional, 
tn același timp, buna 
tare a

performanță 
pus în joc, 
numele pe 

competiției, 
roșu Brașov 

— ș! de 
cîștigătoare.

astă-dată potențialul său colectivi 
forța echipei în ' ' '
atuurile sale de 
cestea din urmă, 
sență, respectarea 
a disciplinei de . 
unei Idei clare de acțiune,

» ansamblul său,’ 
ordin tactic a- 
Insemînd, în e- 
cu rigurozitate 
1oc tn cadrul 

a 
unei lecții bine însușite șl bine 
aplicate. La coate acestea ar mal 
trebui adăugată șl seriozitatea cu 
care s-a pregătit echipa bucureș- 
teană în vederea acestui examen 
internațional, prin absolvirea că
ruia ea șl-a înscris în palma
res titlul, neoficial, de campioană 
balcanică lntercluburi. O perfor
manță, ce-1 drept, nu de prea 
mare răsunet, dar oricum to
nică, dacă ne gîndim la neîmnli- 
nirile fotbalului nostru din ulti
mii ani. O performanță care o- 
bligă pe Sportul studențesc, In 
primul rtnd. să depășească actua
lele limite ale realizărilor sale șl 
care invită, totodată, și alte e- 
chlpe, cu pretenții mal mari, să 
lupte cu mai multă convingere 
șl dăruire pentru afirmarea fot
balului nostru în arena interna
țională.

reprezintă 
a unor 
afirmare 

confirmă, 
eompor- 

_____ elevilor antrenați de 
Mircea Rădulescu și Ion Motroc, 
man jf «tata pe parcursul actua
lului sezon competițional.

Recunoscută ca o specialistă a 
meciurilor în deplasare. Sportul 
studențesc șl-a valorificat și de

mult 
ple, dar 
tate de zed de ori. D, 
și arădeanul Csordasz, ușor ac
cidentați, împreună cu arbitrul 
L Igna (care va conduce partida 
de debut a turn eilul : R. D. 
Germană — Bulgaria), au făcut 
un antrenament mal ușor, cei doi 
jucători fiind în permanență sub 
supravegherea doctorului Marcel 
Georgescu, cel care ne spunea 
că, pînă la ora primului med, 
ambii vor fi apți de joc.

Miercuri, la Leipzig, a avut toc 
un al doilea antrenament, la fel 
de tare ca și primul, tar joi, în 
ziua premergătoare startului, u- 
nul ceva mai ușor.

Așa cum am mal anunțat, ee- 
Jecțtonata noastră va susține vi
neri primul meci ta Wolfen, o 
tocalitate aCată la aproximativ 
60 km de Leipzig, unde va în- 
tllnl echipa Finlandei. Meciul va 
începe La ora 17 (ora 18, ora 
noastră) șl va fi condus de 
arbitrul portughez Maques Pires. 
Repriza a n-a va fi transmisă 
pe posturile noastre de radio 
(programul I) cu începere de la 
ora 18,50. lată și formația care va 
începe jocul : Alexa — Viscreanu, 
Balin t, Marinescu, Rednlc — nle, 
Flșic, Iliescu — D. Zamfir, 
Csordasz (Bolba), Gabor.

In aceeași zi, în celelalte grupe 
stnt programate următoarele me
ciuri : Spania — Italia și Nor
vegia — Ungaria (grupa A) ; 
RJ). Germană — Bulgaria șl O- 
landa — Franța (grupa B) ; Po
lonia — R.F. Germania (grupa 
C, <Hn care face parte șl echipa 
țării noastre), Irlanda de Nord — 
Anglia șl Iugoslavia — Portuga
lia (gripa D).

Laurențiu DUMITRESCU

Mihai 1ONESCU

JUCĂTORII NOȘTRI AU PLĂTIT, IARĂȘI 
TRIBUT UNOR VECHI GREȘELI • ••

ne spune antrenorul C. Drăgușin

f

Ieri s-a reîntors de la Pernlk 
selecționata de tineret a țării 
noastre, care a intUnlt — miercuri 
— echipa similară a Bulgariei, 
Intr-un meci amical. După cum 
am anunțat, scorul a fost favo
rabil gazdelor (1—0), prlntr-un 
gol marcat de extrema stingă 
V. Vasilev, în min. 65. La în
toarcerea lotului, am obținut de 
la antrenorul C. Drăgușin urmă
toarele amănunte despre desfă
șurarea întnniril : „Echipa noas
tră a jucat avlntat, apărindu-se 
organizat și atacînd adeseori, au 
o dată cu aportul jucătorilor din 
liniile a doua șl a treia. Suciu a 
ratat două mari ocazii (min. 12 
și 88), iar Ctobanu a trimis min
gea in bară, în min. <1. Prin
cipala carență a echipei noastre 
a fost — poveste veche! — lipsa 
de decizie Ia finalizare, tendința 
vădită de a șuta numai din poziții 
ideale, după pătrunderi 1 " 
duale, cu mingea la pictor, 
careul adversarului.

m
faulturi 

noștri,’ 
și re- 

români;

Golul primit a survenit 
s-a spus — după două 
suportate de jucătorii 
nesancționate de arbitru 
clamate de fotbaliștii 
care s-au oprit din acțiune. Gre
șeală. după cum se vede, plă
tită scump. Despre echilibrul par
tidei vorbesc șl raportările cifrice^ 
16—12 raportul șuturilor pe poartă 
(pe spațiul porții : 10—9) ; 9—7
la cornere, prima cifră repre- 
zentlnd realizările formației gaz
dă. Fotbaliștii bulgari au impre
sionat prin pregătire fizică șl mo
bilitate".

Reamintim formula de echipă 
utilizată de antrenorii C. Drăgu
șin șl I. Voica, nienționînd că 
jucătorii remarcați slnt subll- 
atați cu literă mal neagră t 
Boldici — Andreicuț, C. Solomon, 
Fl. Pop, Mlncu — Badea (mfal 
7S Mureșan), Bozeșan — GeolgătC 
Sudu, Terheș, Ctobanu.

L G

• IERI, IN CAMPIONATUL DIVI
ZIEI B, seria I, un tned devansat 
din etapa a 30-a: F.C.M. BRAȘOV
- DELTA TULCEA J-0 (l-d). Au
marcat Bucur (mln. 16, din 11 m) 
șl Paraschivescu (min. ÎS). (C, Orala
- ooresp.).

S-AU PUS IN VINZARE BILE- 
DE —----------  ... —
B ___ _ ____
se va disputa duminică (ora 

pe ' “ ’
dascni— 
Juniori Rapid
• REZULTATE DIN MECIURILE

TRIAL ALE SELECȚIONATELOR 
V1ZIE1 C. Selecționata seriei I - 
tacționata serial a U-a 1—1 (t—1).
Au marcat : Catanfi (mia. 35 poo- 
tra seria I, respectiv Dudaș (min. 
13). (C. Rusa - coresp.). Seiecțk>-
nata seriei a V-a — Selecțloncea ea 
riel a Via 1-0 (1-0). Unicul punct 
a fost tnscris do Ene (mln. 25). (1. 
Neguleseu — coresp.). Selecționata 
seriei a Vll-a - selecționata seriei a 

VIU a 3-0 (1—0). Solurile Învingăto
rilor au fost marcate de : Aldea
(min. 44 din 11 m), Ioni
56) șl Mișu (mln. K). (L 
coresp.).
• AFLAM TRISTA VESTE a tocă

torii din viață a fostului Jucător 
Petre Nicolae, component ai octapo- 
lor Dinamo București, fiul șl K C 
Bihor.

I
I
I
I
I
I

INTRARE Ic meciul de DL 
Rapid — Metalul Plopenl,

ps stadionul „23 August". In 
lidere va avea loc totflnirec de 

Luceafărul.

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 17 MAL om 13. 

Ia cuprinsul emisiunii „Mo
zaic" : istoricul Jocurilor O 
Umpice (episodul IV), tenis — 
finala „Cupei Națiunilor" de 
la Ddsseldorf (Argentina — 
Italia) șl fotbal — finala „Cu
pei Cupelor" (Arsenal — Va
lencia).

DUMINICA 18 MAI, ora 11 
®>r. II) • fotbal, Petrolul — 
Progresul-Vulcan București, 
ta Divizia B (transmisie direc
tă) ; ora 16,20 : „Trei reprize* 
— un film de Tiberia Vătă- 
șescu ; ora 16,45 : „Cursa
Păcii" la ciclism (etapa a 
Vl-a: Forst — Berlin); ora 
17 : „Marele Premiu de anto-

Surpriza sezonului la îndemina tuturor I
NU PIERDEȚI PRILEJUL DE A
VA NUMĂRA PRINTRE MARÎ1 
aȘTlGĂTORl I

LA CEREREA PARTICIPAN- 
PLOR, A.S. Loto-Pronosport 
a reeditat LOZUL PRIMĂ
VERII, după aceeași formu
lă avantajoasă cu CIȘTI- 
GURI SUPLIMENTARE in 
valoare de 1.700.000 lei din 
fond special I NO| ȘANSE 
SPORITE de a obține :
• Autoturisme „Dacia 
1300* și ,.Skoda 120 L"
• 50.000, 10000, 5.000 tei 
etc.
Agențiile Loto-Pronosport și 
la dispoziție.

NOSPORT INFORMEAZĂ
cu 5 na- 

ta ung din 
I-a'î Coa
stei avan- 
jcurați clin 
ierele pre- 
oto-Prono- 
poziție pi- 
1980. MAI

JUCATE

DE 
Dl-

Layd 
Lom-

vînzătorii volanți vă stau zdnlc

— MAI MULTE ȘANSE DE A 
VĂ NUMĂRA PRINTRE MA
RII CÎȘTIGATORI !

Tragerea Loto de astăzi, 18 
mai 1980, se televizează in di
rect incepind de ia ora 18,25,

CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 9 MAI 1980. Cat 1!

1 variantă 100%/ (autoturism 
Dacia 1300) și 3 variante 25% a 
17.500 lei ; cat 2 : 10,75 a 8.248 
lei ; cat. 3 : 1T,25 a 5.140 lei ; 
cat. 4 : 34,75 a 2.551 lei ; cat. 5: 
114 a 778 lei ; cat 6 : 253.50 a 
350 lei ; cat X : 1.469,25 a 100 
let Report la categoria 1 : 
259.385 lei. Autoturismul „Dama 
1300“ de la categoria 1, reali
zat pe un bilet jucat 100%, a 
revenit participantei IORDAN A 
TELEANU din Sibiu.

indlvi
ta

0-0 DE LA PLOPENI, UN AVERTISMENT UTIL
(Urmare din pag. 1)

dul aelecționabililor ; mai tatii 
Tilihoi (ruptură musculară) gl 
acum Cămătaru și Crișan, am
bii suferind Întinderi muscu
lare ta meciul de miercuri, 
deși au foet introduși ta echi
pă abia după pauză. Fiind 
vorba de trei fotbaliști ai B- 
derului clasamentului, Univer
sitatea Craiova, angajată pe 
două fronturi (în disputa pen
tru cucerirea titlului de cam
pioană $1 a „Cupei României”), 
accidentele suferite de ei de
notă insuficienta atenție acor
dată de conducătorii tehnici 
eraioveni recuperării — după 
jocuri — a fotbaliștilor. Ast
fel stlnd lucrurile, pusă în 
fața acestui nedorit adevăr, 
conducerea tehnică a lotului 
reprezentativ ne vorbea, după 
testul de la Plopenl, de e mo
dificare a programului de an
trenamente — pentru urmă
toarele zile dinaintea meciului 
eu Cehoslovacia —, de o gra
dare mal judicioasă a efortu-

lui ; in așa fel incit, prin mo
dal de alcătuire a ultimelor 
lecții de antrenament, printr-o 
abordare fără menajamente a 
jocului de la Brno, aelecționa- 
bllii să dea tot ee pot — sub 
aspect fizic — timp de M de 
minute și nu NUMAI O RE
PRIZA CÎT ---------------
MIERCURI.

Numai de pe un fundament 
fizic corespunzător 
fi aduse retușurile 
la ceilalți factori.
tactic, deficitari — 
parcursul meciului

AU REZISTAT

vor putea 
necesare *i 
tehnic și 

și ei — pe 
,__ ____ _______ de la Pto-
penL Intr-adevăr, așa cum re
marcam și in cronica jocului, 
unele din situațiile de a în
scrie în care s-au aflat selec- 
țtonabilii in repriza secundă 
au fost ratate, tatrucît, pe fon
dul unei oboseli evidente, 
execuțiile tehnice an fost de
fectuoase, lipsite de forța și 
precizia necesare. Cit privește 
ameliorările tactice, care tre
buie aduse tn Jocul „tricolori
lor*, ele stat legate, desigur, 
șl de formula de echipă ce va

fi aliniată la Brno. In situați* j 
in care Cămătaru și Crișan 
vor putea fi recuperați (prin ' 
tratamentul la care îi va su
pune dr. D. Tomescu), atunci 
ee va putea vorbi, în pofida 
indisponibilității lui Tilihoi. de 
o „osatură Universitatea Cra
iova”. In caz contrar, linia 
de atac îi va cuprinde, proba- 

pe steliștii M. Răducanu și 
A. Iouescu. Sînt variante afla
te In studiul conducerii teh
nice în aceste zile premergiJ 
toare stabilirii ,,ll“-lui de 
bază. Să sperăm că formula 
de echipă la care se vor opri 
antrenorii va fi una mai bine 
gindită decît în trecut, pentru 
ca MECIUL DE LA BRNO SÂ 
ÎNSEMNE UN TEST 
CLUDENT.

CON-

astâz£- 
Brno, 

repre-
în cursul dimineții de 

lotul național pleacă la 
unde duminică va intîlnl 
zentativa Cehoslovaciei. Fac de—- 
plasarea, printre alții. Iordachei j 
Ștefănescu, Munteanu, Țîcleanu»,

V

FRĂȚILĂ NU UITĂ CĂ
Poate destui au uitat de 

Constantin Frițilâ, vestitul șuteur 
ia acum 15—20 de ani, golgeterul 
«Un 1M4. Unii mal știu doar ei 
asta antrenor, undeva la juniori, 
caca ee uneori nu spune mai ni
mic... Iată bud ed Frdțild. an
trenorul, vine bi aceri final de 
stagiune cu o frumoasă perfor
manță, care definește bi primul 
rbid concepția Iul despre fotbal. 
Constantin Frățllă a ăstigat, eu 
echipa Dinamo, seria a IlI-a a 
campionatului republican de ju
niori și școlari, serie din care 
mai fac parte Steaua, Progresul- 
Vulcan, Petrolul Ploiești. Poiana 
Ctmpina, Liceul Pajura și alte 
echipe, a „bătut" seria după ee. 
la sfirșitul turului, se afla pe po
ziția a 3-a, la patru puncte ie 
lider. Dar nu aceasta este per
formanța care se impune, pentru 
ei au mai ctștigat și alfi antre- 

echlpete lor, serii din 
Performanta este ei 

Ttti Frățllă au avut_jin 
totul remarcabil.

TOATE, 
PARTIDELE

nori, cu 
acestea. 
elevii lui 
retur cu 
TTGTND
TOATETE, 14 LA NUMĂR I Performan
ța este $1 numărul de goluri 
înscrise de tinerii dlnamovisti : 
90. dintre care 57 tn retur.

Ptnă la această performantă, 
drumul a fost însă luna qreu. 
Echipa s-a zămislit acum doi 
ani. cină tînărul antrenor prelua 
o crupă de 15 jucători. dintre

CÎȘ-
ABSOLUT 
DISPUTA-

A FOST GOLGETER!
care au rămas 10. Echipa t-a 
întărit după o selecție minuțioasă 
prin întreg Bucurețtlul șt prin 
suburbii, acțiune care a filtrat 
M de copii, dintre care au rdmas 
numai doi pentru marea perfor
manți. Rodați in echipa da Ju
niori din campionatul categoriei 
„Onoare", pe care o antrenează 
ta același timp cu formația din 
campionatul republican, tinerii 
lui Frățiiă se remarci prin 
SPIRITUL OFENSIV TOTAL, 
crezul de antrenor al fostului 
golgeter. Și puștii care etțtigau 
tn W7S și 7» campionatul pe mu-

■ ■ ■ " Juniorilor mici eu. ..------ #u
_____ «d 

turneul final de la

ai juniorilor mici 
antrenor la timonă 

ginduri mari : vor
nicipiu 
același 
acum 
triumfe In 
Cluj-Napoca, după care să sem
neze „uvertura" finalei „Cupei 
Romăniei". poate pentru ca Di
namo să fie fi ea prezentă bl 
lupta pentru un titlu, cel de 
juniori.

...Cine sint autorii acestei per
formanțe f — l-am întrebat pe 
Constantin Frățllă. „Toți băieți 
talentați, hotărîți să joace așa 
cum le cer eu, ofensiv din pri
mul plnă tn ultimul minut. Toți 
foarte silitori tn procesul de in
struire tn care o oră este afec
tată trasului la poartă, din orice 
poziție". Așa și-a definit Frățllă 
elevii. Cl nd i-am cerut și ctteoa 
sublinieri, a cerut un ttmp de 
gtndire. pentru a nu dntări

greșit. „II remarc pe toți. Din-' 
tre el Insă se detașează, deocam-' 
dată, portarul Tamaș, fundașul 
Frtncu, gemenii Badea și Cojo- 
caru, din linia de mijloc, și, tn 
special, vtrful Nlcollcloiu, de 17 
ani și 1,87 m, CEL CARE A 
MARCAT 40 DE GOLURI IN 2S 
DE partide 1 Cred că acest 
atacant de excepție va ajunge în 
prima echipă la Dinamo 1 De
pinde șl de el dacă saltul acest* 
■e va produce mai devreme sau 
mal tirziu 1“ Constantin Frițild. 
un fost golgeter, pregătește, decV- 
si un nou golgeter. Un urmtf. 
Intr-un pilduitor tcMmb da 8<0Tj

Mircea M. IONESOT& T



o

BRAȘOV, 15 (prin telefon). 
Cele două partide semifinale 
de pe tabloul feminin, dispu
tate joi dimineața, au mai în
călzit puțin atmosfera rece ta 
tribunele arenei centrale a 
clubului Dinamo (care găzdu
iește acest tradițional turneu 
internațional de tenis). După 
felul cum a început, întâlnirea 
dintre campioanele României 
și Japoniei lăsa să se între
vadă o luptă echilibrată. 
Naoko Sato a condus cu 3—1 
în primul set, valorificind o 
serie de mingi scurte. Dar, a- 
poi, calmul Luciei Romanov, 
ca și exactitatea acțiunilor ei 
(pînă atunci greșise unele vo- 
leuri, smeciuri și chiar servi
cii), nu au mai acordat japo
nezei nici o șansă. Rezultat fi
nal : L. Romanov — N. Sato 
6—3, 6—2. Cea de a doua 
semifinală a opus din nou. la 
scurt interval, pe Florența Mi
hai și Maria Romanov. A fost 
un med în care Florența Mi
hai nu s-a lăsat nici o clipă 
antrenată în jocul defensiv al 
Măriei Romanov și venind a- 
desea în față, la fileu, și-a fructi
ficat, cu îndemîna'rea-i cunoscu
tă, loviturile în lung de linie. 
A rezultat o victorie fără 
drept de apel : Fl. Mihai — 3J. 
Romanov 6—1, 6—1. în finala 
probei s-au întîlnit, ded. ta

cursul după-amiezii, 
lele pretendente : 
manov și Florența Mihai, 
fost nevoie de exact 
meciul să se încheie 
ria facilă a Luciei 
Florența Mihai nu a 
însă, aceea din meciul 
final: a pierdut multe 
muri de la 
făcut duble 
o serie de 
șoare, le-a 
leu, fie ta 
nai : 6—2, 6—2 în favoarea Lu
ciei Romanov.

în finala de dublu : Sun Jing 
Huan, Wan Ping (R. P. Chi
neză) — Florența Mihai, Naoko 
Sato (Japonia) 7—5, 6—2.

Concomitent, 14 perechi s-au 
angajat ta proba de dublu fe
minin. Patru cupluri favorite 
au atins fără dificultăți sfer
turile de finală Fl. Mihal, 
N. Sato — Kuczinska, Sie- 
radzka (Pol.) 6—2 6—3 ; Hu 
Na, LI Xta Yi (R.P. Chineză) 
— Cr. Cazacliu, Moise 6—0,
6—1 ; L. și M. Romanov — 
SzokS, Brăștin 6—3, 6—1 ; Sun 
Jing Huan, Wan Ping (R P. 
Chineză) — Sălăjan, — 
6—1, 6—1.

Turneul continuă, 
în prim-plan probele 
line.

principa-
Lucia Ro-

A 
o oră ca 
cu victo- 
Romanov. 
mai fost, 

semi- 
ghe- 

40—0 și 40—15, a 
greșeli și, în fine, 
mingi, relativ u- 
expediat fie ta fl
aut, Rezultatul fi-

Totoran

aducând 
mascu-

Ion GAVR1LESCU

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
VIENA, 15 (Agerpres). — La 

Viena au început întrecerile 
campionatelor europene de judo, 
la care participă 186 de spor
tivi din 29 de țări, printre care 
și România. Primul titlu, cel 
de la categoria semigrea, a fost 
cucerit de francezul Jean-Luc 
Rouge. Concurentul român

Radu Daniel, după ce a obținut 
două victorii la Kostelberger și 
4 victorii, a fost întrecut ta 
finala grupei A de câștigătorul 
categoriei, dasîndu-se merituos, 
la debutul său, pe locul 5.

In finala categoriei grea se 
var întîlni Tiurin (U.R.S.S.) și 
Varga (Ungaria).

PESTE 45 Km PE ORA IN „CURSA PĂCII //

TARILOR LATINE
Șl GRECIEI"

LA TIR
SEVILLA, 15 (prin telefon). 

Pe poligonul din localitate au 
continuat întrecerile ediției 1980 
a .Cupei țărilor latine și Gre
ciei" la tir. competiție impor
tantă, care constituie unul din
tre ultimele teste pe baza că
rora vor fi definitivate loturile 
olimpice.

Astăzi (n.r. ieri), în progra
mul competiției au figurat pro
bele de pușcă liberă 60 Le., 
pistol 10 m, seniori și senioare. 
Din păcate, după victoria din 
prima zi a Anișoarei Matei, la 
pistol standard, de astă dată, 
reprezentanții noștri n-au mal 
evoluat la un nivel mulțumitor, 
în 
60 
sat 
594 
zat 
trăgătorului grec 
cu 595 p... Tînărul Constantin 
Țîrloiu a realizat, în proba de 
pistol cu aer comprimat, 385 
p, nou record personal. în con
cursul feminin la aceeași între
cere, Anișoara Matei a totalizat 
373 p.

Mîine (nr. azi), se desfășoa
ră proba olimpică de pușcă li
beră 3X40 f și prima manșă 
a celei de pistol viteză, ctad 
intră ta concurs Corneliu Ion 
și Marin Stan.

întrecerea de pușcă liberă, 
f.c„ Iile Codreanu s-a cla
pe locul 4, cu rezultatul de 
p. Florin Cristofor a totall- 
591 p. întrecerea a revenit 

Papanghelos

BERLIN, 15 (Agerpres). — 
1,Cursa Păcii* a continuat jal, 
după o zi de repaus, cu etapa a 
5-a: Karpacz — Forst, in cursul 
căreia caravana cicliștilor a in
tra* pe teritoriul R.D. Germane. 
Printre animatorii acestei lungi

fywpa cte

RECORDURI TIMPURII
Șase recorduri mondiale înain

te ca luna mai sâ fi ajura fa 
jumătate I lată _ _
tul neobișnuit pentru lumea a- 
tletismului, mai ales că nici u 
nul dintre cele șase recorduri nu 
are coautor un atlet de peste 
Ocean, unde sezonul în aer li
ber a început mal devreme ; toți 
sînt europeni, or, se știe, pe bă- 
trînul continent nîc» nu se poate 
vorbi, de obicei, în această pe
rioadă a anului, de o veritabHâ 
„deschidere oficială*.

O primă constatare se Impu 
ne : atleții se grăbesc, se gră
besc în ritm accelerat, căatind 
noi limite acolo unde se părea 
câ posibilitățile maxime fuseseră 
atinse. Atleții se grăbesc, pen 
tru câ este an olimpic, și în 
fiecare an olimpic venerabilul 
lor sport renaște, apropiindu-se 
tot mai mult de ceea ce spe
cialiști sau simpli microbiști nu
mesc „limita capacităților ome
nești".

Cin» sînt recordmanii 1 Cu e 
singură excepție, nume foarte 
cunoscute s llona Slupianet 
(22,35 m șl apoi 22.45 m la a- 
runoarea greutății), Ruth Fuchs 
(6P.06 m la aruncarea sufițeg. 
Evelșn Jahl (71,50 m la arun 
carea discului), Wladislaw Ke- 
sakiewîcz (5,72 m la săritura ar 
prăjina). Excepția, mat bine-zis 
«wpriza, se numește Ferenc Fa-

__un •- 
de bună voloo- 
1979), dar fără 
este însă, se 
proba tuturor

un lucru cu to

șl dificile etape, în care s-a rea
lizat o medie orară excepțională 
(peste 45 km), s-a numărat șl 
ttnărul rutier român Costică 
Bccidu, clasat pe locul cinci, in 
același timp cu învingătorul, po
lonezul Jan Brzezny. Pe distanța 
de 201 km, primii zece sosiți ari 
fost cronometrați cu timpul * 
4b 46:36, Cu al doilea pluton 
4 s au sosit M. Romașcanu, 
Savu, T. Sîrbu șl C. Căruțașu.

Tricoul galben este purtat, 
și pînă acum, de Iuri Barinov 
(U.R.S.S.), urmat în clasamentul 
general de Morozov (U.R.S.S.) — 
la 22 s, Peterman (R.D. Germa
nă) — la 31 s. Romașcanu ocu
pă locul 21, la 2:22. Pe echipe 
conduce formația U.R.S.S.

Vineri se desfășoară etapa a 
6-a: Forst — Berlin (197 km).

de 
la 
N.
ca

5;

rogi, 9(5,72 m la suliță, 
rancâtor, totuși, 
r» (92,14 m Tn 
palmares. Sulița

prea bine, 
posibili taților...

Nu este greu _ _____ __
dnol din cele șase recorduri era 
fost stabilite în probele da arurv- 
cârio Iar dacă o lăsăm de-o 
parte pe Slupianek, aJ cărei pro- 
gres a fost neîntrerupt în uk 
timH doi ani, vedem câ aruncă
ri te Eungî domina avanpremiera 
sezonului. „Setea* de perfor
manțe este explicabilă dte 
punct de vedere psihologic 
(discul _și sulița n-au avut sezon 
de sală șl ded nici concursuri în 
ultimele 5—6 luni), și — dne 
știe ? — poate câ aceste recor
duri ,,de mai* vor îmbogăți țf 
cărțile de metodică, vor aduce 
noi IndicațH, noî rnformațH, alte 
principii ale antrenamentului 
modern...

Sau, din nou, „cine știe ?*, a- 
ceste recorduri timpurii nu stat 
decît expresia unei creșteri va
lorice în timp, iar sezonul abia 
început ne va aduce, in mie
zul Iul, alte cifre, și mal vale 
roase. Cine știe ?...

Vladimir MORARU

de remarcat câ

KOLINSKE SLOVAN-0 NEAȘTEPTATA 
CAMPIOANA ÎN HANDBALUL IUGOSLAV

Surpriză la sfirșitul campio
natului de handbal al Iugo
slaviei. Anul acesta, titlul de 
campioană națională a fost cu
cerii. pentru prima oară, de 
o echipă 
Kolinske 
na, care 
ta în 28

din R.S. Slovenia 
Slovan, din 

a adunat 37 
de meciuri.

mos succes al 
re anul acesta 
decenii de la 
a fost cucerit 
prin victoria 
unei echipe, cunoscute și iubi
torilor de handbal din Româ
nia, Medvesciak Zagreb.

Noua campioană a Iugosla
viei este o echipă puternică, 
completă, care practici un 
handbal tehnic, viguros in a- 
celați timp, rapid, care cunoaș
te arma contraatacului. De la 
această nouă echipă apărută 
pe firmamentul handbalului iu
goslav de înaltă valoare se aș
teaptă o reprezentare prestigi
oasă in „Cupa 
ropeni“.

Drumul spre
acestui inimos .... _
fost ușor. Începutul l-a făcut 
acum 30 de ani, dar abia In 
1974 clubul a intrat tn prima 
divizie, pentru a o părăsi — 
din lipsă de experiență — du
pă numai un sezon. Dar ur
mătorul campionat, $n 1976, 
clubul a revenit in prima di
vizie, a cunoscut succese re
marcabile în întrecerea cu cu
noscutele cluburi Steaua roșie, 
Medvesciak, Partizan, Zelez-

Ljublja- 
de punc- 
Un fru- 

club, caacesitxi 
aniversează trei 

înființare. Titlul 
in ultima etapă, 
obținută asupra

campionilor eu-

titlul suprem al 
colectiv nu a

niciar Sarajevo, Borac Banja 
Luka etc., a adunat experien
ță, s-a călit, ca in anul jubi
liar al clubului să nu înregis
treze decit cinci înfrîngeri ți 
cinci egaluri, cucerind astfel 
pentru prima oară titlul.

Merite deosebite au toți ju
cătorii. Dar greul jocurilor 
l-au dus frații Bojovici, Krivo- 
kapici (toți trei internaționali); 
apoi Mejovsek, Gorișek ți 
Mahne. Un rol hotăritor in cu
cerirea titlului de campioană 
naționali l-a avut noul antre
nor al echipei, inimosul Leo
pold Jeras, care a știut să or
ganizeze și să conducă perfect 
jocul echipei. Specialiștii iu
goslavi sint unanimi in apre
cierea unui alt factor impor
tant ta cucerirea titlului. Leș
ină exemplul baschetbaliștilor 
iugoslavi — care se conduc 
după deviza: „baschetul — 
baschetbaliștilor— cei de 
la Kolinske Slovan au tradus 
in viață întocmai deviza : „hand
balul — handbaliștilor !“. Toți, 
incepind de la președintele clu
bului pînă la ultimul membru 
al conducerii, sint foști hand- 
baliști.

Să enumerăm; în final, pa 
componența noului club cam
pion al Iugoslaviei^ la handbal» 
Brglez, Sirotici, “ 
tari), Repina, 
Mahne, Mejovsek, 
Vujinovici, Bolha,

Ravlici (par- 
Krivokapid, 

Gorișek, 
Doblecar, 

Longo, M. Bojovici, V. Bojo-
viei, Bacici.

GH. GLISIQ

VICTORII ALE TINERILOR NOȘTRI TENISMANI
BERLIN, 15 (Agerpres). O 

selecționată de tineri tenis- 
mani români a întâlnit ta lo
calitatea Kleinmachnow o *- 
chipă similară a RD. Germa
ne. Atît la masculin cit și la 
feminin oaspeții au cîștigat

cu scorul de 5—0. La feminin. 
Camelia Chlriae a tavins-o ca 

Christine 
Llvta 
5-7, 

Ștefen

5- t. 6-3. 
Scultz. La 
Manea* a
6— 6, B—4 
John.

8—1 pe < 
masculin, 

cîștigat cu 
ta fața tai

TURNEELE PREOLIMPICE DE BASCHET
In turneul preolimpic feminin 

de baschet de la Vama (me
ciurile din cadrul grupelor se
mifinale), Cuba a învins cu 
87—81 Ungaria, iar Iugoslavia 
a întrecut cu 65—58 echipa I- 
taliei. Alte rezultate : Canada 
— Coreea de Sud ' 
slovacia — R.P.
72,

La Geneva, ta 
olimpic masculin :

Cehoslovacia 82—74; Italia — 
Suedia 82—79; Spania — Fran
ța 103—100,

CONCURSUL DE PLNTATLOI
MODTRN DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 15 (Agerpres)! 
După 4 probe, pe primul loe 
ta concursul de pentatlon mo
dern de la Budapesta se află 
Sandow (R.F. Germania) cu 
4 225 p, urmat de Bajan (Po
lonia) — 4 214 p și Dumitra 
Spîrlea (România) — 4 203 p. 
Proba de înot a fost cîștigată 
de Csaszari (Ungaria) cu 1272 
p. Pe echipe, în fruntea clasa
mentului se află R.F. Germa
nia cu 12 319 p.

TELEX • TELEX •
CICLISM • Turul Italiei a de

butat, la Genova, cu o 
„prolog* contracronometru 
vldual. Victoria a revenit 
nulul Francesco Moser, 
parcurs 7,306 km în 9:13.

haltere • La campionatele 
’ ---- Viktor

record 
kg) sli
de IM 
btaga- 

i cat.

etapă 
indl- 

Victoria a revenit ltalka- 
care a

U.R.S.S. de ia Moscova, 
Mazin a stabilit ua nou 
ai lumii la cat. pană (69 1 
Iul smuls cu performanța 
kg (v.r. 130 kg aparținea 
rulul Șt Dimitrov). La__
muscă (62 kg), Aleksandr Scsn- 
kta a obținut la stilul aruncat 
141,5 kg — nou record monddal 
(v.r. 142 kg — Al. Voronin).

FOTBAL • La Kassel, lntS- 
nirea dintre selecționatele secunde 
ale R. F. Germania șl Poloniei 
«-* încheiat cu victoria gazde
lor: a—1 (1—0). • Finala „Cupei 
Bulgariei*: Slavia Sofia — Bene 
Stara Zagora 3—1. • In prima 

’„manșă* a finalei „Cupei Iugo
slaviei : Dinamo Zagreb — stea
ua Roșie 1—5 («—»). Retar-Jt M 
M mai • La Atena. Ia meci a- 
mtoal : Grecia — B-i’^aria 9—0 • 
Titlul de campioană a Cebo-

ll—'71; Ceho-
Chineză 75—

turneul pre- 
Polonia —

TELEX • TELEX
slovaciei a revenit echipei Banlk 
Ostaava. Zlxrojovka Brno și Bo
hemians Praga, clasate In ordine 
pe tocurile următoare, vor evo
lua In Cupa U.E.r.A.. iar Sparta 
Praga, In Cupa cupelor.

TENIS • Campionatele inter
naționale ale R.F. Germania, de 
la Hamburg, au continuat cu par
tidele din turul doi. Principalele 
rezultate înregistrate : Vllas — 
GHckstein 6—1, 6—2 ; Hocevar — 
Eberhard 6—4, 7—6 ; Lendl — 
Vesselin 6—4, 7—5 ; Taroczy — 
Koch 6—4, 6—3 ; Lewis — Franu- 
lovici 7—5, 6—0 ; Orantes —
Johansson 7—5, 9—2 ; slozH — 
Moor 6—4, 6—4 • In turneul fe
minin de la Tokio, Martina Na
vratilova a învins-o cu 7—6, 
6—1 pe Ann Smith, lar Rose
mary Casals a întrecut-o cu 5—4, 
6—7, 6—0 pe Billie Jean King.

volei • Fx-hip. masculină a 
Poloniei și-a continuat turneul in 
Japonia jucînd la Alzuwakamatsu 
la compania reprezentativei ță
rii. Voleibaliștii polonezi au ob
ținut victoria cu 3—2.

• FILMUL PREMIAT nu de mult la Fes
tivalul internațional de la Auxerre, „Scorul*, 
dedicat rugbyulul. a surprins prin perfecta 
simbioză dintre imagine și muriri Dar mai 
mult a surprins declarația regizorului fil
mului, neozeelandezul Arthur Everard, 
că tn calitate și de critic muzical el a op
tat întîl pentru muzica lui Ceaikovski șl 
apoi a adecvat imaginile sportive la această 
muzică. .Spărgătorul de nud* și balonul 
oval ... • WEST HAM UNITED. DIN LIGA 
A DOUA a cîștigat .Cupa Angliei*, la fot
bal, .ciocănarii* invingindu-1 pe .tunarii* 
londonezi. West Ham United, club fondat 
chiar la începutul acestui secol, a avut pe
rioada sa de glorie între 1958 si 1978. ctnd 
a activat in prima ligă, perioadă care a 
stat sub semnul lui Bobby Moore, căpita
nul echipei Angliei care a ciștigat World 
Cup’66, recordmanul selecționărilor tn echipa 
Angliei (108). avînd și cele mal multe apa
riții sub culorile clubului '
între anii 1958 și 1974. Actuala deținătoare 
a .Cupei Angliei* 
feu de două ori ,__ .____
dată onorindu-și participarea In 
pelor*, prima dată clștigînd-o, a două oară 
fiind finalistă. De remarcat că actualul an
trenor al echipei Angliei, Ron Greenwood, 
a fost manager la West Ham, în perioada 
sa de glorie, dar șl coach Ia Arsenal, așa 
încît s-a bucurat de recenta finală din F.A.

544 meciuri.
a mai dobtadit acest tro- 
(1954 șl 1975), de flecare 

.Cupa cu-

în finala „Cupei cupelor44 la fotbal

VEDETELE RATEAZA PENALTYURILE!
Pe stadionul Heysel din 

Bruxelles, care a sărbătorit, cu 
acest prilej, 50 de ani de exis
tență, s-a disputat miercuri 
seara finala „Cupei cupelor*, 
care a opus formației spaniole 
Valencia pe cea engleză Arse
nal. Așa cum am anunțat, vic
toria a revenit cu 5—4 (după 
executarea penaltyurikzr, sco
rul fiind egal, 0—0, după 120 
de minute de joc) echipei an
trenată de Di Stefano. Iată 
cîteva amănunte ta legătură 
cu această finală.

Comentariile agențiilor de 
presă consideră partida de la 
Bruxelles ca una dintre cele 
mai slabe din istoria competi
ției nr. I a cluburilor 
pene. Mai ales ta prima 
priză, cele două echipe au 
cat atît de prudent, attt de 
ținut, tacit medul a fost 
nost, plictisitor. în actul

euro- 
re- 
ju- 
re-

. . ----- —____ al
doilea și ia reprizele de pre
lungiri, jocul s-a mai animat, 
combatantele au acționat mai 
decis ta ofensivă, dar nid una 
nu a reușit să înscrie. Față de

perioadele de dominare și da 
numărul ocaziilor de gol, Ar
senalul merita victoria, dar un 
merit ta blocarea atacurilor 
„tunarilor* 11 are portarul Va
lencia!, Pereira, excelent ta 
cîteva intervenții. Iată cum 
s-a desfășurat apoi „lupta lo
viturilor de pedeapsă* care a 
deda pe cîștigătoarea trofeu
lui : Kempes ratează I; Brady 
ratează ! (cei mai buni jucă
tori ai finalistelor au gafat ta 
start) ; Solsona 1—0 Valencia, 
Stepelțan 1—1; Rodriguez 2—1, 
Sunderland 2—2, Castellano» 
3—2, Talbot 3—3. Bonhof 4r—3, 
Collins 4—4 ; Arrias 5—4, Rix 
ratează. Scoc final: 5—4 pen
tru Valencia. Formațiile : VA
LENCIA : Pereira — ~ "
Arrias, 
Botubot, 
Bonhof. 
driguez.
— Rice.
Leary, Young (Collins), Brady, 
Sunderland, Price, Stepelton, 
Rix.

Carette, 
Tendillo (Castellanos), 

Solsona, Subiras, 
Saura, Kempes, Ro- 
ARSENAL : Jennings- 

Nelson, Talbot, O’

Cup, Indiferent de rezultatul el... ® BOXE
RUL IUGOSLAV MATE PARLOV (31 ani), 
fost campion european, olimpic și mondial 
la categoria semigrea, se retrage din acti
vitatea competlțională după 15 ani de per
formanță, dintre care ultimii cinci ca pro
fesionist. Palmares : 23 victorii, 1 rezultate 
egale și 3 înfrîngeri. • DUPĂ BAHAMON- 
TES ȘI JIMENEZ, o nouă stea în ciclismul

1 m,

spaniol, Faustino Ruperea. Descoperit cu 
ocazia ediției 197» din Tour de l’Avenir, 
tînărul alergător a confirmat acum, tn edi
ția ’80 a Turului Spaniei — pe care a 
clștigat-o categoric — că este un excelent 
cățărător, punctul său slab fiind, după cum 
spun specialiștii, proba 
• LA O ORA DUPĂ 
LOR VICTORIE asupra 
din C.C.R., jucătorii de 
aflau In pat, odihna fiind 
pante. Horst Hrubesch,

con trac ronometru. 
RASUNATOAREA 
Realului Madrid, 
la Hamburg se 

cupa lor de șam- 
«durul* vtri de

atac, a precizat : .Dacă Ia sfirșitul lui mal 
noi vom fi campionii R.F.G. și ai Europei, 
dopurile vor sări tn aer Deocamdată, 
Hamburg conduce în clasamentul „Bundesll- 
gil“, cu trei etape înainte de final, doar 
la golaveraj în fața lui Bayern Munchen, 
iar finala din C.C.E., cu Nottingham Forest, 
de la 28 mai, se va disputa tof la Madrid... 
• LUDMILA TURIȘCEVA-BORZOV. in vlr- 
stă de 28 ani, fostă campioană olimpică la 
Munchen’72, va participa la Moscova la cea 
de a patra sa Olimpiadă, dar de această 
dată nu ca gimnastă, ci ca arbitră. • IN 
SFIRȘIT, coe și ovett împreună, ia 
21 mal, la Crystal Palace din Londra. Dar 
nu ca adversari, căci în timp ce recordma
nul lumii la 800, 1500 m și o milă. Sebas
tian Coe, va participa in cursa „Mila Ban
nister*, campionul european la 1500 m, Ste
ve Ovett, va lua startul în proba de 800 m. 
Duelul celor doi celebri semifondiști englezi 
continuă, deci, prin... evitare. • HARLEM 
GLOBE TROTTERS, celebrul team ameri
can de baschet-spectacol, va împlini In 
această lună 53 de ani de ctad s-a lansat. 
De atunci, peste 14 000 de meciuri tn conf- 
pania tradiționalului el adversar, California 
Chiefs. Vedetele de ieri : Goose Tatum, 
Lark Lemmon, Marques Haynes ; cele de 
azl: Lou Dunbar șl Jimmy Bablock.

Paul SLAVESCU
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