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Un frumos succes al sportivilor români la C. E. de judo

NICOLAE VLAD-CAMPION EUROPEAN
• CONSTANTIN NICOLAE a obținut medalia de bronz • România - locul 5 la clasamentul pe națiuni

In ultimele două zile ale Campionatelor europene de 
judo, sportivii români au obținut succese prestigioase. 
Pe prima treaptă a podiumului de onoare, la festivita
tea de premiere de la categoria ușoară, a urcat repre
zentantul țării noastre NICOLAE VLAD, un finer de pe 
plaiurile brașovene, elev al antrenorului Gheorghe Guj- 
bă, de la Nitramonia Făgăraș. In acordurile Imnului de 
stat al României, pentru prima oară la C.E. de judo, 
pe cel mai înalt catarg a fost înălțat tricolorul nostru. 
Moment memorabil pentru judo-ul românesc. Un alt 
judoka român. Constantin Niculae, de la Dinamo Bucu
rești, a obținut medalia de bronz la categoria semi- 
ușoară. Adăugind și medalia de bronz cucerită de Mir
cea Frățică, bilanțul sportivilor români la actuala ediție 
a C.E. de judo este remarcabil. Dealtfel, România s-a 
situat pe locul 5 in clasamentul pe națiuni, înaintea 
țări cu veche tradiție in acest sport.

unor

O UTILĂ VERIFICARE PREOLIMPICĂ 
PENTRU GIMNASTII NOȘTRI

Echipa României și Kurt Szilier - merituoși învingători 
In „triunghiularul" internațional de la Tirgoviște

VIENA, 18 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică au avut 
loc întrecerile continentale la 
categoriile semiușoară. ușoară 
și, respectiv, superușoară și 
open. Iată citeva amănunte 
despre evoluțiile sportivilor ro
mâni.

în meciurile din grupa lui, 
'„ușorul" N. Vlad l-a întilniț, 
mai întîi, pe israelianul 
Melnik, de care a dispus 
ippon (înainte de limită) 
min. 4. Apoi, el a luptat 
finlandezul P. Myllylă și 
mai puțin de un minut arbi
trii au consemnat victoria 
sportivului român prin ippon. 
Cîștigînd grupa, N. Vlad a in
trat în turneul eliminatoriu.

Y, 
prin 

în 
cu 
în

Fiecare confruntare era deci 
decisivă pentru menținerea în 
competiție, iar adversarii, din- 
trei cei mai buni, situați pe 
locurile 1 și 2 în grupele în

pînâ 
par-

care concuraseră 
atunci. In prima 
tidă a turneului, re
prezentantul țâra
noastre a obținut o 
frumoasă victorie prin 
ippon în fața suede
zului J. Cristehson. 
Surprins intr-o osae- 
komi (imobilizare Ia 
sol) în min. 3. sue
dezul n-a mai avut nici 
o scăpare. Tot prin ip
pon — și in același minut — 
Vlad a dispus și de J. Molnar 
(Ungaria). A urmat confrun
tarea cu vicecampionul conti
nental La ediția de anul trecut, 
G. Lehmann (R.D.G.), pentru 
primul loc în serie. Firește, un

NICOLAE VLAD
acestea, sportivul țării noastre 
a intrat pe tatami cu mult cu
raj, decis să-și valorifice șan
sele. Și, intr-adevăr, de-a lun
gul partidei, N. Vlad a făcut apel

(Continuare tn pag. a <-«)
meci extrem de dificil pentru 
N. Vlad, clasat anul trecut pe 
locul III la C.E., în limitele 
unei categorii de greutate mai 
mică — semiușoară. Cu toate

FauV'ită de două adversare, Maria Popa (Progresul) găsește, 
totuși, resurse pentru a pătrunde, a șuta și a înscrie in poarta 
Rulmentului Brașov ! Foto : I. MIHĂICA

în Divizia A la handbal feminin

5 MECIURI, TOT ATÎTEA 
VICTORII ALE GAZDELOR

Duminică, în ultima etapă, vor fi desemnate
echipele care

Campionatul feminin de hand
bal, Divizia A, a continuat ieri, 
în mijlocul unul interes major, 
cu penultima etapă. De această 
dată surprizele au lipsit cu desă- 
vîrșlre, echipele gazde reușind 
să-și adjudece in linie victoriile. 
Așadar, decizia cu privire la 
cele două formații care — în 
campionatul viitor — vor evolua în 
Divizia B e se amină pentru du
minică.

Iată relatări de la partidele
etapei a XVII-a.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 13—12 
(6—5). Fără îndoială, bucureșten- 
cele ar fi meritat victoria ta 
această întîlnlre de mare impor
tanță — pentru ambele formații 
— ta disputa pentru supraviețui
re ta „A“. Ele au speculat deru
ta adversarelor, timorate de miza 
partidei, s-au apărat cu indîrjire 
șl au condus întreaga partidă, 
uneori chiar confortabil : 8—5
min. 41, 9-1 min. 32. 12—7 mta.

retrogradează
40 și 13—8 min. 42. Marea gre
șeală a gazdelor a fost aceea că 
s-au crezut Învingătoare înainte 
de a fi auzit fluierul final. La 
13—8, handbalistele din str. Dr. 
St alcovici și-au permis să gre
șească ta serie, au căutat să 
tragă de timp, forțind faultul, 
au produs degringoladă în pro
pria lor echipă. Și scorul a... 
evoluat : 13—9, 13—10. 13—11,
13—12 I In ultimele secunde de 
joc, bucureștencele au făcut fault 
ta atac, iar — apoi — brașoven- 
cele au beneficiat de o aruncare de la 9 m chiar pe fluierul final. Ar
bitrii C. Căpățină și Tr. Miha- 
lașcu (Buzău), care conduseseră 
acest final cu maximă corectitu
dine, au acordat — regulamentar 
— aruncarea. Mingea a zburat

Hristacha NAUM

(Conțin u«ra In ps®. Î-J)

Kurt Szilier, campionul absolut al țării (în foto evoluind la cal 
cu minere), a repurtat un frumos succes internațional

TIRGOVIȘTE, 18 (prin tele
fon). Sub semnul unui interes 
major, sîmbăta și duminică s-a 
disputat in localitate „triun
ghiularul" internațional de gim
nastică reunind echipele repre
zentative masculine ale Româ
niei, Cubei și Poloniei. Impor
tant examen preolimpic, con
cursul a constituit, pentru toa
te echipele, o utilă verificare a 
potențialului atins cu două luni 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Moscova.

Așa cum era de așteptat, e- 
chipa reprezentativă a Româ
niei a repurtat în final un fru
mos succes, rezultat al unor 
evoluții evident superioare, care 
s-au situat, atît la impuse, cit 
și la liber alese, peste nivelul 
realizat de reprezentativele 
Cubei și Poloniei. Este adevă
rat, gimnaștii polonezi, conform 
protocolului stabilit, au partici

pat oficial numai cp exercițiile 
liber alese, dar practic ei au 
prezentat și exercițiile im
puse, pentru care au primit 
notele respective. Deși n-au be
neficiat de aportul a două pie
se de bază ale echipei (Dan 
Grecu și Aurelian Georgescu, 
pe care colectivul de antrenori 
a preferat să-i menajeze și 
să-i păstreze pentru viitoarele 
examene competiționale), gim
naștii români au reușit, totuși, 
să se impună atît la exerciți
ile obligatorii, desfășurate sîm
bătă, cit și la cele liber alese, 
de duminică dimineața, repur- 
tind in final o victorie pe care 
spectatorii tîrgovișteni au salu
tat-o cu ropote de aplauze.

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

concursul atletic dc primăvară

CÎTEVA PERFORMANTE
SE RECOMANDĂ ATENȚIEI 

PENTRU J. 0, DAR VALOAREA LOR 
TREBUIE SĂ CREASCĂ!

După atîtea zile mohorîte, 
reci și ploioase, în sfîrșit, vre
me bună la atletism, la con
cursul republican de primăvară 
al seniorilor, de la sfîrșitul 
săptămînil trecute. O vreme 
care, ce mai vorbă, invita la 
întrecere I... Din păcate aceas
tă „invitație" n-a fost prea 
bine înțeleasă de toți cei pre- 
zenți la concursul de pe Sta
dionul Republicii din moment 
ce nivelul general al dispute
lor n-a depășit, cum era de 
așteptat, un anumit nivel, în
treaga competiție fiind, la mo
dul general, cam fără sare si 
piper.

Fruntașii atletismului nostru, 
și ne gîndim în primul rînd la 
cei vizați să concureze peste 
două luni la Jocurile Olimpice 
de la Moscova, au făcut insă 
eforturi evidente de a obține 
performanțe cu care să „spar
gă" plafonul rezultatelor obiș
nuite și să realizeze cifre, într-

Bedros Bedrosian 
a realizat o per-, 
formanță bună — 
16,76 m — la 

triplusalt 
Foto : D. NEAGU
adevăr, competitive în perspec
tiva disputelor olimpice. Unii 
au reușit ceva, alții însă nu, 
dar există evidente posibilități 
s-o facă pină atunci și mai 
ales atunci...

Din noianul rezultatelor în
registrate în cele două zile de 
concurs citeva ies în evidență 
în mod deosebit Avem în ve
dere, de pildă, performanța de 
1,90 m la înălțime a Niculinei 
Vasile (antrenor Dan Vlâdescu) 
cu care obține astfel standar
dul IAAF (1,85 m) de parti
cipare la J.O. ; rezultatul de 
73,26 m (la 40 cm de recordul 
țării) al lui Nicolae Bindar 
(antrenor C-tin Mușat) la cio
can, săritura de 16,76 m la tri-

piu a lui Bedros Bedrosian 
(antrenor Șerban Ciochină) — 
al doilea rezultat românesc din 
istoria probei, recordul de ju
nioare la 200 m (23,4 s) al cra- 
iovencei Nicoleta Lia, singu
rul record național înregistrat 
acum. Vom consemna iarăși 
saltul de calitate marcat de se- 
mifondista suceveancă Doina 
Beșliu (antrenor Ion Puică) cu 
recorduri personale Ia 800 m 
(2 :00,5) și la 1500 m (4 :11,1), 
și de săritoarea rapidistă în

Romeo VILARA

(Continuare in pag î-D

Ieri, la Brno, în meci amical de fotbal

CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA 21 (10)
„Românii meritau din plin un rezultat de egalitate" — declară

dr. VACLAV
BRNO, 18 (prin telefon). Re

prezentativa de fotbal a Româ
niei a făcut un joc meritoriu, 
aici la Brno, în fața unei echi
pe care deține titlul european 
și se pregătește pentru un nou 
turneu final, programat în iu
nie, în Italia. La capătul unul 
joc disputat, presărat cu des
tule momente de suspense, 
„tricolorii" au pierdut la limită, 
după ce au ratat egalarea, prin 
M. Răducanu, care n-a reușit 
să transforme penalty-ul, a 
doua oară, la repetare, după ce 
introdusese balonul ia poartă 
la prima încercare.

JIRA, vicepreședinte
Echipa noastră merită apre

cieri pozitive pentru felul in 
care a jucat aici momentul 
apărării, grupîndu-se bine, cu 
un închizător viguros (Nicolae) 
în zona periculoasă. Așa se face 
că valoroșii înaintași cehoslovaci 
au tras primul șut pe poartă 
abia în minutul 30. La aceasta 
a contribuit un marcaj rațional 
(om la om în zonă), în cadrul 
căruia putem regreta doar unele 
nesincronizări, care au apărut 
pe partea lui Llcă. în ...avan
tajul lui Vizek, autor al celor 
două goluri „In tone deschise". 
Per total. însă, momentul apă-

al U. E. F. A,
rării, așa cum a fost realizat, 
reprezintă un pas înainte în 
perspectiva preliminariilor cam
pionatului mondial.

Pe stadionul Zbrojowka, „tri
colorii" au demonstrat unele 
calități și în momentele de po
sesie a mingii, ei remareîn- 
du-se printr-o anume dezinvol
tură tehnică după golul egali
zator și chiar la situația de 
1—2. Din păcate, aceste mo-

Gheorghe NICOLAKCU

(Continuam t» vag. l-S)



In campionatul de rugby, DINAMO - GRIVIȚA ROȘIE (15-3),
DAR JOCUL-DERBY A FOST SUB AȘTEPTĂRI

Practic, campionatul de rugby 
este jucat. După 22 de etape, 
extremitățile clasamentului sînt 
ferm fixate Sus, Steaua, virtua
lă campioană; în partea infe
rioară, Vulcan și C.F.R. Brașov, 
care ambele vor evolua în vi
itorul sezon în Divizia B. Așadar, 
acum nu se mai joacă sub pre
siunea punctelor, ci pentru pres
tigiul fiecărei echipe. Favorit ii 
au învins ieri pe toată linia. Ia
tă amănunte.

DINAMO — R.C. GRIVIȚA RO
ȘIE 15—3 (3—0). Beneficiind evi
dent de o trupă mai bună, Di
namo a învins logic. Nu însă 
fără emoții, deoarece nu a pres
tat jocul așteptat. Dealtfel, pre
zumtivul derby al etapei nu s-3 
ridicat la nivelul pretențiilor pe 
care s-ar cuveni să le avem 
față de două team-uri fruntașe 
ale rugby ului nostru. Jocul a 
fost, în general, anost, fără vir
tuți deosebite. Au dominat la 
început diniamoviștii, dar jocul 
lor nu a fost aerisit, așa făcîn- 
du-se că la jumătatea meciului 
ei conduceau doar cu 3—0 (CON
STANTIN l.p. de la circa 24 m. 
In min. 28). E drept că în tușă 
s-a văzut mai mult Dărăban, iar 
pe lîngă grămadă Zafiescu și 
Borș, dar asta nu a fost sufi
cient... După pauză, partida s-a 
mai încins și fazele la ambele 
buturi au fost mai fierbinți 
După ce SIMION egalează (tot 
din l.p. de la 40 m, min. 58, Ia 
o fază care, după părerea noas
tră, nu reclama sancțiunea!), cei 
care domină sînt rugbyștil de la 
Grivița. Bărgăunaș. intrat în te
ren în locul lui Anton, înviorează 
jocul simțind că Dinamo se po
ticnește. Pasache are în această 
perioadă o frumoasă acțiune, ca 
și Marin, pe aripă, remarcabil 
în două faze excelent jucate 
Dar dinamoviștii se apără bine și 
Iureșul Griviței se stinge pre
cum un foc de paie... Finalul 
partidei aparține (ca și în c emit u1 II- III-) 
dinamoviștilor, care marchează 
două încercări prin E. STOTCA. El 
a sancționat prompt două erori 
grave de apărare ale griviț-eni- 
lor: în min. 71, intrat pe aripa 
dreaptă. Stoica face o fentă de 
pasă, retine balonul și intră în 
terenul de țintă; în min. 79 el 
obține un nou eseu aruncîndu-sr 
pe o minge scăpată apărării ad
verse. CONSTANTIN transformă 
primul eseu, PETRE pe al doi
lea și iată fixată diferența din
tre cele două echipe* 15—3, di
ferență existentă în teren, dar 
nematerializată de Dinamo decît 
în final, pe fondul a două grave 
erori de apărare ale rugbyștilor 
grivițenl.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA PRO- 
NOEXPRES-OLIțlPIC DIN 18 

MAI 1980
FAZA I : EXTRAGEREA I : 

21 23 22 30 32 3 45 1 ; FAZA A
II- a : EXTRAGEREA A II-a :
42 6 10 22 21 40 11 27 ; EX
TRAGEREA A IlI-a : 5 4 41 
23 31 39 18 29 ; FAZA A
III- a : EXTRAGEREA A XV-a : 
27 3 6 28 40 ; EXTRAGEREA 
A V-a : 40 43 36 16 23.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.316.857 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 18 MAI 1880

I. Cehoslovacia — România 1

CONCURSUL ATLETIC DE PRIMĂVARĂ

Podărescu caută să scape din placajul 
lucru care nu-i va reuși.

DINAMO: Petre — Aldea. Con
stantin, Marghescu, FL Ionescu
— Nica, Rovența — Stoica, Borș. 
Zafiescu M. — Caragea (min. 41 
Iordan), Dărăban — Gheorghe, 
Caraim an, Țurlea. GRIVIȚA RO
ȘIE: Simion — Al. Marin, Bidirel, 
Rădoi, Fălcușan — Podărescu, 
Anton (min. 54 Bărgăunaș) — 
Pena. Măcăneață, Voicu (min. 41 
Vlad) — P.R. Marin, Stroe — Di
nu, Pasache, Bălan. A condus 
mulțumitor R. Chiriac.

Dimitrie CALLIMACHI

R.C. SPORTUL STUDENȚESC
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
18—3 (6—0). Studenții bucureșteni, 
cu o echipă mult mai completă, 
au învins pe merit o formație 
timișoreană cu mulți tineri, în
cepători și fără., antrenor ! Au 
marcat: LEȘEANU, Al. ATANA- 
SIU și Șt. CAlNARU, fiecare cîte 
o încercare, pe care COJOC AR U 
le-a transformat. Pentru oaspeți 
a realizat CIOLPAN (l.p.). Cei 
mai buni: Leșeanu, Mihalache, 
Cojocaru, Atanasiu, de la învin
gători, respectiv Ciolpan, Cojo
caru, Copil (Matei, în schimb, a 
fost inexistent I) de la timișo
reni. A arbitrat: A. Găgeatu.
(D.C.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— VULCAN BUC. 37—3 (17—3).
Doar 20 de minute jocul a fost 
echilibrat, apoi gazdele au jucat 
excelent, detașîndu-se fără pro

dmamovistului Dărăban, 
Foto : Dragoș NEAGU 

bleme. Șapte eserri le-au con
sfințit superioritatea: MOȚ și 
PUJINA (Cite 2), CUREA. CIO- 
BANU, GLIGOR. Au mai marcat- 
MIRICESCU (Lp.), V. ION (2 tr.), 
CANTEA (tr.). respectiv MIHAI 
C.p.). A arbitrat Gh. Bucur. (AI. 
Crișan, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — RUL
MENTUL BÎRLAD 16-0 (6—0).
(A. Slăbii, coresp.).

C.S.M. SIBIU — POLITEHNICA 
IAȘI 12—4 (6—0). Superioritate
netă de partea gazdelor. care 
s-au adaptat mai bine la tere
nul desfundat. SÎRBU a trans
format 4 Lp. Pentru ieșeni a în
scris BENEDEK, eseu. A arbi
trat : Al. Lemneanu. (I. Boțocan, 
coresp.).FARUL — RAPID 44—12 (24—0) 
(C. Popa, coresp.).

C.FJt. BRAȘOV — STEAUA 
7—41 (3—31). Joc la discreția oas
peților. Cele mai multe puncte: 
FUICU (3 eseuri), CODOI (2), 
MUNTE ANU, PINTEA (1) ; res
pectiv ISTRATE (eseu). HULPOî 
(l.p). (I. Stanca, coresp.).

CLASAMENT
1. STEAUA 22 20 1 1 783-129 63
2. Dloamo 22 19 0 3 591-106 60
3. Farul C-ța 22 17 1 4 509-185 57
4. Grivița Roșie 22 15 2 5 287-145 54
5. Știința B.M. 22 13 1 8 317-201 49
6. Știința Ptr. 22 12 1 9 249-236 47
7. C.S.M. Sibiu 22 9 3 10 185-271 43
8. Polit. lași 22 8 3 11 165-332 41
9. Univ. Tim. 22 9 0 13 202-211 40

10. Sp. stud. 22 7 2 13 243-277 37
11. Rulmentul 22 6 1 15 96-375 35
12. Rapid 22 5 0 17 187-472 32
13. Vulcan 22 3 1 18 112-452 28
14. C.FJR. Bv. 22 2 2 18 102-634 28

In Divizia națională A I

SABRERII Șl FLORE OȘTII DE LA STEAUA,
LIDERI AUTORITARI i

Etapa a II-a a diviziilor na
ționale A și B la floretă mas
culin și sabie s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică în sala 
Floreasca, din Capitală.

După meciul palpitant din 
prima etapă dintre Steaua, 
multipla campioană națională 
de floretă, și outsidera Pro
gresul (încheiat la tușaverâj în 
favoarea militarilor), se aștepta 
în continuare un interesant 
duel pentru supremație între 
cele două protagoniste. Dar în 
timp ce Steaua culegea victorii 
facile (14—2 cu A.S.U. Tg. Mu
reș, 13—3 cu C.S. Satu Mare 
și Politehnica Iași, 10—6 cu
I.E.F.S.),  Progresul’ obținea în 
extremis două victorii la tușa- 
veraj (8—8 — 64—57 t.d. cu
Politehnica Iași și 62—54 t.d. cu
I.E.F.S.).  In ’ aceste meciuri, 
Progresul a fost nevoită să re
monteze handicapul chiar la 
potou, la scorul de 8—7 pentru 
adversari, Marcvart și Georges
cu (Progresul) revenind de la 
0—2 în fața lui Cașa (Poli) și, 
respectiv, Micloș (I.E.F.S.). Ori
cum, însă, derbyul râmînea 
Steaua — Progresul, mai ales 
că in echipa „bancarilor” evo
luau patru trăgători pînă nu 
de mult componenți ai clubu
lui din Ghencea: Nicolau, 
Marcvart, Roșu, Georgescu, 
deci era și o chestiune de am
biție sportivă. Era suficient, 
însă ? Nu, căci Steaua s-a im
pus la un scor care ne scutește 
de orice comentariu : 13—3 1 Au 
punctat: Țiu 4 v, Kuki, Petruș 
și Roca cîte 2 v pentru Steaua 
și Nicolae 2 v, Georgescu 1 v, 
Marcvart și Roșu 0 v pentru 
Progresul. Prin victoria obți
nută de C.S. Satu Mare în fața 
echipei studenților bucureșteni 
(9—7) se relansează lupta pen
tru locul 3 în clasamentul fi
nal. O remarcă specială pentru 
cel mai tînăr floretist al pri
mei Divizii, Atila Filer de la 
C.S. Satu Mare (15 ani, antre- 
noare Eva Lengyel), care a e- 
voluat cu mult talent și curaj 
în fața unor adversari mai ex
perimentați, realizînd 9 victorii 
din 16 asalturi. In zona retro
gradării, egalitate perfectă în 
meciul Politehnica Iași —

A.S.U.  Tg. Mureș : 8—8 (56—56 ■ 
t.d.).

La . sabie, mare surpriză în ■ 
Divizia A : C.S.S. Slobozia — _ 
Dinamo 9—71 Revenind de la I 
scorul de 2—6, tinerii sabreri | 
din Slobozia, animați de Stoian 
și Badea (cîte 3 v , au repur- I 
tat o victorie prețioasă și sti- I 
mulativă, fiind apoi la un pas 1 
de o altă mare surpriză, în , 
fața sabrerilor de la Tractorul | 
Brașov, deținătorii locului se- I 
cund în clasament, pierzînd cu 
9—7. Trăgînd după dușul rece I 
cu Slobozia la valoarea lor rea- | 
lă — sau, mai bine zis, la cota 
normală a seriozității —, dina- ■ 
moviștii s-au revanșat în fața I 
Tractorului pentru înfrîngerea • 
din prima etapă și au trecut 
apoi cu siguranță de Progresul I 
(11—5) — aceasta din urmă în- | 
vingătoare detașată a Sloboziei, 
14—2 ! —, Marin Dumitru (4 v) | 
fiind vioara I. Echipa brașo- I 
veană, care se instalase pe io- * 
cui secund în etapa precedentă, . 
deși își păstrează locul, a pier- | 
dut teren, capotînd și în fața I 
liderului la un scor deosebit de 
sever, 13—3, Radu și Duția ne- I 
reușind nici o victorie, iar cei- | 
lalți coechipieri cîte una. Acest 
rezultat reflectă fidel diferența g 
de valoare existentă acum în I 
Divizia A de sabie, echipa ■ 
Steaua avînd asigurat titlul de 
campioană înaintea ultimei e- I 
tape, din toamnă. |

Iată clasamentele după două 
etape. Floretă masculin Divi- | 
zia A: 1. Steaua — 20 p, 2. I 
Progresul București — 16 p. 3. ■ 
t-’. c _ w p *4. c.«
Mare 10 p, 5. Politehnica Iași I 
— u p, 6. A.b.U. xg. — I
1 p. în Divizia B, Politehnica 
Timișoara — C.T.A.S. Bucu- I 
rești 10—6, în clasament I 
C.T.A.S. și Politehnica Timi
șoara avînd cîte 14 p. Sabie, g 
Divizia A — 1. Steaua — 20 p, I
2. Tractorul Brașov — 14 p, 3. ■ 
Dinamo — 12 p, 4. Progresul 
București — 8 p, 5. C.S.S. Slo- I 
bozia — 6 p, 6. Politehnica | 
Iași — 0 p. în Divizia B, Pe
trolul Ploiești — C.S. S. Mare | 
9—7, în clasament Petrolul 18 I 
p, C.S. S. Mare 16 p. 1

Paul SLAVESCU |
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lungime Vali Ionescu (antrenor 
Mihai Zaharia) cu 6.44 m.

Grupul aruncătorilor (fiecare 
țintește mult !) a demonstrat 
Înainte de toate o bună con
stanță la un plafon ridicat. Flo
rența Țacu a aruncat discul la 
64,58 m (consemnăm reintrarea 
Argentinei Menis cu o perfor
manță de 61,02 m), Iosif Nagy, 
la rîndu-i, a obținut și el, la 
disc, 64,62 m, Mihaela Loghin 
a împins greutatea la 19,42 m. 
iar Eva Zorgo-Raduly la suliță 
a înregistrat 64,56 m, toți cu 
mult mai bine decît anul tre
cut la aceeași oră, ceea ce nu 
este deloc rău, repetăm, în 
perspectiva săptămînilor urmă
toare. Dar saltul lor de calitate 
trebuie să fie încă mai evi
dent pentru ca aceste rezultate 
să se poată înscrie ferm pe o 
anumită scară valorică. Prile
jul pentru toți îl oferă campio
natele noastre internaționale la 
31 mai — 1 iunie, cind sperăm 
să vedem concretizate în cifre 
și mai bune eforturile atîtor 
luni de pregătire. Pentru că, 
dacă acum au fost unele per
formanțe care s-au detașat, nu 
putem face însă abstracție de 
faptul că cele mai multe din
tre cifrele acestui concurs au 
fost modeste și mult departe de 
așteptări.

Rezultatele de staibătă: BAR- 
BAȚI: 100 m; CI. Sușelescu 
(Din.) 10,4, T. Petrescu (Din.) 
10,4, G. Tudor (C.A.U.) 10,5; 400 
m: Sig. Nagy (C.A.U.) 48,0, I.
Korodi (Steaua) 48,9, P. Gherghe 
(Din.) 49,2; 1500 m: Gh. Ghipu 
(Șt. Bacău) 3:42,9, Nic. Voicu 
(Met.) 3:43,8, N. Onescu (Șt. 
Bac.) 3:44,9; 10 000 m- Fl. Șan- 
dru (Steaua) 29:07,1, Gh. Motor- 
ca (Poli. Tim.) 29:07,9, Gh. Za
haria (Prahova PI.) 29:09,6; 110 
mg: I. Olteanu (Șt. c-ța) 14,1, 
P. Palffy („U“ Cluj-Nap.) 14,4, 
Șt. Florol'i (Muscel.) 14,5; triplu:
B. Bedrosian (Din.) 16,76, C. 
Corbu (Steaua) 16,36 m, A. Ghio- 
roaie (Steaua) 16,19 m, H. Truș- 
culescu (Din.) 16,04 m; Înălțime:
L. Maltei (C.A.U. Iș.) 2,19 m. D. 
Albu (Steaua) 2,19 m, Ad. Pro- 
teasa (Steaua) 2,10 m; prăjină: 
N. Ligor (Steaua) 4,80 m, Ad. 
Dioancă (Steaua) 4,70 m. C. Mi- 
<Săuș (Polit. Timiș.) 4.70 m: greu
tate: Gh. Crăciuinescu (Steaua) 
16.43 m, S. Tlrichită (Steaua) 
16,09 m, V. Savi (Din.) 15,69 m;

suliță: T. Pirvu (Steaua) 76,14 m,
C. Raduly-Zocgo („U" Cluj-Nap.) 
74,10 m, Em. Floroiu (Șt. C-ta) 
72,02 m; FEMEI: 100 m: OtiUa 
Șomănescu (Steaua) 11,5. N. Cbl- 
ricuță (Șt. C-ța) 12,0, L. Nego- 
van (Steaua) 12,1; 400 m: Iboia 
Korodi (Steaua) 52,9, D. Bădescu- 
Casian (Rapid) 52,9, L. Diaco- 
niuc (A.S.U. Suceava) 53,1, Ad. 
Stancu (Farul C-ța) 53,5; 1560 m; 
Doina Beșliu (C-S„M. Suceava) 
4:11,1, T. Bălan-Conac (C.S. A. 
Roman) 4:20,4, V. Neagu (C.S.A. 
Roman) 4:23.0; 400 mg: Ana
Marcu (C.S.Ș.A. N. Bălcescu 
Craiova) 58.6. T». Bandu (C.S.M. 
Craiova) 60,0. T. Deliu (C-A.U.) 
62,8; lungime: Gabriela Ionescu 
(C_A.V.) 6,51 m. V. ionescu (Ra
pid) 6,44 m, D. Cătineanu-Traian 
(C.S.M. Craiova) 8,98 m; disc: 
Florența Țacu (Farul C-ța) 64.53 
m, Arg. Menis (Din.) 61,02 m. M 
Ionescu (C.SJd. Craiova) 59,03 m,
M. Badea (A.S.U. Pitești) 55,76 m

Rezultate de la întrecerile de duminică: BARB ATI: 200 m: CI. 
Sușelescu 21A Fl. Bălțat (Stea
ua) 21,3, G. Tudor 21,4 ; 800 m ;
N. Onescu 1 -50,5, L. Darvaș
(C.S.Ș. SI. Ghj 1:50,6, U. Sander 
(C.A.U.) 1:50,8; 5000 m: L Floroiu 
(Farul C-ța) 13:40,9, FL Șandru 
13^6,2, T. Binișor (Prahova PL) 
13:57,0; 400 mg; D. MeHnte
(C.SAI. Suc.) 82,0, D. lacob 
(C_A.U.) 52,4, M. Popa (S C. Ba
cău) 524; 3000 rn obst.: V. Bi- 
ebea (Pofi. Timiș.) 801.5, Gh. 
Neamțu (Prahova PL) 8J7.S, P. 
Copi (Șt. C-ța) 8:42.6; » km
marș : C. Staleu (P.T.T.) 1.27:25.0,
L. Pescari (C^.M Pitești) 
127:38.0, Șt. loniță (A5.U. Suc.)
l. 29 35,6; lungime: V. Costache 
(Din.) 7,50 m, Ad. Proteasa 7.49
m, T. Vasile (Din.) 7.44 m, Gh. 
Cojocaru (Șt. C-ța) 7,41 m; disc:
1. Nagy (Steaua) 54.62 m, I. Zam- 
firache (Din.) 60.42 m, I. Alexan
dru (C.S.M. Reșița) 52.18. ȘL Kor- 
poș (C.S.Ș. Mediaș) 5L08 m; cio
can: N. Btndar (Din.) 73,26 m, 
St. Tudor (Din.) 63. M m. P. 
Lengyel (C.A.U.) 65.76 m; FEMEI- 
200 m: Ot. Șomănescu 23,3, N 
Lia (C.S.Ș.A. N. Bălcescu Cv) 
23,4 — rec. junioare L I. Korodi 
24,0; 800 m: Doina BețGu 2:00,5,
M. Radu (C.S.U. Oradea) 2:01.4,
M. Puică (Ollmp.) 2:03,0; 3000 m: 
Tatiana Bălan-Conac 9-29,0, El. 
Fidatov (Delta Tulc.) ’9:3L3, V. 
Neagu 9:33,9: 100 mg: Mihaela
Dumitrescu (Rapid) 13,4, C. Bu- 
cătaru (ȘL C-ta) M,l> St- Kulcsar 
(,,U“ Cluj-Napoca) 14,6; înălțime: 
Niculina Vaslie (Din.) 1,00 m, C. 
Popa (Din.) 1,87 m, R. Schadt 
(Poll. Timiș.) 1,70 m; greutate: 
Mihaela Loghin (C.A.U.) 19,42 m,
2. M. Ionescu (C.S.M. Cv.) 16.30 
m, M. Boroș (Din.) 15,83 m; su
liță: Eva Zorgo-Raduly („U“ 
Cluj-Napoca) 64,56, Cr. Dobrinoiu 
(Muscel. C-lung) 54,66 m, C. 
Gârbea (Șt. C-ța) 53,22 m.

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

pe deasupra zidului efectuat de 
Progresul, a lovit bara de sus, 
a câzut după linia porții (în inte
rior) §L.. stupefacție : n-a fost 
acordat golul 1 Constantin Că pă
țiră ne-a motivat că mingea ate
rizase pe linia porții, dar pentru 
toți cei care am văzut faza — 
și nu ne-am aflat ca suporteri 
ai vreunei echipe — a fost clar 
că fusese gol. Astfel, deși Pro
gresul dominase copios Întâlni
rea, Rulmentul se poate socoti 
frustrată de un punct mare cit 
„roata caruiui* In acest fierbinte 
final de campionat.

Altfel, meciul a fost aspru, an
trenant, fără a cunoaște ireă o 
cotă valorică la nivelul catego
riei celor două formații. Au pri
mat lupta, zbaterea uneori hao
tică. in dauna handbalului ade
vărat. Au marcat : Manolescu 4. 
Popa 4, Ionescu 3, Mamiaca 1 și 
Caramalău 1 — pentru Progre
sul Tat 4. Nan 3. Drăgușel 2, 
Pâtruț 2 și Furtună 1 — pentru 
Rulmentul Braw.

HIDROTEHNICA CONSTANTA 
— TEROM IAȘI 14—10 (7—5). O 
victorie meritată, mai ales pen
tru jocul frumos al gazdelor în 
repriza a doua. Cu aceste două 
puncte, constănțcncele își rotun
jesc zestrea și fac un pas uriaș 
spre salvarea de la retrogradare. 
Ambele formații, deși aflate ir? 
zona subsolului, au luptat —

. spre meritul lor — cu toată pu
terea. dar fără ca jocul să de
genereze Hidrotehnica a benefi
ciat de siguranța portarului său.

TURNEELE FINALE ALE
Duminică au început, în sălile 

Olimpia din Capitală și Victoria 
din Ploiești, turneele finale ale 
Diviziei naționale de juniori și 
școlari. Iată citeva amănunte :
• în sala Olimpia, echipele de 

fete au oferit partide interesante. 
In primul joc, junioarele de la 
CSS Lie. „N. Titulescu" Craiova 
au depășit, într-un meci disputat, 
pe CSS Sibiu cu 3—1 (8, —7, 16, 
9), ca urmare a unui grad mai 
înalt de omogenitate a sextetu
lui. Cele mai bune : Carmen An- 
ghel, Mir el a Andrees cu (Cv.) si 
Mireia Popovici (Sb.). In cel de-al 
doilea meci, CSȘ Lie. „D. Can- 
temir“ București a întrecut în 
numai 35 de minute pe Viitorul 
București • 3—0 (3, 0, 7). Remar
cată — Cristina Iosif, de la în
vingătoare. Cel mai frumos și 
spectaculos joc l-au oferit CSȘ 
Rin. Vîlcea și CSȘ Constanța.

Viorica Ionică, și de eficientul 
joc colectiv în atac, cu finalizări 
surprinzătoare pe extreme prin 
Negru și Dimofte. TEROM s-a 
bazat pe forța de șut a jucătoa
relor. Avădanei și Nicoară.

TEROM a condus la începutul 
meciului (4—2 în min. 14), dar 
cind Avădanei a fost marcată 
„om la om“ superioritatea a 
trecut de partea gazdelor. în re
priza a doua, constănțencele au 
excelat pe toate planurile, cuce
rind o victorie clară. Au înscris: 
Dimofte 5, Frîncu 3. Leonte 2, 
Negru 2, Tomescu 1 și Călin 1
— pentru Hidrotehnica, Avădanei 
6. Sumânaru 2, Corban 1 și Hriș
că 1 — pentru TEROM. In ciuda 
faptului că au avut o misiune 
grea, arbitrii Ștefan Ocneanu și 
loan Manoliu (Sibiu) s-au achitat 
bine de misiunea lor.

Calin ANTONESCU

CONSTRUCTORUL BAIA MARE
— ȘTIINȚA BACAU 18—11 (9—4). 
Dacă ar fi evoluat tot campio
natul la nivelul la care au fă
cut-o în meciul cu campioana 
țării, băimărencele nu s-ar fi 
aflat, cu siguranță. în situația de 
a lupta acum pentru evitarea re
trogradării. Elevele antrenorului 
Constantin Popescu au pus stă- 
pînire pe joc chiar din primele 
secunde, în min. 7 ele fiind de
tașate de liderul campionatului: 
4—0. în continuare, gazdele s-au 
aflat la cîrma jocului, în ciuda 
eforturilor făcute de băcăuancc 
de a stopa atacurile Niculinei 
Sasu sau ale Măriei Igorov': 
13—4 în min. 34 ! Este tot atît 
de adevărat că rezultatul final

JUNIORILOR LA VOLEI
Scor : 3—2 (—15, 16, —5, 5, 14)
pentru junioarele vîlcene, care au 
pierdut un set (I) în care au 
condus cu 8 puncte si au cîști- 
gat altul (V) în care fuseseră 
conduse cu 14—7 ! ! Cele mai 
bune : Ioana Liteanu, Carmen 
Luca (Hm. Vîlcea) și Viorica Lupu 
(Constanța). (S.N.)
• Jocuri... scurte în prima zi a 

turneului masculin, în sala Vic
toria din Ploiești. Cu un atac e- 
flcace șl un blocaj prompt, CSȘ 
Tricolorul Ploiești, avînd In Caza- 
cu, Mlndran si Tudor cei mai 
buni jucători, a dispus eu 3—0 
(2, 9, 7) de CSȘ „U“ Timișoara, 
în 50 de minute. La rîndul eL 
Steaua (cel mal bun jucător, Bu
jor) a învins cu 5—0 (1. 8, 0) pe CSȘ Tg. Mureș. în ultimul 
meci, CSȘ Craiova a întrecut pe 
CSȘ Sibiu cu 3—0 (7. 13. 4). Cei 
mal buni : Daha și Pascu (Cv.). 
(I. TANASESCU. ccresp.). 

putea fi mai strâns dacă apără
toarea buturilor Constructorului, 
Elisabeta Ionescu, n-ar fi făcut 
cel mai bun meci al ei din acest 
campionat (din păcate, am vă- 
zut-o în unele partide, nu pu
ține, apărîn-d și foarte slab...). 
Rezultatul final consfințește vic
toria detașată, pe deplin meri
tată, a Constructorului Baia Mare. 
Au marcat : Hrivniak 6, Sasu 6, 
lacob 3, Igorov 2, Adochiței 1 — 
pentru Constructorul, Răducu 5. 
Hrișcu 2, Torok 2, R. Florea 1 
și Păun 1 — pentru Știința Ba
cău. Au arbitrat V. Ciucă și A. 
Pohl (acesta din urmă cu scă
pări) din Timișoara.

Ion GAVRILESCU

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— CONFECȚIA BUCUREȘTI 15—9 
(7—4). Mai eficiente în atac, ti
mișorene ele și-au adjudecat vic
toria. O victoria extrem de im
portantă pentru ră minerea în 
prima divizie. Au înscris : Cojo
caru 4, Vasu 3, Luțaș 3, Ștefa- 
novici 3 și Popa 2 — pentru
Universitatea. Grigoraș 8 și Se- 
rediuc 1 pentru Confecția. Au 
arbitrat N. Danieleanu si I. Ni
colae (Ploiești). (C. CREȚU — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
23—10 (9—4). Peste 2 000 de spec
tatori au asistat la un joc fru
mos, aflat tot timpul la discreția 
gazdelor. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Dorgo 6, Băr
bat 6 și Dudaș 6 — pentru
Mureșul, Petrescu 2, Perșa 2 — 
pentru Universitatea. Au arbitrat 
Al. Csoma și V. Ferencz (Sf. 
Gheorghe). (A. SZABO-coresp.).
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BIROULUI FEDERAL PRIVIND FINALUL SEZONULUI 
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B. Co

al Cole-

giului central al antrenorilor 
va discuta cu conducătorii și 
antrenorii cluburilor și asocia
țiilor, pe baza propunerilor no
minale făcute de către acestea, 
urmînd să înainteze, apoi, spre 
aprobare, Biroului F.R.F. pro
punerile nominale pentru an
trenorii principali și secunzi ai 
divizionarelor A și B. Terme
nul pentru definitivarea antre
norilor (principali și secunzi) 
la Divizia A : între 1 și 10 iu
nie ; pentru antrenorii divizio
narelor B : între 25 și 30 iu
nie.

— Biroul F.R.F. a luat în 
discuție eventualitatea organi
zării campionatului 
inccpind cu noul 
petițional.

— S-a aprobat 
„Cupei de vară" 
nitivat termenele pentru omo
logarea rezultatelor competiți
ilor din ediția 1979/1980 și al
cătuirea programelor pentru 
noul sezon (1980/81). Programul 
Diviziei A va fi alcătuit și pu
blicat pînă la 15 iunie, iar cel 
al seriilor din Divizia B pînj 
la 15 iulie.

— Organizarea (la București, 
Sibiu și Suceava), in ziua de 
28 iulie, a unei consfătuiri cu 
conducătorii, antrenorii și toți 
jucătorii echipelor divizionare 
A, în care se va analiza ni
velul disciplinar-educativ al 
acestui eșalon fruntaș al fotba
lului nostru și cerințele pri
vind pregătirea jucătorilor în 
vederea creșterii nivelului ca
litativ al jocurilor de campio
nat și întăririi răspunderii față 
de reprezentarea în întilnirile 
internaționale amicale sau ofi
ciale.

organizarea 
și s-au defi-

LOVACIA - ROMÂNIA 2-1 (1-0)
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multe și 
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ru Steaua, 
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— pentru 
Au arbitrat 
Pașec (Cra-

prezența a doi mijlocași cu 
profil pronunțat defensiv (Ni- 
colae și Boloni), chiar dacă a 
dat autoritate apărării, a con
tribuit mult mai puțin la re
lansarea jocului — ne referim 
în primul rînd la transmiterea 
mingilor recuperate, care s-a 
făcut defectuos, cu greșeli. în 
acest sens, trebuie să arătăm 
că echipa noastră nu a avut, 
practic, un conducător de joc, 
așa cum a fost deseori cazul în 
trecut. în jocul de astăzi, nici 
unul dintre jucătorii noștri nu 
și-a asumat această sarcină, cei 
doi tehnicieni din față (Bălăci 
și Răducanu) etalîndu-și în 
primul rînd calitățile indivi
duale.

Ca o primă. concluzie, ime
diat după joc, să subliniem fap
tul că echipa noastră a avut 
cel puțin 30 de minute de fot
bal bun, punînd în valoare u-
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Pe stadionul zbrojovka din 
Brno, in fața a aproximativ 
10.000 de spectatori, jocul a În
ceput activ, slidind terenul care 
purta amprenta ploii puternice 
din ajun. Gazdele au prima o- 
cazie în min. 3 (pătrunde Kozak), 
dar echipa noastră nu e Intimi
dată de firma adversarului. Și 
după șutul-centrare din min. 11, 
M. Răducanu reușește o cursă de 
30 de metri, dar, la marginea ca
reului mic, nu mal are forță și 
trage slab. Ofensiva noastră mai 
ane trei acțiuni bune (min. 21, 
Țicleanu—M. Răducanu; min. 22, 
Țicleanu-șut pe Ungă; min. 27, 
șut puternic Munteanu n de la 
17 m), dar nu insistă cu toată 
convingerea. Și campioana Eu
ropei Iși regăsește șarjele ofen
sive. După ce Jurkemik amenin
ță poarta lui Iordache (min. 30 
și 31), în mia. 33 VIZEK, lăsat 
liber pe stingă de Llcâ, pătrun
de, șutează din fața careului mic, 
în diagonală, și înscrie, cu toată 
Intervenția portarului nostru. 
Peste 4 minute, Iordache „scoa
te" tn corner un șut puternic al 
aceluiași Vizek, faza cea mai 
grea dlntr-un final de repriză fa
vorabil formației gazdă.

După pauză, la prima acțiune 
a echipei cehoslovace, Iordache 
are o intervenție senzațională și 
se opune unui gol ca și făcut. 
Faza e un semnal de alarmă re
cepționat de echipa noastră, care 
iese curajos la atac și reușește 
un sfert de oră bun, cu joc co
lectiv, ofensiv. E perioada In 
care A. I0NESCU egalează cu rn 
splendid șut din interiorul ca-

DECLARAȚII
ștefan Covaci — antrenorul 

coordonator al echipei României : 
„Comportarea formației noastre 
a fost superioară aceleia din me
ciurile de la București, cu R. D. 
Germană șl cu olimpicii ceho
slovaci. Cu excepția greșelilor de 
plasament, care au stat la baza 
ambelor goluri primite, jocul in 
apărare a corespuns. In atac ne 
lipsește încă îndrăzneala, acel tu
peu la finalizare care caracteri
zează echipele mari."

Jozef Venglos — antrenorul e- 
chipei Cehoslovaciei : „Fotbaliș
tii români slnt pe drumul cel 
bun. Astăzi, de pildă, el au com
binat uneori eu mai mult rafi
nament decît jucătorii mei. Mă 
refer Îndeosebi la Răducanu și 
Balacl. Mi-au plăcut Iordache, 
Țicleanu și BOloni".

— Organizarea unui curs de 
perfecționare cu conducătorii 
de cluburi și asociații din Di
vizia A, menit să contribuie la 
perfecționarea acestora în ve
derea sporirii contribuției lor 
la îmbunătățirea muncii, sub 
toate aspectele.

— Organizarea unei analize 
a activității centrelor de copii 
și juniori și cluburilor sportive 
școlare, precum și definitiva
rea acțiunii de organizare a 
acțiunilor de selecție și a ta
berelor de vară pentru juniori.

— Definitivarea loturilor de 
arbitri divizionari A și U.E.F.A. 
și organizarea unor consfă
tuiri cu arbitrii divizionari A 
și B, astfel : lotul divizionar 
A în luna iulie, lotul divizio
nar B în luna august.

— Biroul federal a discutat 
și alte probleme ca : organiza
rea unor turnee internaționale 
de vară (la București și Con
stanța), elaborarea și definiti
varea programului de pregă
tire a loturilor reprezentative.

Biroul F.R.F. a luat in dis
cuție măsurile privind încheie
rea — în bune condițiuni — a 
sezonului competițional 1979/ 
1980 și a luat botărirea ca, la 
jocurile determinante pentru 
retrogradare din Divizia A, să 
delege pe cei mai bmi arbitri, 
precum și comisii de obser
vare a jocurilor pentru a a- 
precia dacă evoluția jucătorilor 
in teren se desfășoară in mod 
sportiv și loial. Acolo unde 
se vor constata abateri de la 
normele de conduită sportivă, 
Biroul federal va lua măsurile 
cele mai severe, în conformi
tate cu Regulamentul activi
tății.

nele calități tehnice remarca
bile, capitol la care a ieșit în 
evidență și fundașul Munteanu 
II. ambițios și omniprezent. 
Aceste 30 de minute bune, în 
care timp „tricolorii" au fost 
deseori „peste" adversar, pu- 
nindu-1 In dificultate, ne în
deamnă să afirmăm încă o 
dată că echipa noastră se poa
te încrede mai mult în capa
citatea ei de creație, renunțînd 
Ia tactica așteptării „adversaru
lui cu nume", ceea ce expli
că, după părerea noastră, și 
rezerva ei din prima repriză. 
Să sperăm că închegarea echi
pei (cu Crișan și Cămătaru) va 
contribui la stimularea ener
giilor ofensive ale echipei, ca
re au fost schițate aici, la 
Brno, dar care vor putea fi 
mult mai productive în cazul 
unui plus de curaj.

reului mare, după acțiunea lui 
Ucâ (min. 51); Munteanu II șu- 
tează nă’praznic In bară (min. 57), 
la 3 minute după... bara lui Jur
kemik (după o lovitură liberă 
indirectă); Țicleanu mai reușește 
o acțiune de efect (min. 59), îl 
deschide pe Bălăci, acesta șutea- 
ză viclean, dar portarul Netolicka 
„scoate" în corner. Și cum ju
cătorii noștri n-au reușit un a) 
doilea gol, pe fondul dominării 
lor, gazdele înscriu prin același 
VIZEK (min. 61).' Campioana euro
peană „en titre" trage de rezultat 
din acest moment, mai ales că for
mația română iși revine iarăși 
in finalul partidei, în pofida 
plodi care începe în min. 75. Vi
jeliosul Crișan obține un penalty 
în min. 90, M. Răducanu execu
tă lovitura de pedeapsă și în
scrie, dar arbitrul consideră că 
atacantul noștri s-a oprit din 
elan și decide repetarea loviturii 
de la 11 metri: execută același 
M. Răducanu dar, de această 
dată, peste poartă, rafind un re
zultat meritat în fața unui ad
versar de renume.

Arbitrul J. Hermann (R. D. 
Germană) a condus corect ur
mătoarele formații:

CEHOSLOVACIA: Netolicka — 
Barmos, Ondrus, Jurkemik, 
Gogh — Kozak, Gajdusek fmin. 
46 Vozacek), Jarușek — Masny 
(min. 46 Lieka), Nehoda, Vizek.

ROMANIA: iordache 7 — Lică 
6, ștefănescu 6, Sameș 7, Mun
teanu II 7 — Țicleanu 6+ (min. 
63 Stoica 5), A. Ndcolae 6. BolSni 
6 — M. Răducanu 6-f-, A. Iones- 
cu 7, Bălăci 6 (min. 73 Crișan 7).
DUPĂ MECI

Dr. Vaclav Jira — vicepreședin
te al U.E.F.A. : „Formația Ro
mâniei a însemnat pentru mine 
o surpriză plăcută. Are cîteva in
dividualități remarcabile, a înche
iat mal proaspătă jocul. Merita 
din plin un rezultat de egalitate."

J. Hermann — arbitrul partidei: 
„Mi-a părut rău că Răducanu 
n-a cunoscut regulamentul la e- 
xecutarea penaltyului, el fentînd 
și apoi oprindu-se. ceea ce nu 
este permis înainte de a lovi ba
lonul 1"

M. Răducanu; „Sincer să fiu. 
n-am știut că nu trebuie să mă 
opresc înainte de lovirea min
gii (7!). Ia repetare, n-am mai 
avut târla morală de a._ renun
ța I"

Ieri, în Divizia B

RAPID A PIERDUT PE TEREN PROPRIU IK fAȚA METAIUIUI PI OPUI!
SERIA I --------------- ----------------------------------------- ----------------

TRACTORUL BRAȘOV - 
CIMENTUL MEDGIDIA 

1-1 (1-0)
BRAȘOV, 18 (prin telefon). Par

tidă dramatică, presărată cu mul
te faulturi și durități. O primă 
repriză „iute" ca desfășurare, dar fără mari realizări la finalizare 
in care gazdele au ratat 7—8 
ocazii de gol, concretizând numai 
una (N. Moldovan, In min. 12), 
in timp ce oaspeții, surprinzător, 
au ratat dubiu. Imediat după 
pauză. Cimentul egalează, prin 
Gache (min. 47) la o gravă gre
șeală, in bloc, a apărării brașo
vene. După egalare, Tractorul a- 
tacă furibund pentru a se des
prinde in învingător, dar Cimen
tul se apără cu înverșunare pen
tru a salva „remiza- mult dori
tă. In acest context, Încleștarea 
din teren și tensiunea din tri
bune au atins, pe alocuri, cote 
ridicate. Finalul meciului a apar
ținut gazdelor, care au ratat in 
aceasrâ perioadă cele mal mari 
ocazii ale lor: in min. 86, cind 
Gache a respins de pe linia por
ții, și în min. 90. dnd Sfrijan a 
reluat, de la 1 m, in bară. Citeva 
cuvinte despre echipa oaspete, 
beneficiara acestui scor egal in 
deplasare : nu are mări veleități 
tehnice, dar ambiția $1 spiritul de 
sacrificiu au ajutat-o să se apere 
ferm și să inițieze contraatacuri 
iuți, tăioase.

Arbitrul E. Feldman (Baia Ma
re) a condus bine formațiile :

SERIA A Il-a —
PETROLUL PLOIEȘTI - PRO- 
GRESUL-VULCAN BUCUREȘTI 

2-1 (2-0)
PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 

Deși s-au desprins destul de re
pede de adversari, petroliștii au 
avut emoții pînă spre finalul par
tidei. După executarea unei lo
vituri de colț la poarta lui Jipa, 
în min. 3, elevii lui Ion Ioneseu 
au construit un atac, care a fost 
oprit — prin fault — la circa 20 
m lateral de poarta bucureșteni- 
lor. A executat D. Crîngașu, ba
lonul a ajuns în careu, AL. 
MOLDOVAN a trimis spre pro
priile buturi, iar Bulancea, parcă 
hipnotizat, a privit cum mingea 
s-a oprit în plasă : 1—0 pentru 
Petrolul. Bucureștenii au echili
brat. jocul, 2tu obținut o lovitură 
de colț, iar Jipa s-a remarcat, în 
min. 10, plonjind la picioarele lui 
Neculce. In minutul următor, 

Min. 11. Toporan înscrie al doilea gol al echipei sale. (Fază din 
meciul Petrolul — Progresul-Vulcan 2—1). Foto : V. BAGEAC
însă, tabela de marcaj s-a schim
bat din nou, tot în favoarea plo- 
ieștenilor : Toporan și Cojocaru 
au plecat din fața fundașilor 
Progresului, care au făcut un 
pas-inainte incercmd să-și pună 
adversarii in ofsaid, dar aceasta 
s-a întâmplat după transmiterea 
balonului și TOPORAN a majo
rat avantajul echipei sale La 
două goluri. In repriza secundă, 
jocul a devenit mai nervos (ar
bitrul l-a avertizat pe Sotir, Mu. 
reșan. Marica și Anghel). bucu- 
reștenii au avut mai mult ini-

SERIA A IlI-a
ÎNFRĂȚIREA ORADEA - DACIA 

ORAȘTIE 1-0 (0—03
ORADE.A, 18 (prin telefon). 

Gazdele au început partida în- 
tr-un tempo rapid, au avut cî
teva ocazii încă din start, Iar 
ineficacitatea înaintașilor a fost 
exasperantă. De partea cealaltă, 
oaspeții, preocupați mai mult de 
apărare, nu au făcut altceva de
cît să stopeze atacurile furibunde 
ale gazdelor. Rareori ne-a fost 
dat să vedem atîtea ocazii de gol 
pierdute ca cele ale gazdelor, în 
această repriză : Nicoraș (min. 
9), Svartzman (min. 13), Negrea 
(min. 18 și 22 — cea mai mare 
ocazie a primei reprize, ratare d° 
la trei metri de poartă), Popovicl 
(min. 26) și Stoica (min. 44 și 
45) au ratat goluri ca și făcute. 
Repriza secundă a fost caracteri
zată printr-o mobilizare sporită 
și un joc mai precis al gazdelor. 
Ca urmare? localnicii au înscris 
unicul gol al meciului, în min. 
78, clnd Balasz a deviat în poar
tă centrarea lui Palfi.

A arbitrat foarte bine C. Teo- 
dorescu (Tîrgoviște). ÎNFRĂȚI
REA : Boitor — Mihelea, Palfi, 
Popovicl, Szekely — Tămaș, 
Svartzman, Negrea — Balasz 
(min. 83 Birta), Stoica, Nicoraș 
(min. 70 Omuț). DACIA : Hlo- 
pețchi — Albu, Vișan, Boroș, 
Fogorași — Miatov. Nilă (min. 
75 Barta ; min. 30 Szilagy), Ște- 
fănescu — Boros. Radu, Cu’ea.

Florin SANDU 

TRACTORUL : Cutean — Godja 
(min. 75 Pașca), Dumitru. Mihăi- 
lescu (min. 64 Szakacs). Oancca
— Marcăș, N. Moldovan, E. Mol
dovan — Bălseanu, Sfrijan, Sima; 
CIMENTUL : Grecu — Palko, Co- 
dln, Nițu, Eftimle — Lepădatu. 
Gache, Arâu — Stânoiu, Mardale 
(man. 86 Paris), Cocoș.

Aurel PĂPĂDIE
VIITORUL GHEORGHLM — 

UNIREA FOCȘANI 2—0 (1—0). A 
inserts : Balazs (mln. 35 șl 46).

VIITORUL VASLUI — PORTUL 
CONSTANȚA 3-0 (2-0). Au în
scris : Cănănău (min. 40 și 55) 
și Spirea (min. 42).

MINERUL GURA HUMORULUI
— C.S. BOTOȘANI 2—0 (2—0).
Autorii golurilor : Cioriia (min. L 
din 11 m) $1 Iosep (min. 20).

F.C. CONSTANȚA — C.SJtt. 
SUCEAVA 4—1 (1—0). Au înscris: 
Ignat (min. 26), Builuru (min. 51 
și 78), Tararache (min. 90), res
pectiv Petrescu (min. 81).

PROGRESUL BRAILA — MUS
CELUL CIMPULUNG 2—1 (2—0). 
Au marcat : Ologu (min. 14, din 
11 m, și min. 17). respectiv Gor- 
goi (min. 75).

DELTA TULCEA — F.C. BRAl- 
LA 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Rotaru (min. 42, din 
11 m).

F.CJW. BRAȘOV — ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ 4—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Papuc (min. 
30), Gherghe (min. 68), Popescu 
(min. 77) si Pescaru (min. 87).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 

țiativa, însă n-au reușit decît să 
micșoreze diferența, în min. 71, 
prin golul înscris de ȚEVI.

A condus bine V. Tătar (Hune
doara). PETROLUL ; Jipa — Pi- 
său, Sotir, Butufei, Mureșan — 
D. Crîngașu, Stanciu, Cojocaru 
(min. 51 Angeles cu) — Libiu, To- 
poran (min. 51 Simaciu), Cis- 
maru. PROGRESUL VULCAN: Bu- 
lancea — Nignea, Grigore, An- 
ghel, Gh. Ștefan — Cristea, Al. 
Moldovan (min. 84 Săndoi), Ne
culce — C. Zamfir, Țevi, Marica.

P. VINTILĂ

RAPID — METALUL PLOPENI 
I—2 (1—1). în prima repriză, jo
cul nu a satisfăcut, fiind de ni-‘ 
vel submediocru ; în această pe
rioadă. echilibrată, ambele echipe 
au marcat cite un gol : $umu- 
lanschl (min. 8) pentru Rapid si 
Rob (min. 40) pentru Metalul.

După pauză, feroviarii au domi
nat cu insistență, dar au ratat 
numeroase situații favorabile. Și 
cînd nimeni nu se măi aștepta, 
în ultimul minut de joc, la un 
contraatac, același Rob a reali
zat, in urma unei acțiuni per
sonale, golul victoriei echipei din 
Plopeni, spre marea dezamăgire, 
a celor peste 20 000 de spectatori. 
(D. Moraru-Silvna)

F.CJtf. GIURGIU — MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 1—1 (1—0). Au 
marcat : Panță (min. 24, autogol)

MINERUL CAVNIC — U. T. A- 
RAD 2—1 (1—0). Au marcat : 
Șomcutean (min. 25), Cristea 
(min. 54), respectiv Giurgiu (min. 
83).

MINERUL ANINA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (1—0). Au înscris : 
Bătrînu (min. 4) și Doja (min. 
82).

U. M. TIMIȘOARA — META
LURGISTUL CUGIR 2—1 (1—1).
Autorii golurilor : Cuteanu (min. 
13), Floareș (min. 69 din 11 m), 
respectiv Vătafu (min. 22).

SOMEȘUL SATU MARE — U- 
NIREA ALBA IULIA 0—0.

COR VINUL HUNEDOARA — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 4—2 (3—0). 
Au înscris : Petcu (min. 2), Dp- 
mitrache (min. 32 și 37), Andone 
(ruin. 76), respectiv Radu (min. 
60) și Năsăleanu (min. 62).

IND. SÎRMEI C. TURZII — 
F.CJW. REȘIȚA 2—0 (2—0). Au 
marcat : Mureșan (min. 12) și 
Radu (min. 17).

AURUL BRAD — F. C. BIHOR 
ORADEA 4—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Schiopu (min. 44), Gh‘- 
ță (min. 43 și 51) și Oncu (min. 
72).

STRUNGUL ARAD — MINE
RUL MOLDOVA NOUA 6—1 (1—1). 
Au marcat : Butoși (min. 7), 
Bizău (min. 61, 32, 88), Bedea

I.C.I.AI. BRAȘOV 1—0 (0—0). A
înscris : Ciutac (min. 66. din 
11 m).

Relatări de la C. Malnași, M. 
Florea, D. Bolohan, N. Stere, D. 
Cristache, P. Comșa, C. Gruia, 
Tr. Lancea.
1. F.C.M. BRAȘOV 2» 21 6 2 60-11 48
2. F.C. Constanța 28 16 3 9 54-27 35
3. Delta Tulcea 29 14 4 11 42-33 32
4. C.S. Botoșani 28 14 2 12 38-30 30
5. Unirea Focșani 28 13 3 12 45-31 29
4. Viit. Vaslui 28 12 5 11 41-33 29
7. F.C. Brâila 28 11 6 11 40-40 28
4. Viit. Gheorgheni 28 11 6 11 36-40 28
♦. Nitramonia Făg. 28 13 2 13 30-41 28

10. Minerul G.H. 28 12 4 12 25-40 28
1t. C.S.M. Suceava 28 11 5 12 35-35 27
12. Prog. Brâila 28 11 4 13 37-40 26
13. Cimentul Med. 28 12 2 14 37-49 26
14. Tractorul Bv. 28 9 7 12 33-37 25
15. I.C.I.M. Brașov 28 8 8 12 37-36 24
16. Muscelul C-lung 28 9 6 13 33-45 24
17. Energia 28 9 4 15 25-47 22
18. Portul C-ța 28 6 5 17 22-55 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 mai) : Minerul Gura Humoru
lui — Nitramonia Făgăraș (0—1),' 
Muscelul Cîmpulung — F, C. 
Constanța (0—2), Progresul Brăi
la' — F.C.M. Brașov (1—5). C.S.MJ 
Suceava — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (0—1), C. S. Botoșani — 
Delta Tulcea (1—2), Portul Con
stanța — Tractorul Brașov (0—3),' 
Cimentul Medgidia — F. C. Brăila 
(0—5), Viitorul Vaslui — Viitorul 
Gheorgheni (2—3), I.C.I.M. Brașov 
— Unirea Focșani (0—4).

pentru F.C.M., Turbatu (min. 72) 
pentru Mecanică fină.

METALUL BUCUREȘTI — CHI
MICA TÎRNAVENI 2—0 (1—0). AU 
înscris : Giugiumică (min. 24, din 
11 m) și Omer (min. 80).

ENERGIA SLATINA — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 3—1 
(2—0). Au marcat : Furnea (min. 
5), Vlăduț (min. 30), Popescu 
(min. 88), respectiv Ciurea (min. 
62, autogol).

POIANA CLMPINA — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 2—0 (1—0). Au 
înscris : Drăghici (min. 42) și 
Pancu (min. 48).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - 
GAZ METAN MED LAȘ 3—1 (1—1). 
Autorii golurilor : T. Zamfir 
(min. 34), Stroie (min. 65, din 
11 m), Ene (min. 78), respectiv 
Țiglaru (min. 26).

PANDURH TG. JIU — CARP AȚI 
MIR ȘA 4—1 (3—0). Au marcat : 
Băluță (min. 17), Rădoi (min. 32, 
din 11 m), Plăvicheanu (min. 40), 
Gugu (min. 90), respectiv Arme- 
neanu (min. 53).

Meciul Flacăra Moreni — Lu
ceafărul București a fost aminat.

Relatări de la Tr. Barbăiată, 
Aurel Soare, D. Mihail, C. Vir-
joghie, G. Octavian,, M. Băloi.
1. RAPID BUC. 27 16 2 9 47-27 34
2. Metalul Buc. 29 15 3 11 41-30 33
3. Petrolul PI. 27 15 2 10 43-29 32
4. Progresul 27 13 6 8 45-33 32
5. Poiana 29 16 0 13 42-35 32
6. Rulmentul Alex. 28 13 4 11 36-27 30
7. Metalul Plopeni 28 13 4 11 38-30 3a
8. Autobuzul Buc. 28 11 7 10 52-37 29
9. Energia Slatina 29 12 5 12 32-44 29

10. Pandurii Tg.Jiu 28 12 4 12 40-52 28
11. Șoimii Sibiu 27 12 3 12 25-38 27
12. Chimica Tîm. 28 11 4 13 42-38 26
13. Gaz metan 27 11 4 12 40-40 26
14. Mecanica fina 28 9 8 11 36-37 26
15. Flacâra Moreni 27 11 3 13 35-41 25
16. Chimia Tr. M. 28 9 5 14 33-44 23
17. Carpați Mîrșa 28 11 1 16 31-51 23
18. F.C.M. Giurgiu 27 5 5 17 22-47 15

ETAPA VIITOARE (duminică 
25 mai) : Luceafărul București — 
Metalul București (0—2) — amî- 
nat, Chimia Tr. Măgurele — Pe
trolul Ploiești (0—3), Gaz metan 
Mediaș — Poiana Cîmpina (1—2), 
Mecanică fină București — Pro
gresul Vulcan București (2—3).’ 
Șoimii Sibiu — Flacăra Moreni 
(0—2), Chimica Tîrnăveni — E- 
nergia Slatina (0—1), Autobuzul 
București — Rapid București 
(0—1), Metalul Plopeni — Pandu
rii Tg. Jiu (0—2), Carpați Mîrșa 
— F.C.M. Giurgiu (2—3), Rulmen
tul Alexandria stă. ,

(min. 62, 74), respectiv I. Con-fi 
stantin (min. 15).

Relatârl de la Z. Debrețeni, P. 
Lungu, St. Marton, Z. Covac’, I. !
Vlad, P. Tonea, Al. Jurcă, 1
Străjan.
1. CORVINUL 28 20 3 5 72-32*43
2. F.C. Bihor 28 17 3 8 56-32 37
3. U.T.A. 28 15 4 9 49-30 34
4. Gloria Bistrița 28 15 3 10 62-31 33
5. Aurul Brad 28 12 5 11 51-35 29
6. F.C.M. Reșița 28 12 4 12 49-32 28
7. Minerul Cavnie 28 11 5 12 41-46 27
8. Minerul Anina 28 13 1 14 39-48 27
9. Metalurg. Cugit 28 12 3 13 37-46 27

10. Ind. sîrmei C.T. 23 12 2 14 44-43 26
11. U.M. Timișoara 28 12 2 14 28-42 26
12. Dacia Orâștie 28 11 3 14 30-44 25
13. Minerul M.N. 23 12 1 15 31-51 25
14. C.F.R. Cj.-N. 23 11 2 15 34-44 24
15. Unirea A. Iulia 28 10 4 14 25-55 24
16. înfrățirea Or. 23 11 1 16 31-37 23 *
17. Strungul Arad 28 11 1 16 40-51 23
18. Someșul S. M. 29 10 3 15 30-50 23

ETAPA VIITOARE (duminică 
25 mai) : Someșul Satu Mare — 
Minerul Anina (0—2), Dacia Orăș- 
tie — Metalurgistul Cu.gir (0—2), 
F.C.M. Reșița — Strungul Arad 
(0—1), U. T. Arad — F. C. Bihor 
Oradea (0—1), înfrățirea Oradea 
— C.F.R. Cluj-Napoca (2—3), U- 
nirea Alba Iulia — Aurul Brad 
(0—5), Corvin ul Hunedoara — 
Ind. sîrmei C. Turzii (1—2), Glo
ria Bistrița — Minerul Cavnie 
(3—1), Minerul Moldova Nouă — 
U. M. Timișoara (0—1).



CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
(Urmare din pag 1)

la toate cunoștințele sale, a 
atacat din toate pozițiile — cu 
prize mai mulț sau mai puțin 
favorabile — și la gongul final 
el a repurtat o prețioasă vic
torie la puncte, calificîndu-se 
astfel, pentru finala categoriei 
și, totodată, asigurîndu-și me
dalia de argint. Pentru a o 
schimba cu cea de aur, el tre
buia să-l învingă pe englezul 
M. Bowelles, situat pe primul 
loc în cealaltă serie a tablou
lui. Programată la puțin timp 
după epuizantul meci 
mann, finala trebuia 
de Vlad într-o altă 
fiind sfătuit să nu-și 
forțele cu procedee tehnice co
tate mai slab, ci să urmărească 
priza favorabilă atacului deci
siv. Ascultător, N. Vlad, l-a 
surprins, în min. 1,15, pe Bo- 
welles cu un kansetsu (taxa
rea brațului) și acesta a fost 
nevoit să se recunoască învins 
prin ippon. Ropotele de aplau
ze ale miilor de spectatori din 
tribune au răsplătit frumosul 
succes al sportivului român, 
în urma acestei spectaculoase 
victorii, Nicolae Vlad a cu
cerit medalia de aur și titlul 
de campion european la cate
goria ușoară.

egalitate de puncte, arbitrii 
preferă pe unul din cei doi 
competitori) în fața sovieticu
lui A. Tarakov. în turneul eli
minatoriu, C. Niculae a avut, 
o dublă neșansă : l-a intilnit 
pe T. Reissmann (R.D.G.), un

Incă o victorie românească Io „Cupa țărilor latine ți Greciei"

cu Leh- 
abordată 
manie: â, 
irosească

COXSTANTIX NICULAE

2 secunde, reprezentantul țării 
noastre a întors rezultatul în 
favoarea sa prîntr-un procedeu 
tehnic cotat cu waza-ari (7 p) 
și astfel C. Niculae a obținut 
victoria la puncte și meialia 
de bronz. Clasamentul : 1. T. 
Reismann (R.D.G.), 2. V. Ta- 
rakov (U.R.S.S.), 3. 
Niculae (România) și 
muezer (Ungaria).

Cu deosebit interes 
așteptate confruntările 
superușoară, deoarece 
favoriți se număra și reprezen
tantul țării noastre Arpad Sza
bo, medaliat cu bronz la C.E. 
din 1977 și cu argint in 1978. 
După ce i-a învins in grupa șa 
prin ippon (min. 0,56) pe

2. V.
Constantin

I. Gel-
fost 

la
au 
de 
printre

V.
Seren (Turcia) și la puncte pe _ . _ - ■ - A.

.elimina-

CORNELIU ION A CIȘTIGAT
PISTOLUL VITEZĂ

Clasamentul în
continuare : 2. M. Bowelles
(Anglia), 3. V. Badanov
(U.R.S.S.), Și G. Lehmann
(R.D.G.).

„Semiușorul“ 
culae a reușit 
pentru „eliminatorii" î_. 
du-1 detașat Ia puncte, în gru
pa sa, pe finlandezul H. Hil- 
tunen și pierzind la hanței (la

Constantul Ni
să se califice 
.—11“ învingin-

sportiv valoros, campionul con
tinental al categoriei, iar la 
capătul partidei punctajul fiind 
egal arbitrii i-au acordat de
cizia de ciștigător prin yușei- 
gachi (superioritate tehnică) 
lui Reissmann. Acesta a ciști
gat seria sa și deci, conform 
regulamentului, C. Niculae a 
intrat in recalificări. întHnin- 
du-1 pe cehoslovacul M. Kreitaț 
sportivul român a învins prin 
ippon, în min. 5. Pentru me
dalia de bronz trebuia să 
lupte cu polonezul H. Pawlow
ski, medaliat cu bronz la C.M. 
de anul trecut Cînd mai erau 
8 secunde, polonezul conducea 
cu 5 p și se părea că va ob
ține victoria. Dar, in ultimele

De la Torre (Spania). 
Szabo a ciștigat in . " 
torii" prin ippon (min. 2.56) 
partida cu I. Kyncses (Ungaria). 
Apoi, el a susținut un med 
decisiv cu campionul continen
tal en titre, F. Mariani (Ita
lia), med încheiat la egalita
te, dar decizia a fost acordată 
italianului ! Descurajat, A. 
Szabo a pierdut la puncte și 
partida pentru medalia de 
bronz, cu E. Arndt (R.D.G.), 
clasindu-se pe locul 5. Clasa
mentul : 1. F. Mariani (Italia), 
2. A. Reitcr (Austria), 3. E. 
Arndt (RD.G.) și F. Rey 
(Franța). La open, Mihai Cioc 
nu a mai concurat fiind indis
ponibil după meciurile de la

Clasamentul : 1. Van 
(Belgia), 2. A. Parisi 
3. J. Koeman (Ceho- 

și S. Novikov 
Clasamentul pe na- 
UJt.S.S. 29,5 p, 2.

SEVILLA, 18 (prin telefon). 
Au luat sfîrșit. întrecerile de 
tir dotate cu „Cupa țărilor la
tine și Greciei", ediția din 1980. 
Ultima probă din programul 
competiției a prilejuit încă o 
afirmare a trăgătorilor noștri, 
în proba olimpică de pistol 
viteză, Corneliu Ion a ocupat 
primul loc cu rezultatul de 
594 p. De remarcat manșa a 
doua, aproape de maximum 
posibil: 299 p. Multiplul nos
tru campion revine cu aceas
tă victorie în primul plan al 
probei, după o îndelungată pe
rioadă dominată de Marin 
Stan, care s-a clasat, de astă 
dată, pe locul doi, cu 593 p 
(298+295). * ---
Constantin 
587 p.

A luat 
de pușcă 
victoria

în aceeași probă, 
Țîrloiu a totalizat

sfîrșit și întrecerea 
liberă 3X40 f. cu 
francezului Michel

CANOISTI ROMANI

DUMITRU HĂRĂDĂU TERMINĂ ÎNVINGĂTOR 
ÎN TURNEUL DE TENIS DE LA BRASOVț

BRAȘOV, 18 (prin telefon). 
; Turneul internațional de tenis 
'dotat cu „Cipa Dinamo Brașov**, 
la care au participat 100 sportivi 

;din 7 țări, s-a încheiat cu suc- 
-cesui jucătorilor români. Fazele 
. tinaie ale probelor masculine au 
oierii spectatorilor din orașul de 
sub Ttaipa partide extrem de 
frumoase, de bun nivel tehnic. 
Pentru exemplificare, ar fi să 

.amintim doar semifinala probei
• de simplu, in care Dumitru Hă
rădău și localnicii Traian Marcu

. au furnizat o luptă spectaculoa
să, punctată cu momente de ad
mirabilă prestație tehnică, cu 
subtilități care au îneîntat publi-

• cui. Mai concentrat in loviturile 
de regularitate, Hărădău a reușit 
să-și adjudece o victorie tri- 
moasă, nu Înainte însă de a tre
bui să facă față asaltului unui 
Marcu înviorat parcă ce evolu
ția pe terenul propriu. Deci, 
Hărădău — Marcu 6—4, 4—6, 6—1, 
ia capătul celui mai frumos mec* 
al turnealuL Nu mai puțin in
teres a stimit cealaltă semifinală, 
care a marcat revenirea îmbucu
rătoare a tînărutai Andrei Dirzu. 
După ce și-a luat o strălucită 
revanșă în fața lui Marian Mir
za în sferturi de finală de astă 
dată Dirzu avea să Întreacă „n 
agil jucător chinez. Li Shu Chen. 
Cu un avintat joc Ia fileri, în 
special in primul set, Dirzu a 
ciștigat cu 6—Z, 7—5.

Astfel, finala Hărădău — Dir
zu se arată promițătoare și nu

9

a înșelat așteptările. In setul 
intii, Hărădău, valoriCctnd sigu
ranța In jocul de pe fundul te
renului, a condus cu 4—L mo
ment in care Dirzu optează in 
sfirșit pentru Jocul in atac, la 
care ii da dreptul un apro
piat (1,64 m șl M kg), reface 
Pină la 4—4, dar nu are forța 
morală de a persevera 51 pierde. 
Setul doi începe invers • Dirzu 
conduce cu 3—0. 3—1, daj este 
ajuns de Hărădău, care dirijează 
abil mingile. înarmat cu o in
tuiție tactică superioară. Setul 
continuă echilibrat pină la 6—«, 
cînd la „proba adevărului**. In 
tie-break, surprinzător — atunci 
cind toată lumea aștepta ca 
Dirzu să-și vakxiLce bunele ser
vicii — Hărădău, dîrz. obstinat, 
luptă pentru orice minge, chiar 
și cele fără șansă, și se detașează net: " * — .... ~ - .
Hărădău 
partida pentru 
ian Marcu — 
6—1, 6—1.

Semifinalele 
lin au văzut _ __
obținute asupra talentatelor cu
pluri de jucători din R.P. Chi
neză : Hărădău. Marcu — Ma Ke 
Gin. Lîu Shu H-xa 7—6, 4—6,
6—3 și Dirzu, Vîlcioiu — Li Shu 
Chen, Xie Zhao 6—4, 6—4. In fi
nală : Hărădău, Marcu — Dirzu, 
Vîlcioiu 7—6 (tie-brcak 7—4), 6—0.

Victor BÂNCIULESCU

7—1, Rezultatul finalei:
— Dirzu 6—4, 7—C. In 

Tocurile trei: Tra- 
Li Shu Chen 3—6,
de dublu mascu- 
victorii românești,

„TRIUNGHIULARUL** INTERNAJIOAIAL DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pap. I)

Kurt Szilier, Sorin Cepoi, Ro
mulus Bucuroiu, Nicolae Opres- 
<», Gabriel Popescu și Radu 
Branea au fost, realmente, ani
matorii întrecerii, avînd evoluții 
care au fost deseori aplaudate 
la scenă deschisă de un entu
ziast și competent public;

Desigur, știm foarte bine că 
Ia trecutele campionate mondia
le gimnaștii cubanezi s-au aflat 
ân urma echipei noastre și, ca 
atare, evoluțiile sportivilor 
români trebuie apreciate în 
perspectiva realizărilor posi
bile ale celor mai buni gimnaști 
ai * lumii. Faptul că sportivii 
noștri s-au situat pe primul 
loc la aproape toate aparatele, 
uneori la distanță de mal bine 
de un punct de cei cubanezi, 
reflectă, in bună măsură, pre
gătirea și eforturile pe care 
componenții echipei noastre 
le-au făcut în vederea apropia 
telor confruntări de la Moscova. 
Disputa dintre Kurt Szilier. 
campion absolut al țării, și So
rin Cepoi pentru locul I la in 
dividual compus a fost real
mente extrem de interesantă, 
retinînd interesul publicului 
spectator prezent în sala poli
sportivă din Tîrgoviște. în ge
neral, se poate spune că an 
trenorii care se ocupă de repre 
Tentativa masculină a Româ
niei au realizat o utilă verifi
care a unora dintre componen- 
țît echipei noastre olimpice. De 
exemplu, Romulus Bucuroiu ți
nui dintre cei mai tineri compo-

nenți ai echipei României, a a- 
vuț o comportare remarcabilă, 
iar locul IV la individual com
pus reprezintă o frumoasă răs
plată pentru acest tînăr gim
nast. După cum, în egală mă
sură, pot fi aplaudate presta
țiile lui Nicolae Oprescu. Radu 
Branea și Gabriel Popescu

Iată primii clasați la indivi
dual compus : Kurt Szilier 
112,40, Sorin Cepoi 11190, Arro
yo Miguel (Cuba) 111,10. Romu
lus Bucuroiu 11040, Felix Bro- 
che (Cuba) 109.85. Nicolae O- 
prescu 
(Cuba) 
Ionia) 
(Cuba) 
109,25. 
556,30, 
nia 278,40 
Gimnaștii polonezi au contat în 
clasamentul oficial al concursu 
lui, conform protocolului stabi
lit. 'numai cu notările de la e- 
xercițiile liber alese.

109,75, Cazimiro Suarez 
și Andrzej Szajna (Po- 
109,70. Mario Castro 

109,40, Gabriel Popesen 
Pe echipe : ROMÂNIA 
— Cuba 551,15; Româ- 

Polooia 268,15.

„grea", 
del Vale 
(Franța), 
slovacia) 
(U.ILS.S.) 
țiuni îl.
R.D. Germană 27,5 p. 3. Franța 
22,5 p, 4. Anglia 15,5 p, 5. 
România 14 p, 6. Belgia 10,5 p.

ÎNVINGĂTORI LA SOFIA
SOFIA, 18 (Agerpres). — în 

competiția internațională de 
caiac-canoe de la Sofia, proba 
de canoe dublu a revenit e- 
chipajului României (Simio- 
cenko-Marcov). urmat de Paw- 
lowski-Libik (Polonia) și Ku- 
cev-Kirmandjiev (Bulgaria).

In cca 4c a doua etapă a Turneului U. E. L A.

ROMANIA-POLONIA 04 (0-0)
MEERANE, 18 (prin telefon), 

în cea de a doua partidă a 
grupei C din cadrul Turneului 
de juniori U.E.F.A. — dispu
tată pe stadionul Freundschaft 
in fața a aproximativ 5000 de 
spectatori — reprezentativa 
noastră a intilnit pe aceea a 
Poloniei, in fața căreia a pier
dut la limită, cu scorul de 0—1, 
văzindu-și astfel micșorate foar
te mult șansele de calificare în 
semifinalele competiției. Meciul 
s-a desfășurat, în prima repri
ză. în nota de ușoară domina
re teritorială a formației polo
neze, care, beneficiind de avan
tajul vîntutai, și-a creat mai 
multe ocazii de gol, nefructifi
cate însă datorită, pe de o par
te. impreciziei șuturilor la poar
tă. iar pe de altă parte inter
vențiilor reușite ale apărători
lor noștri. După pauză, jocul 
s-a echilibrat treptat, pentru 
ca incepînd din min. 50 junio
rii români să preia chiar iniția
tiva, realizînd cîteva acțiuni de 
atac foarte periculoase. La 
una dintre acestea, in min. 58, 
balonul expediat spre poartă 
de Bolba l-a depășit pe porta
rul Gasinski, fiind degajat în 
ultimă instanță de fundașul 
Zgrobawski, in corner. în min. 
65, echipa noastră este însă 
surprinsă la o fază de atac con
struită de fotbaliștii polonezi, 
portarul Alexa respinge defec
tuos mingea centrată de Siwa 
în interiorul careului nostru, de 
unde Dziekanowski o trimite în 
plasă. înscriind cu un șut de la 
aproximativ 12 m. Golul primit 
cu relativă ușurință îi descum
pănește în bună măsură pe 
juniorii noștri, care, deși se vor 
găsi în continuare la cîrma jo
cului. nu vor reuși să egaleze, 
in ciuda cîtorva situații foarte 
bune de a înscrie. Consemnăm 
în acest context șutul lui Red- 
nic din min. 70 de puțin peste 
bara transversală și ratarea tai 
Bolba din min.
menea, echipa 
foarte aproape 
de egalitate pe

ritat după aspectul general al 
întilnirli.

Arbitrul bulgar Ivan îosifov 
a condus următoarele formații : 
ROMÂNIA : Alexa — Vlscrea- 
nu. MARINESCU. Balint, Red- 
nic — Niță, Iliescu, C. Ilie — 
D. Zamfir, Csordasz (min. 68 
Tica), Gabor (min. 48 Bolba) ; 
POLONIA : Gaszynski — Me- 
tys, SKROBOWSKI. Matysik, 
Podsiodlo — Wesolowski, PE- 
CALA, Kaczmarek — SIWA, 
Dziekanovski (min. 78 Rzepa). 
Kowalik (min. 59 Kozlik).

în cealaltă partidă a grupei 
C : R. F. GERMANIA — FIN
LANDA 6—2 (2—2).

Clasamentul grupei după două 
etape 
nia 4 
2. R. 
(8-5), 
(2-2),

este următorul : 1. Polo- 
puncte (golaveraj 4—2), 
F. Germania 2 puncte 

3. România 2 puncte 
Finlanda 0 puncte (3—8).

Ultima partidă a echipei 
noastre în cadrul grupei va a- 
vea loc marți 20 mai, cu înce
pere de la ora 18 (ora Româ
niei), Ia Braunsbeda, în com
pania reprezentativei R. F. Ger
mania.

Laurențiu DUMITRESCU
Rezultate înregistrate în ce

lelalte grupe: Spania — Nor
vegia 2—1 (1—0) ; R. D. Ger
mană — Franța 2—0 (1—0) ; 
Olanda — Bulgaria 3—0 (0—0) ; 
Iugoslavia — Irlanda de Nord 
2—2 (1—1) ; Anglia — Portuga
lia 1—1 (1—0) ; Italia — Unga
ria 4—2 (2—2).

ll

76. cind, de ase- 
noastră a fost 
de un rezultat 

care l-ar fi me-

„CURSA PĂCII
BERLIN, 18 (Agerpres). — E- 

tapa a 8-a a competiției cicliste 
internaționale „Cursa Păcii", 
disputată contracronometru in
dividual la Halle pe distanța de 
40 km, a revenit cu timpul de 
50:42 Iul Olaf Ludwig (R. D. Ger
mană), care in urma acestui suc
ces a preluat tricoul galben. El 
este urmat In clasamentul gene
ral de fostul lider Barinov 
(U.R.S.S.) — la 28 sec, Petermann 
(R. D. Germană) — la 1:10, 
Hartnick (R.D. Germană) — la 1:18.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CrCLISM • Etapa a 3-a a Tu

rului Italiei (Torino — Parma 
243 km) a revenit cu timpul de 
6h 10:46 Iul Giuseppe SaronnL 
Lider al clasamentului se men
ține Francesco Moser. • Cea 
de-a 77-a ediție a cursei cicliste 
Bordeaux — Paris a fost cîștiga- 
tă de belgianul Herman van 
Springel, cronometrat pe 588,500 
km cu timpul de 12h 46:20.

ȘAH • Turneul de la Bugojno 
(Iugoslavia) a continuat cu runda 
a 6-a. in care Larsen l-a învins

pe Kavalek, iar partidele Karpov 
— Polugaevskl, Llubojevid — 
Hort, Ivkov — Gligorici șl An
dersson — Tal s-au încheiat re
miză. Lider al clasamentului se 
menține Bent Larsen, cu l'lt 
puncte, urmat de Lev Poluga- 
evski — 3’/t p. Campionul mon- 
dail Anatoli Karpov (U.R.S.S.) o- 
cupă locul 6, cu 2’/t (1).

TENIS • Campionatele inter
naționale ale R. F. Germania au 
programat la Hamburg IntUnirile 
din sferturile de finală : Solomon

— Orantes 6—1, 3—6, 7—5 ; Tel- 
tscher — Yull 6—3, 6—I ; Vilas
— Gomez 6—0. 6—3 ; Lendl —
Taroczy 3—6, 6—4, 6—3.

TIB • Proba de pistol viteză 
din cadrul concursului internatio
nal de la Beijing a fost ciștigată 
de campionul mondial Ove Gun- 
narson (Suedia), care 1-a întrecut 
în baraj pe Lu Zong Jian (R. P 
Chineză) — ambii totallzind cite 
692 p. Pe locurile următoare s-au 
situat Takeo Kamachl (Japonia) 
și Franc Peternel (Iugoslavia) — 
cu cite 591 p.

Burry : 1159 p. Pe poziția a 
doua, compatriotul său, G. 
Emptaz, cu 1158 p. Florin Crii- 
tofor a adunat 1143 p, cu care 
s-a clasat pe locul 4, Dumitra 
Matei 1137 p (locul 6), iar Ilie 
Codreanu 1134 p (locul 7). O 
dată în plus se demonstrează 
că această probă rămîne ex
trem de deficitară în tirul nos
tru.

întrecerea de pușcă ștandard 
3X20 f (probă olimpică din 
1984) a revenit unei sportive 
din țara gazdă : Maria Garcia. 
cu 569 p, urmată de H. Eberl 
(Franța), cu 565 p. Reprezen
tanta noastră Dumitra Matei 
s-a clasat pe locul 4, cu 559 p.

RECORDURI MONDIALE
DE ATLETISM

Cu prilejul unui concurs at
letic desfășurat la Soci, sporti
vul sovietic Iuri Sedîh a sta
bilit un nou record mondial la 
aruncarea ciocanului, cu un 
rezultat de 80,64 m. Vechiul 
record era de 80,32 m și apar
ținea vest-germanului Karl 
Hans Riehm.

La Jena (R. D. Germană), at
leta Karin Rossley a stabilit 
un nou record mondial în proba 
feminină de 400 m garduri, 
parcurgînd distanța în 54,28

ȘTIRI • REZULTATE
• Simbătă, la Wrexham, în 

campionatul interbrltanic de fot
bal, echipa Tării Galilor a învins 
cu scorul de 4—1 (3—1) selecțio
nata Angliei. Au marcat Thomas, 
Walsh, James. Thompson (auto
gol), respectiv Mariner. Din e- 
chipa engleză au lipsit Keegan. 
Woodcock și Wilkins. Aceasta a 
fost prima victorie după 25 de 
ani obținută de echipa Tării Ga
lilor în meciurile cu formația An
gliei.
• In cadrul aceleiași competiții, 

la Belfast a avut loc meciul din
tre echipele Irlandei de Nord și 
Scoției. Gazdele au repurtat victo
ria cu 1—0 (1—0). Unicul punct a 
fost marcat de Hamilton în. min. 
36.
• Continuîndu-și turneul in 

Europa, echipa Argentinei, cam
pioană a lumii, a jucat la Dublin 
in compania echipei Irlandei. 
Oaspeții au terminat Învingători 
cu scorul de 1—0 (1—0), prin go
lul marcat de Jose Valencia.

9 La Rotterdam, s-a disputat 
meciul internațional amical din
tre echipele olimpice ale Olandei 
șl U.R.S.S. Fotbaliștii olandezi au 
obținut victoria cu scorul de 7—3 
(3-2).
• într-o partidă restanță din 

campionatul Angliei, Arsenal 
Londra a învins cu 2—o pe Wol
verhampton Wanderers. In clasa
ment, după 42 de etape, condu
ce Liverpool — 60 p.

ROMA, 18 (Agerpres). — Comisia 
de disciplina a federației italiene de 
fotbal a suspendat pe viațâ din ac
tivitatea sportivă pe portarul echipei 
A.C. Milan, R. Albertosi, împreuna 
cu președintele acestui club, Feh'ce 
Colombo, implicați în afacerea de 
pariuri clandestine, pe marginea me
ciurilor din campionatul italian.

O suspendare pe timp de trei ani 
a foit aplicată, din aceleași motive, 
cunoscutului internațional Paolo Rossi, 
atacantul central al formației Peru
gia și al echipei reprezentative.

ETAPA A 8-a
Mircea Romașcanu, care în etapa 
contratimp a realizat 55 min., 
ocupă locul 18, la 6:03.

In clasamentul general pe e- 
chipe conduce R. D. Germană, 
urmată de U.R.S.S., la 2:35, Ce
hoslovacia, Polonia, Olanda, Fran
ța, italia, Portugalia, România, 
Bulgaria. Elveția, Ungaria, Cuba, 
Anglia, Finlanda.

Luni se desfășoară etapa a 
9-a : Halle — Karl Marx-Stadt 
(149 km).

U. R. S. S. FRANȚA 7-18
ÎN CUPA F.I.R.A

MOSCOVA. 18 (Agerpres). — 
Duminică la Moscova, Intr-un 
med contlnd pentru campionatul 
european de rugby — „Cupa F. L 
R.A.*. Franța — U.R.S.S. 18—7 
(14—0). A mai rămas de jucat un 
med : U.R.S.S. — Polonia, la 25 
mai la Moscova.

t.


