
LICEUL INDUSTRIAL NR. 19 RUCURESTI 
(locul I la băieți) RELANSEAZĂ CONCURSUL!

r* „Topul Sportul" la săritura In 
lungime a avut, zilele trecute, 
drept candidați pe elevii cla
sei a IX-a H a Liceului indus- 

’ trial nr. 19 din Capitală. 42 de 
băieți, unul și unul, pasionați 

[după sport. Le placenta ordi- 
ne : fotbal, handbal, baschet și 
caiac-canoe, dar toți înțeleg că 
baza pregătirii în orice ramură 
de sport o constituie atletismul 
și care au așteptat cu mult in- 

O secvență din „Topul Sport uf la săritura in lungime eu parti
ciparea elevilor Liceului industrial nr. 19 din Capitală. Sare 

Ion Marinescu, primul clasat intre cei 10 concurenți finalițti 
Foto : Ion m'ihAICA

teres să fie prezenți la con
cursul inițiat de ziarul nostru.

Elevul Ion Marinescu, cu • 
săritură de 5,30 metri, realiza
tă în a doua încercare, a reu
șit să treacă in fruntea parti- 
cipanților la „Top", iar primii 
10 reprezentanți ai liceului 
care pregătește viitori tehni
cieni (specializați în mecanică 
și electricitate) necesari între
prinderii de transport Bucu
rești, au stabilit, cu media de 
4,958 m, un nou record al con
curs ului.

întrecerea. desfășurată pe 
stadionul din Șoseaua Stefan 
cel Mare, cu sprijinul condu
cerii clubului sportiv Dinamo 
(oricînd gata să încurajeze ini
țiativele copiilor și tineretu
lui) s-a bucurat de condiții 
ireproșabile. O „galerie" ad-hoc, 
de sute de elevi din Sectorul 
2 al Capitalei, care își trecu
seră testele de atletism, au 
ținut să aplaude cele mal fru
moase sărituri, să-i felicite pe

GIMNAȘTII NOȘTRI TREBUIE SĂ NE OFERE NOI GARANȚII 
PENTRU 0 BUNĂ EVOLUȚIE OLIMPICĂ

Spre deosebire de Campiona
tele internaționale ale Români
ei competiție cu caracter indi
vidual. meciul „triunghiular- de 
la Tîrgoviște — întrecere pe 
echipe, angrenînd reprezentati
ve cu autentice și valoroase 
cărți de vizită — a fost, intr-o 
mai mare măsură, de o reală 
utilitate pentru gimnaștii noștri 
fruntași care pregătesc cu asi
duitate importantul examen al 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova. Deși situată pe locul 13 
la ultimele campionate mondia
le, la o distanță de aproape 10 
puncte de echipa noastră, re
prezentativa Cubei s-a dovedit 
acum un adversar redutabil, 
bine pregătit, cu execuții valo
roase, cu o apreciabilă ținută 
de concurs, cu un program 
liber ales bogat ta elemente 
de mare dificultate (intre care 
și un triplu salt la bară fixă), 
constituind astfel un reper im
portant pentru evoluțiile gim- 
naștilor români, cu două luni 
înaintea greului concurs de la 
Moscova. Mai ales la exercițiile 
liber alese, gimnaștii cubanezi 
au pus serioase „probleme" 
sportivilor noștri care, pentru a 
se distanța, au trebuit să-și 
mobilizeze toate resursele. în
tregul potențial al pregătirii.

Trebuie să remarcăm faptul, 
pozitiv în esența sa, că pentru 
concursul de la Tîrgoviște co
lectivul de antrenori (Adrian 
Stoica, Gheorghe Condovici, 
Vasile Coșariu și Iosif Hidi) a 
selecționat o echipă oarecum 
diferită de cea cu care ne obiș
nuisem, în intenția (lăudabilă, 
desigur) de a supune unei ve
rificări responsabile și alți gim- 
naști decît cei care, se știa 
prea bine, ar fi trecut cu brio 
acest examen competițional. Nu 
au figurat în sextetul de bază 
Dan Grecu, Aurelian Georgescu 
și Ion Checicheș (ultimul, din 
păcate, accidentat). în aceste 
condiții, victoria la individual 

cei mai buni. Sigur, programa
rea „Topului Sportul" pe unul 
din marile stadioane ale Bucu- 
reștiului a fost o măsură de 
ultim moment (Liceul nr. 19 
nu dispune, deocamdată, de 
sectoare pentru atletism, din 
lipsă de spațiu ; deocamdată, 
deoarece, din toamnă, colecti
vul acestei unități de invăță- 
mînt se va muta intr-un local 
nou, în cartierul Balta Albă, 

prevăzut cu sală de spor» și 
spații pentru activitatea de 
educație fizică a elevilor, peste 
2000).

Concursul a fost — cum am 
văzut — departe de a se des
fășura in anonimat, ceea ce, 
desigur, a stimulat Și mai mult 
interesul elevilor.

Iată și clasamentul primilor 
10 concurenți : L Ion Marines
cu 5,30 m, 2, Gheorghe Nedel
en 5,17 m, 3. Cristian Popescu 
5,07 m, 4. Marian Barou 5,03 m, 
5. Ion Matache 5,00 m, 6. Oc
tavian Drăgoi 4,95 m, 7. Adrian 
Rizea 4.89 m, 8. Gheorghe Ti- 
tuleasa 4,77 m, 9—10. Gheorghe 
Vlangă șl Iulian Stan. Media 
generală, 4,958 m.

Considerăm utile două subli
nieri. Prima — felul cum doi 
dintre profesorii de specialitate 
din liceu, Cristina Colibaba

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

campus a lui 
Kurt Szilier, cam
pionul absolut al 
țării, este cu totul 
firească, dar în
vingătorul a in- 
timpinat o replică 
viguroasă din par
tea lui Sorin 
Cepoi, aflat foarte 
aproape de victo
rie. Mai important 
însă ni se pare să 
remarcăm faptul 
că „gimnaștii de 
rezervă", între 
care i-am numi 
pe Romulus Bucu- 
roiu, Gabriel Po
pescu și Radu 
Branea, deși cu 
unele ezitări, chiar 
șl cu nereușite, 
au făcut o bună 
impresie prin dir- 
zenia* puterea de 
luptă, mobilizarea 
și, desigur, pregă
tirea pe care au atins-o în etapa 
actuală. Ei s-au dovedit concu
renți de nădejde, au luptat cu 
ambiție pentru a merita in 
orice clipă selecția în echipa 
care ne va reprezenta Ia Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

Faptul că punctajele înregis
trate la Tîrgoviște sint inferi
oare celor realizate de cele două 
echipe la ultimele campionate 
mondiale (România. 556,30 p 
față de 569,750 ; Cuba, 551,15 
față de 560,650) se explică, în 
primul rind, prin exigența deo
sebită a arbitrajului imprimată 
de cei doi delegați neutri din 
R.P. Bulgaria, situație care 
poate constitui, în ultimă in
stanță. un stimulent pentru o 
pregătire temeinică, riguroasă 
și in aceste ultime două luni

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXVI - Nr. 9478 | 4 PAGINI - 30 BANI | Marți 20 mai 1980

Cu llie Nâstase, din nou acasă, la București

„MECIUL CU ANGLIA IM FI GREU, 
DAR ÂM ÎNCREDERE ÎN ECHIPA NOASTRĂ!"

Din noa acasă, la București. 
Hie Nâstase gustă dm plăce
rile vieții familiale (pentru eL 
veșnic călător, atât de rare) 
alături de părinții săi șl de 
fiica sa, Natalie, care a Împli
nit nu de mult 5 ani. L-am 
regăsit destins, tr.tr-o stare po
trivită cu intențiile sale ime
diate.

.Dacă pot să mă exprim așa. 
stat Intr-un fel de semivwanță 
Am profilat de • -fereastră* 
in încărcatul meu program de 
turnee și angajamente, pentru 
a veni acasă, să mă mai odih
nesc vreo două săptâmini*.

Aluzia la „calendarul plin* ar 
putea părea in contradicție cu 
declarația făcută nouă la sfir- 
șitul anului trecut, cind llie iși 
propunea să rărească participă
rile la turnee, care-1 solicită 
fizic și nervos peste măsură.

.De la Începutul acestui an, 
deci în 20 de săptămini de con
curs, nu am jucat decît 9 tur
nee. In schimb, am luat parte, 
peste tot pe glob, la mai multe 
demonstrații, mai puțin obosi
toare și pe care nu le pot 
refuza cită vreme ele constituie 
o utilă propagandă pentru tenis. 
Iar tenisul pentru mine, știți—'

Cu mai puțin de o lună îna
intea semifinalei zonei conti
nentale a „Cupei Davis*, ded 
înaintea meciului nostru cu 
Anglia, de la Bristol, care stat 
gîndurile lui llie Nâstase ?

„Știu că toată lumea așteap
tă de la mine realizarea a două 
puncte — un gînd care mă îm
povărează, dar care-mi șl tre
zește sentimentul responsabili
tății față de tenisul românesc. 
Este absolut sigur că nu va fl 
un meci ușor. A juca in țara 
tenisului iți dă întotdeauna un 
anumit complex. Mai ales că

Clasat pe locul IV la individual compus, 
Romulus Bucurolu (in foto, evoluind la cal cu 
minere) confirmă calitățile sale de bun concu
rent șl se anunți 
ai echipei 
Moscova

printre posibilii component 
noastre representative l<r J.O. de la 

Foto : N. DRAGOȘ

Marginalii la meciul 
de la Brno

1

PRAGA, 19 (prin telefon).
Atît declarațiile tehnicienilor 
și jucătorilor cehoslovaci, cule
se imediat după meci, cit și co
mentariile ziariștilor de specia
litate cuprind ideea că forma
ția României a fost un parte
ner redutabil pentru echipa an
trenată de Jozsek Venglos, o 
campioană europeană care, ta 
luna viitoare, ta Italia, își va 
apăra prestigiosul titlu. Apre
ciind după evoluția de ansam
blu a tricolorilor noștri, așa a 
și fost. După un început ezi
tant, ca ta atîtea multe alte

Hie Năstase fi fiica sa Natalie Foto : Dragoș NEAGU

trebuie să joci in condițiile 
specifice, locale. Mă refer in 
primul rind la terenurile eu 
iarbă. O suprafață de joc gazo-' 
nată impune mare viteză de 
reacție și o cu totul altă dis
punere pe teren decît în cazul 
zgurei sau al altor pardoseli. 
Iată de ce cred că echipa noas
tră are nevoie de o temeinică 
pregătire pe iarbă, mai înde
lungată decît de obicei, pentru 
obișnuirea cu caracteristicile a- 
cestul fel de teren. Acest dezi
derat este poate mai puțin im
portant pentru mine — care joe 
adesea pe Iarbă și cunosc spe
cificul — șl mult mai impor

BUNE Șl... MAI PUTIN BUNE, LA CONCURSUL 
DE PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILOR

în completarea cronicii noas
tre de la Concursul de primă
vară al atleților seniori venim 
astăzi cu unele observații pe 
marginea întrecerilor de pe 
Stadionul Republicii • Niculina 
Vasile cu rezultatul de 1,90 m 
(a sărit din prima încercare 
toate înălțimile — 1,75 m, 1,81 
m, 1,84 m, 1,87 m și 1,90 m) 
devine apatra săritoare din 
țara noastră care trece această 
„barieră" : 1,93 m Camelia Po
pa — 1976, 1,92 m Virginia Ioan
— 1974 și 1,91 m Iolanda Balaș- 
Soter — 1961. Ușurința cu care 
ea a sărit duminică arată reale 
posibilități pentru înălțimi și 
mai mari... • După o pauză 
de aproape un an, datorată 
unui accident, timișoreanul 
Vasile Bichea reintră la 3000 m 
obstacole cu o performanță de 
8:30,0 care, pină una alta, îi 
dă dreptul să concureze și el la 
J.O. (standardul internațional 
de participare este chiar 8 30,0). 
Și-au mai cîștigat acest drept, 
tacă de anul trecut, Paul Copu
— 8:23,5 și Dan Betini —8:27,1. 
Dar călătoria la Moscova este 
condiționată, firesc, de rezulta
tele care vor fi obținute anul 
acesta !... • Aruncătorul de 
ciocan Nicolae Bîndar a înre
gistrat acum cea mai bună 

STIMULAREA ENERGIILOR OFENSIVE, 
CONDIȚIE A REALEI VALORI

partide precedente „U“-le nos
tru reprezentativ s-a descotoro
sit de febra de start, a ieșit 
din ce ta ce mai curajos la a- 
tac, punind (deseori pe par
cursul celor 90 de minute, cu 
precădere în repriza secundă) 
în dificultate defensiva lui On- 
drus, Jurkemik, Gogh, jucători 
cu multe meciuri internaționale 
la activ, ca dealtfel și coechi
pierii lor. Ca urmare a presiu
nii crescînde exercitate la 
poarta lui Netolicka, tricolorii 
au avut, cum se știe, posibili
tatea de a-i egala pe „euro-; 

tant pentru ceilalți membri ai 
echipei, nefamiliarizați cu miș
carea pe gazon. Mă gindcso ta
tii de toate la tinărul Segăr- 
ceanu“.

Preocuparea pentru pregătirea 
coechipierilor și încrederea în 
ei 11 onorează pe marele cam
pion. Iată de ce l-am întrebat 
dacă se acomodează cu noul 
său partener (de simplu și de 
dublu) Florin Segărceanu.

„îmi place puștiul. Are cali
tățile necesare — joc în viteză, 
reacții rapide — pentru a se 
descurca ta Anglia !“

Victor BĂNC1ULESCU

„serie" din cariera sa : 72J10 m, 
dep., 72,76 m, 73,26 m, 72,48 m, 
71,22 m. Pe cînd recordul pe 
care-1 tot tatonează ?... • Un 
semnal serios de alarmă trebuie 
tras în legătură cu situația 
actuală a săriturii ta lungime. 
La fete, intr-un concurs de o 
asemenea amploare, doar două 
atlete sar peste 6 m : Gabriela 
Ionescu 6,51 m — al treilea 
concurs consecutiv peste 6,50 
m ! — și Vall Ionescu (20 ani) 
— 6,44 m, anul trecut doar 
6,07 m. în rest, o crasă medio
critate ! La bărbați situația 
este asemănătoare, dar ei n-au 
nici măcar pe cele două Iones
cu !... • Surprinzător, Adrian
Proteasa iese al treilea în între
cerea săritorilor ta înălțime. 
După ce a trecut la 2,10 m. el 
n-a mai izbutit nici o săritură, 
bună la 2,19 m, acuzînd faptul 
că aluneca la bătaie ! Victoria 
a revenit ieșeanului Liviu Mal
tei cu 2,19 m (cel mai bun re
zultat al său. anul trecut 2,21 
m) ; tot atît a sărit și Daniel 
Albu. Așteptăm cu interfes în
trecerea lor — la „internațio
nale" — cu juniorul Sorin Ma-

Romeo VILARA

(Continuare In pag. 2-3)

peni", dar M. Răducanu a ra
tat, ta condițiile cunoscute, 
șansa de a parafa egalul pe 
gazonul stadionului Zbrojovka 
din Brno. „N-am știut că 
n-am voie să mă opresc 
înainte de a lovi mingea, ne 
mărturisea stelistul, cu fireas
că tristețe, la puține minute 
de la consumarea partideL 
M-a derutat faptul că. recent, 
in partida susținută de noi la

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pao. 2-3)



Duminica, in Divizia A la handbal Icminin

ULTIMUL ASALT, PL CARL L DORIM
SUB SEMNUL SPIRITULUI SPORTIV

Baia Mare și Uni-
Timișoara — aceasta 
datorită număr uliii 

să lasă din

STUDENȚII BUCUREȘTENI S- 
ÎN FINALELE CAMPIONATELOR 

DE JUDO

Penultima etapă a campionatu
lui feminin de handbal, Divizia A, 
a dat — in cor pore — cîștig de 
cauză gazdelor. Astfel a fost po
sibil ca alte_două echipe — Con
structorul 
versitatea 
din urmă 
mare de victorii ----
hora zbuciumată a luptei pentru 
evitarea retrogradării. Cinci for
mații — Hidrotehnica, Progresul, 
TEROM Iași. Rulmentul «1 Con
fecția — rămîn însă să-și hotă
rască soarta duminică, în ultima 
secvență a acestei ediții mal a- 
gitate ca orie ind.

în timp ce Știința Bacău va 
primi oaspeți de la federație pen
tru a-i fi conferite medaliile de 
campioană a țării, performanță 
binemeritată chiar și numai pen
tru faptul că n-a fost ntd un 
moment implicată — așa cum au 
fost toate celelalte nouă for
mații ! — în aspra dispută a evi
tării subsolului, celelalte formații 
vor trăi încă intens emoțiile lup
tei pentru clasament. Echipa hii 
Eugen Bartha și Alexandru Men- 
roni, intens solicitată la club șl 
M națională, a obosit în această 
primăvară șl este omenesc s-o 
înțelegem. Cel puțin are scuza eă 
la timpul potrivit a fo»-țat pînă 
la limita maximă a posibilități
lor. în schimb, celelalte partenere 
wu constatat abia în ceasul al 
12-lea că. divizionare A fiind, 
trebuie să joace și ceva handbal 
pentru a-și asigura un loc sub 
reflectorul primei scene.

Meciurile de duminică au fost 
^pe viață și pe moarte" sL în 
food firesc pentru aceste condiții, 
nivelul handbalului a fost în su
ferință. Dar, spre meritul lor, 
disputele au fost — cel puțin în 
cele trei meciuri la care au asis
tat trimișii ziarului nostru (Hi
drotehnica Constanța — TEROM 
jtașl, Constructorul Bala Mare — 
Știința Bacău și Progresul Bucu
rești — Rulmentul Brașov) — în 
Hmitele fair-play-uJul, ceea ce 
dovedește o dată în plus că. ori
ent de înfierbântată ar fi lupta, 
apirîtul sportiv poate fi păstrat 
nealt erat.

Dacă lucrurile se vor petrece șl 
tn ultima etapă la fel ca în sec
vența de duminica trecută a cam
pionatului, adică dacă gazdele W 
vor asigura victoria .în toate cele 
* partide, atunci pe podiumul tte

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL ATLETILOR
(Urmare din pag. 1)

tel... • Sînt unu dintre alergă
torii noștri de semifond și fond 
care nu cunosc o altă tactică, 
ți cursă, decît aceea de aștep
tare. Ei stau undeva In urmă 
fi forțează doar pe ultima parte 
• curselor și numai atlt cit le 
este suficient pentru victorie 
(dar numai în concursuri inter
ne, fiindcă în cele internațio
nale tactica aceasta nu mai 
ține !). Așa procedează de cele 
tnai multe ori Ghlpu, Onescu, 
■cum și Șandru. Pe ei nu-i in
teresează oare și performanța 
cu care devin cîștigători ? Nu 
de alta, dar le reamintim că 
acordarea titlurilor de campioni 
naționali este condiționată de

„TOPUL SPORTUL"
(Urmare din pag. .1)

(responsabila catedrei de edu
cație fizică) și Dumitru Găvă- 
oescu, au asigurat organizarea 
concursului. A doua — intere
sul acordat acțiunii de către 
conducerea liceului (prin cei 
doi directori, ing. Alexandru 
Vasilescu și prof. Rozina Stă- 
nescu). La întoarcerea elevilor 
de la stadionul Dinamo, con
ducerea liceului a analizat re
zultatele „Topului", le-a com
parat cu cele precedente ale 
elevilor de la diferite unități 
de învățămînt din Capitală și 
din țară și, apreciind valoarea 
tor, l-a felicitat pe autorii lor. 
Comitetul U.T.C. pe liceu, prin 
prof. Nicolae Păcuraru, îndru
mătorul organizației de tineret, 
■ avut, la rîndu-i, o inițiativă 
•semănătoare. Cu alte cuvinte, 
eforturile elevilor din clasa a 
IX-a H a Liceului industrial 
nr. 19 din București nu au 
trecut neobservate, școala în
treagă participă — cum este și 
firesc — Ia reușitele colectivu
lui !

N.R. Cu această acțiune, re
luăm seria „Topului Sportul" 
Ia săritura în lungime. Reamin
tim clasamentul la zi : FETE : 
echipe : 1. Liceul ind. 6 Satu 
Mare 3,58 m ; 2. Liceul mate- 
matică-fizică „Vlaicu Vodă". 
Curtea de Argeș 3,42 m, 3. Li
ceul ind. „Ștefan Plavăț" Or
șova 3,41 m. INDIVIDUAL : 
Sorina Haidu (Lie. ind, 6 Satu 
Mare) 4,08-m. BĂIEȚI: L Lac. 
ind. 19 București 4,95 m, 2. 
Grupul școlar de marină Orșo
va 4,67 m. 3. Liceul ind. 6 Satu 
Mare 4,28 m. INDIVIDUAL t 
Ion Marinescu (Lie. ind. 19 
Buc.) 5,30 m. 

premiere vor urca Știința Bacău, 
Universitatea Cluj-Napoca (ar fi 
o performanță de-a dreptul sen
zațională pentru această formație 
abia reintrată în Divizia A !) și 
Mureșul Tg. Mureș, iar în divi
zia secundă ar urma să cadă cele 
două reprezentante ale Capitalei
— Confecția și Progresul. Aceste 
calcule ale hirtiei pot fi. desi
gur, încurcate. Așa, de pildă, clu- 
jeoce'e care se află pe un teren 
friabil, parcă anume pregătitor 
pentru o surpriză (vezi 10—23 la 
Tg. Mureș...), ar putea pierde un 
punct acasă, coborind o treaptă 
în ierarhie, datr afundindu-Ie pe 
constănțence in „groapa cu lei“ a 
B-ului. Sigur, șl alte surprize 
(sari manevre) sini posibile, dar 
avem obligația să sperăm că e- 
chitatea nu va fi sacrificată în 
numele unor beneficii meschine.

Duminică ne vom afla, deed, în 
tribune pentru a asista la finalu?
— dramatic, fără doar și poate!
— al acestei ediții a campionatu
lui feminin de handbal. El a re
levat energiile de care sînt ca
pabile echipele și regretul nostru 
este acela că resortul a fost doar 
precaritatea pozițiilor din clasa
ment. Mentinindu-se în viitoarea 
întrecere La arest nivel șl ridl- 
cîn-d permanent cota valorică, e- 
chipele din prima divizie vor pu
tea să asigure baza redresării 
handbalului nostru feminin. An
trenorii și sportivele au datoria 
să-și aducă această contribuție, 
să reînvie o tradiție de succese 
internaționale.

Hrîstache NAUM
CLASAMENT

L Știința Bacău H 12 • 5 247-2M 24
2. Mureru.’ H 8 3 8 247-231 19
3. Constr. B. M. 17 8 8 7 Ve-208 18
4. „U- Cj.-Nap. 17 1 2 7 216-248 18
1. U. Timiș. H 8 e 8 212-211 16
1. Hidrotehnica r7 • 4 7 212-209 16
T. Progresul n 8 4 7 168-182 16
8. TEROM Iași 17 1 1 8 228-244 15
1. Rulment. Bv. 17 1 3 9 218-223 14

se. Confecția 1T 5 4 8 194-201 14
Etapa viitoare, a XVIU-a (ulti

ma a acestei ediții) programează 
duminică meciurile : TEROM lași 
— Constructorul Bala Mare. Știin
ța Bacău — Universitatea Tîml- 
toara. Confecția București — Mu
reșul Tg. Mureș. Universitatea 
Ckij-Napoca — Progres uî Bucu
rești. Rulmentul Brașov — Hidro
tehnica Constanța.

realizarea anumitor performan
țe. iar anul trecut, deși învin
gători, Ghipu fi Onescu n-au 
fost declarați campioni 1... • O- 
tflia Șomănescu domină clar 
sprintul feminin, numai eă în 
timp ce ea aleargă 100 m în 
11,5 s. următoarele obțin timpi 
peste 12 a ! • Mulți dintre a- 
runeătorii fruntași dețin un pla
fon superior celui de anul tre
cut, la aceeași oră. Sînt însă 
șl unele excepții : sulițașul 
Tudorel Pîrvu obținuse anul 
trecut 81,98 m la 28 aprilie, iar 
acum, iată, pînă la 20 mai, cel 
mai bun rezultat al său este 
de 76,14 m. La fel și aruncă
torul de greutate Sorin Tiri- 
chițâ. care în 1979, ca junior, 
la început de lună mai trecuse 
de 17 metri, iar acum, ca se
nior, abia aruncă 16 m ! • Con- 
stănțeanul Ion Olteanu, se in
stalează, încet-încet, în fruntea 
alergătorilor la 110 m garduri. 
Campion național de sală (la 
60 mg), iată-1 acuin cîștigător 
clar al concursului de primă
vară, cu 14,1 s (anul trecut 
14,3 s), timp care promite. 
• Suceveanca Doina Beșliu 
(24 ani) este revelația acestui 
început de sezon competițional. 
Deocamdată ea s-a impus, cu 
recorduri personale, în toate 
cursele la care a participat. 
Sîntem curioși s-o vedem con- 
curînd cu adversare și mai pu
ternice ; avem convingerea că 
poate fugi acum sub 2 minute 
pe 800 m și în jur de 4:05,0 pe 
1500 m. Beșliu, ca și Maria 
Radu, și ea în evident progres, 
înseamnă un cert cîștig pentru 
atletismul nostru. • De reținut 
numele juniorului medieșean 
Stefan Karpoș, care aruncă dis
cul la 51,08 m. Pare un real 
talent.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• DOUA ȘANSE ÎNTR-O ZI ! 

• NUMAI ASTĂZI se mal pot 
procura bilete cu m merele pre
ferate pentru tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES de mline, tl 
mai 1980. Așadar, un nou prilej 
de mari succese la acest avanta
jos sistem de joc, îndrăgit de 
tot mal mulți participant. • De 
asemenea, astăzi este ULTIMA 
ZI de participare la atractivul 
concurs PRONOSPORT de 
miercuri 21 mal a.c., axat pe 
partidele penultimei etape ă 
campionatului Diviziei A. Multe 
dintre aceste meciuri fiind hotă- 
rltoare pentru configurația fina
lă a clasamentului, sînt posibile 
rezultate greu de prevăzut, dar 
care pot aduce mari satisfacții 
celor ce vor reuși să le antici
peze. NU PIERDEȚI PRILEJUL

CAMPIONATE • COMPETIȚII
JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII 

LA LUPTE LIBERE
In Sala sporturilor din Con

stanța, 326 juniori mari (13—20 
ani) și mici (15—17 ani) și-au 
disputat întâietatea la finalele 
campionatelor republicane indivi
duale de Lupte libere. Iată primii 
clasați la juniori mari : cat. 
48 kg : 1. Bela. Uveges (C.S.S. 
Odorheiu Secuiesc), 2. I. Polifro
ne (C.S.S. Constanța), 3. C. Ciu- 
cioiu (C.S. Tîrgoviște) ; 52 kg :
1. Ștefan Goraș (C.S.S. Steaua),
2. V. Buci ea (Gloria Buzău), 3.
I. Asaftei (I.C.H. Constanța) ; 
57 kg ; 1. Petre Gheorghe (C.S.Ș. 
Steaua), 2. A. Mărcuș (A.S.A. O- 
radea), 3. A. Băloi (C.S. Bră- 
rvești) ; 62 kg : 1. Traian Mari
nescu (Dinamo Brașov), 2. I. 
Boca (Constructorul Hunedoara)
3. S. Schwartz (Dunărea Galați) ; 
68 kg : 1. Tudor Drăgan (C.S.S. 
Constanța). î. C. Dănilă (Dinamo 
Brașov), 3. E. Kiss (Mureșul Tg. 
Mures) ; 74 kg : 1. Claudiu Tă- 
măduianu (C.S.S. Steaua), 2. D. 
Chiru (C.S.Ș. Steaua), 3. I. Rlșno- 
veanu (C.S.Ș Constanța); 82 kg: 1. 
Constantin Mărăscu (Steaua), 2. 
L Popa (Steaua), 3. D. Cozariuc 
(C.S.S. Unirea Iași) ; 50 kg : L

IN PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI 
DE CONCURS COMPLET

CĂLĂREȚII DE LA DINAMO AU DOMINAT ÎNTRECERILE
SJBIU, 19 (prin telefon). Pe 

baza hipică din localitate și în 
pădurea Șopa s-a desfășurat 
prima etapă a campionatului de 
concurs complet la călărie, care 
a reunit la start reprezentanți ai 
cluburilor și asociațiilor Steaua, 
Dinamo, Olimpia, C.S.M. Sibiu, 
Agricola Lugoj, Ialomița Jegălia 
și Petrolul Ploiești. întrecerile, 
deși desfășurate pe un timp 
ploios, care a afectat calitatea 
evoluțiilor, au demonstrat o des
tul de bună pregătire a concu- 
rențitor în acest început de se
zon competițional. In prlm-pla- 
nul disputelor s-au situat călă
reții de la Dinamo și Steaua, ei 
ImpArțindu-și primele locuri în 
clasamentul celor două categorii 
la individual. Dealtfel, din am o- 
vistul Eugen Ionescu șl stelistul 
Mihai S Ivestru au dominat în 
cele trei probe (dresaj, fond, 
obstacole) repurtînd frumoase șl

CICLISMUL IN ACTUALITATE
• CAMPIONATELE MUNICI

PIULUI BUCUREȘTI la ciclism 
au fost reluate sîmbătă după-a- 
miază, cu proba de fond. între
cerile au avut loc pe sos. Olte
niței, intre bornele km. 13,500—40, 
distanță pe care sportivii au par
curs-o dus-intors. Juniorii mari 
(22 concurenți) si-au disputat tit- 
kjfl de campion adături de se
ntori (15 cicliști !) și, spre cins
tea lor, au fost tot timpul pe 
primul plan al întrecerii. Dealt
fel, câștigătorul cursei juniorilor, 
O. Celea (Voința), ca și al doi
lea clasat, Fl. Popescu (CSS I), 
au ocupat locul 5 și, respectiv, 6, 
la sosirea în bloc, în compania 
seniorilor.

Deosebit de interesantă a fost 
disputa juniorilor mici. Cei 51 de 
concurenți au mers cu toții în 
pluton circa 20 km., după care, 
desprinzîndu-se din grup, 5 spor
tivi au început o cursă de urmă
rire care a determinat ridicarea 
substanțială a mediei orare pe 
ansamblul cursei (aproape de 
40 km/h). Iată campionii Bucu- 
reștiului la proba de fond : Gh. 
Vasiliu (Dinamo) — seniori, O. 
Celea (Voința) — juniori mari, 
C. Petrescu (Olimpia) — juniori 
mici.
• ETAPA I A „CUPEI BUCU

REȘTI" la velodrom, care urma 
să se desfășoare joi, săptămîna 
trecută, a fost aminată din cauza 
ploii, pentru data de 22 mai. în
trecerile au fost programat* cu 
începere de la ora 15,30.

„CUPA F.R.M." 
LA VITEZĂ

La Tg. Mureș s-au desfășurat 
duminică întrecerile etapei a 
treia a „Cupei F.R.M." la vi
teză. La start s-au aliniat 80 de 
motocicliștl din 12 cluburi șl a- 
sociațll sportive. învingătorii : 
50 cmc, începători — Emilia Di
nu (TUMAG București) și Mircea 
Irod (TUMAG București) ; 
avansați — Maria Beată 
(C.S.T.A. București) și Carol 
Berke (Voința Oradea) ; 125 cmc 
Istvan Viktor (Voința Oradea) ; 
175 cmc — Caiman Birtalan 
(LR.A. Tg. Mureș), 250 cmc — 
Istvan Viktor ; 500 cmc — Petre 
Lucaci (Steagul roșu Brașov) ; 
ataș — L Toth A. Toth
(LR.A. Tg. Mureș). In clasamen
tul general pe echipe au preluat 
conducerea, după trei etape, mo- 
toclcliștil de la Progresul Timi
șoara, cu 225 p, urmați de cei 
de la C.S.T.A. București, cu 
224 p șl C.S.M. Reșița, cu 116 p. 
(L PAUȘ — coresp.)

DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE 
MARH CÎȘTIGĂTORI !

« TRAGERE EXCEPȚIONALA 
LOTO. A început vinzarea bile
telor pentru tragerea excepțio
nală Loto de duminică 25 mal 
a.c., la care se pot obține 
AUTOTURISME „Dacia 1300", 
ClȘTlGURI ÎN BANI de 50.000, 
25.000, 10.000 lei etc., precum și 
EXCURSII pe ruta r.s. Ceho
slovacă — R.P. Ungară sau în 
R.P. Polonă. CONSULTAȚI 
PROSPECTUL TRAGERE ȘI JU- 
CAȚI DIN VREME NUMERELE 
PREFERATE !
• CIȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 14 MAI 1980. 
Cat. 2 : 8,50 variante a 10.231 lei ; 
cat. 3 : 16.00 a 5.435 lei ; cat. 4 : 
63,25 a 1.375 lei ; cat. 5 : MB,25 a 
439 lei ; cat. 6 : 7.073,25 a 40 lei ; 
cat. 7 • 166,25 a 200 lei ; cat. 8 : 
3.501 a 40 ld. REPORT LA CAT. 
1 : 170.725 Id.

Dumitru Mușat (Dinamo Brașov),
2. Gh. Balaș (C.S.S. Constanța),
3. C. Bodrogy (C.S.S. Odorhei) ; 
100 kg : 1. Fiorin Mo canu (Stea
ua), 2. C. Roșea (Rapid Buc.), 
3. P. Haramuz (C.S.M. Reșița) ;
4-100  kg : 1. Dănuț Tunaru (Stea
ua), 2. C. Ungureanu (C.S.S. 
Deva^, 3. Gh. Pop (Rapid Buc.). 
Clasamentul pe municipii și ju
dețe : 1. București 60 p, 2. Con
stanța 28 p, 3. Brașov 19 p, 4. 
Hunedoara 13 p, 5. Harghita 10 p,
6. Iași 10 p. Campionii la juniori 
mici (în ordinea categoriilor) : 
Dumitru Cucu (Olimpia Craiova), 
Costinei Fir (C.S.M. Craiova), 
Liviu Dobre (C.S.S. Brașov), Lu
cian Nedcru (Minerul Motru), 
Laszlo Gergely (C.S.S. Odorhei), 
Marian Bărgăuanu (C.S. Tîrgo- 
viște), Vasile Moraru (C.S. Tîr- 
goviște), Cristian Popescu (Vul
turii Lugoj), Liviu Nițu (C.S.M. 
Craiova), Ion Fildan (C.S.S. Ora
dea) șl Robert Kiss (C.S.S. Sf. 
Gheorghe). Clasamentul pe mu
nicipii și județe : 1. Dolj 25 p,
2. Harghita 19 p, 3. Dîmbovița 
18 p, 4. Timiș 18 p, 5. Brașov 
17 p, 6. Hunedoara 16 p.

meritate victorii. De asemenea, 
echipa Dinamo, mai omogenă, 
mai închegată valoric, s-a deta
șat de restul competitoarelor, 
oeipînd tocul intli la o diferență 
mare de următoarele clasate.

Iată rezultatele : individual — 
cat. ușoară ; 1. Eugen Ionescu 
(Dinamo) cu Volpone 118,5 p, 2. 
Mlhal Silvestru (Steaua) cu Ju
cător 135,60 p, 3. Aurelian Stoi
ca (Steaua) cu Sultan 136,50 p,
4. Marian Simion (Dinamo) cu 
Bengal 142,60 p, 5. Peter Flei
scher (C.S.M. Sibiu) cu Ghiaur 
173,80 p, 6. Ion Vescan (C.S.M. 
Sibiu) cu Jamat 177,00 p ; cat. 
mijlocie — 1. Mihal Silvestru 
(Steaua) cu Nehoiu 133,20 p, 2. 
Teodor Pancă (Steaua) cu Juvăț 
134,00 p ; echipe — 1. Dinamo 
(Paul Mazilu, Eugen Ionescu, 
Marian Simion) 261.10 p, 2. 
Steaua 310,10 p. 3. C.S.M. Sibiu II 
378,85 p. (L IONESCU — coresp.)

• SIMBATA DUPA-AMIAZA, 
tot la velodromul Dinamo, vor 
putea fi urmărite disputele vi- 
teziștilor in prima alergare orga
nizată de nou înființata secție de 
ciclism „STEROM".
• URMĂTORUL CAMPIONAT 

municipal la ciclism a fost pro
gramat vineri, 23 mal, ora 15,30, 
dnd sportivii își vor măsura for
țele pentru cucerirea titlului de 
campioni ai Bucureștiului la pro
ba de contratimp pe echipe. Dis
putele vor avea toc pe autostrada 
București — Pitești, între bornele 
15—35 (seniorii — 80 km., juniorii 
mari — 40 km., juniorii mici — 
20 km.).
„CUPA F.R.N.* LA POLO
In „Cupa F.R.N." la polo s-au 

desfășurat noi partide : Rapid
Buc. — C.N. ASE 7—6 (0—0, 3—0,
3—3, 1—3) ; Triumf Buc. — Pro
gresul Buc. 3—4 (0—2, 1—0, 2—1, 
0—1) ; Dinaimo — Mureșul 17—3 
(5—0, 5—1, 4—0, 3—2) ; Rapid Buc.

— Mureșul 16—4 (3—2, 3—1, 5—0,
5—1) ; C.N. ASE — Mureșul 15—3 
(4—0, 2—1, 4—2, 5—0) ; Rapid Buc.
— Rapid Arad 7—2 (2—1, 1—0,
1— 0, 3—1) ; Triumf — Progresul
Oradea 6—3 (2—1, 0—1, 2—0, 2—1); 
Crlșul — Ind. Linei Timiș. 13—7 
(5—1, 4—1, 1—0, 3—5) ; Voința
Cluj-Napoca — Progresul 3—2 
(1—1. 0—1. 1—0, 1—0) ; Politehnica 
Cluj-Napoca — Dinamo 6—8 (1—o,
2— 3. 2—3, 1—2). (M. RADU, L
GHIȘA și Gh. NISTOR —coresp.).

TURNEELE FINALE DE
Ieri s-au desfășurat meciurile 

din cea de-a doua zi a turnee
lor finale ale juniorilor la vo
lei.

C.S.Ș. UC. NICOLAE TITU- 
LESCU CRAIOVA — C.S.Ș. RM. 
V1LCEA 2—3 (3, 9, —11, —6,
—2). Elevele antrenorului V. Do
bre au câștigat primele două 
seturi, dlnd impresia că vor 
dispune ușor de vîlcence. A- 
cestea, avînd în Ioana Liteanu 
șl Gabriela Denghel două jucă
toare foarte bune, au înclinat 
balanța de partea lor, spre 
bucuria antrenorului V. Săsă- 
ranu.

In cel de-al doilea meci, VI
ITORUL a învins C.S.Ș. CON
STANȚA cu 3—1 (14, —12, 10, 9). 
Sextetul pregătit de Margareta 
Cristiani s-a prezentat cu totul 
altfel decît în ziua precedentă. 
Evidențiate : Severina Io rd ac he 
șl Elisabeta Marinescu. Constăn- 
țencele au jucat lipsite de nerv.

In ultimul med — C.S.Ș. LIC. 
D. CANTEMIR — C.S.Ș. SIBIU 
— pe care l-am putea numi al 
campioanelor (cantemiristele fi-

TENISMANI ROMÂNI
Astăzi au plecat spre Paris, 

pentru a lua parte la campiona
tele Internaționale de tenis ale

în faza calificărilor pentru 
campionatele internaționale de 
tenis ale Italiei, ce se desfășoară 
pe terenurile Foro Ttalico de la 
Roma, Florin Segărceanu a ob
ținut trei frumoase victorii con
secutive : 6—2, 6—3 cu Chris 
Johnstone (Australia), 6—2, 6—4
cu Louk Sanders (Olanda) și
6—1, 6—0 cu Marco Alciati (Ita
lia). în urma acestor rezultate, 
Segărceanu va juca în prima 
partidă pe tabloul principal îm
potriva excelentului ten is man 
Italian Gianni Odeppo.

Timp de trei zile, Sibiul a fost 
gazda finalelor campionatelor u- 
niversitare de judo. Desfășurată 
in noua sală a Clubului sportiv 
școlar din localitate, competiția
— aflată la cea de-a Xl-a ediție
— a reunit 96 de studenți, practi
cant! ai sportului în kimotno, din 
14 centre universitare. întrecerile 
au fost dominate de judoka 
bucureșteni (antrenor Ion Hi>i- 
tău), care au reușit să cîștige 
titlurile de campioni universitari 
la șase categorii de greutate. Ce
lelalte două au revenit studenți
lor din Timișoara (antrenor Con
stantin Bogdan) și iași (antre
nor Constantin Bordea). Dintre 
laureații actualei ediții, o remar
că specială merită bucureșteanul 
D. Ud vâri, care s-a impus cu 
autoritate atît la categoria grea, 
cît și la open, reeditând astfel 
performanța înregistrată la fina
lele de anul trecut. Meritorie a 
fost și comportarea ieșeanului N. 
Comănescu; care s-a dovedit bine 
pregătit fizic, dar mai ales din 
punct de vedere tehnic, el fina- 
lizînd cu dezinvoltură numeroase 
procedee.

Iată primii trei clasați: cat. su- 
perușoară; 1. D. Pandur (I.P. Ti
mișoara), 2. I. Macău (Univ. Ga
lați), 3. L. Bezna (I.P. București) 
și V. Mareș (I.I.S. Pitești); cat.
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' FINALISTELE „CUPEI ROMÂNI
Tradiționala competiție de oină sferturi. 

„Cupa României" a ajuns în fa- reușit să- 
zele superioare. Simbăta și du
minica trecută, aproape 40 din 
sutele de echipe participante la 
etapa de masă s-au Întâlnit în 
patru orașe (Mizil, Alba Iukba, 
Sf. Gheorghe și Tecuci) în ca
drul întrecerilor zonale.

„Zona" de la Mizil a fost oea 
mai puternică. _ _______ _
echipe prezente pe „Stadionul ti
neretului" din localitate, șase au 
fost de forțe sensibil egale. Prin
tre principalele candidate la cele 
doiă tocuri care asigurau drep
tul de calificare în finala pe țară 
a competiției s-au aflat echipe 
cu o îndelungată activitate: „Via
ța Nouă" Olteni (jud. Teleorman), 
Avintul Curcani (jud. Ilfov), Con
fecția Rm. Sărat și A.E.I. Urlați 
(județul Prahova) cu mulți ju
cători experimentați, precum și 
formații ca „Oțelul" Tîrgoviște și 
A.S A. Constanța, ai căror oiniști 
tineri, dornici de afirmare, au 
dart o pitemică ripostă adversa
rilor lor. întrecerea acestora a 
prilejuit partide dinamice, vki 
disputate, presărate cu spectacu
loase „prinderi La mijloc", cu 
numeroase pase derutante, acțiuni 
de apărare ermetică pe ambele 
culoare și ‘ foarte multe „bătăi" 
peste linia de fund sau de trei-
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102 CONCURENȚI IN CAMPIONAT
Intr-un cadru organizatoric 

excelent, pe Lartodromul din 
Galați s-a desfășurat sîmbătă și 
duminecă prima etapă (din 
cinci) a campionatului republi
can de karting. Miile de gălă- 
țeni care au populat esplanada 
de la grădina publică au avut 
prilejul să urmărească un con
curs reușit din punct de vedere 
tehnic și spectacular. Majorita
tea concurenților (102, aparținând 
unui număr de 19 asociații șl 
cluburi din Arad, București, 
Cluj-Napoca, Constanța, Timi
șoara, Galați și din alte orașe 
ale țării) prezenți la start au 
etalat virtuozitate, temeritate șl 
multă ambiție. Și o surpriză : 
campionul de anul trecut — Pe
tre Niculescu — nu s-a numărat 
printre cîștigători !

Rezultate tehnice : începă
tori — 1. A. Niculescu (Pescăru
șul Constanța), 2. I. Dehelean 
(Pegas Arad), 3. P. Țăranu (Lie. 
auto Timișoara) ; 50 cmc juniori 
șl junioare — 1. M. Novac (Pe
gas), 2. M. Ostoin (Lie. auto 
Tim.), 3. P. Niculescu (Unirea

VOLEI ALE JUNIORILOR
ind campioane in 1979 la juni
oare I, iar C.S.Ș. Sibiu în 1979 
șl 1980 la Junioare II) a fost 
ctșttgat, după o partidă frumoasă, 
de bucureșience cu 3—â <jB, —16, 
—12, 11, 6). (S. NORAN).

Iată șl amănunte de la meciu
rile desfășurate la Ploiești : 
C.S.Ș. TG. MUREȘ — C.S.Ș. SI
BIU 3—0 (9, 13, 3). Victoria s-a 
decis In setul doi, clnd mureșenii, 
deși conduși eu 5 puncte, refac 
handicapul șl cîștlgă.

C.S.Ș. „U“ TIMIȘOARA — 
C.S.Ș. UC. NIC. TTTULESCU 
CRAIOVA 3—2 (—7, 6, —9, 10, 9). 
Favorițl erau craidverill, dar ta 
finalul meciului aceștia au cedat 
timișorenilor, care au luptat e- 
xemplar, merlttad Victoria. Evl- 
dențiați : N. Ponoran și Gh.
Florian (de la timișoreni) șl L 
Daha (Craiova).

Derbyul turneului. CJS.Ș. TRI
COLORUL PLOIEȘTI — CJS.Ș. 
steaua buc. a fost dominat 
de gazde, care au cîștlgat ta ur
ma unui meci foarte frumos 3—0 
(3, 14, 9). (I. TANASESCU —

coresp.).

Tricc lor • 
Petre (Cj
1. Renare 
Martafta î 
Napooa, ;
î. uMfcg 
Mlr.ciu (I 
can < Ca2 ~.

2. C. Mir. 
N. Stoica

cmc — L
Ștefan 

L), 3.
oara) 

Tricolor, 2 
rul. (Tel 
coresp.)

Exceptînz 
Oltenița și 
doi au in 
mai mult 
celorlalți < 
belor au 
zeniei cu 
victorie — 
să-l satis fa 
genți. Dum 
cunoaștem 
Popa este 
în caretei 
cîștigate ct 
maniera in 
susținut în 
greu de t 
Popa !) do 
mareablle i 
tre care șl 
n-au fost 
răimîne un 
ori de cîte 
Victorii sp< 
înregistrat 
de Lazăr 
lupta fina’J 
tntr-adevăr 
zentant al 
vent și He 
Gheorghe < 
mari anul 
prezent pe 
mentul drri 
să cu mul

LA ROLAND GARROS
Franței, de h* Roland Garros 
(faza calificărilor), sportivii 
români Dumitru Hărădău, An
drei Dirzu și Maria Romanov.

De astăzi și pînă la sfirșitul 
lunii, mal mulți tineri tenismani 
români vor participa, în Unga
ria, la tradiționalul turneu 
Balaton. In probele de tineret 
vor juca Laurențiu Bucur. Liviu 
Mancaș, Bogdan Toma și Silvan 
Niculescu (însoțiți de antrenorul 
Dumitru Viziru), iar în probele 
de juniori : Cristian Moroșan, 
Tonuț Șesu, Alice Dănilă și Da
niela Nemeș (antrenor Gh. 
Boaghe).

uro
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1. D. Sapta 
12. V. Go țes- 
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ele Dinamo 
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Cluj-Napoca, Cimpeanu II 
transformat — in condiții si
milare — o lovitură de la 11 
m, golul fiind validat de arbi
trul loan Igna !“ O mărturi
sire, pe loc confirmată de 
Cimpeanu II. care, fără să-l 
absolve de orice culpă pe M. 
Răducanu, îi acuză — pentru 
a cita oară ? — pe arbitrii 
noștri, vinovați de a nu apli
ca ad-literam regulamentul de 
joc. Pentru că. iată. Marcel 
Răducanu aduce acum un im
portant prejudiciu coechipieri
lor săi tricolori.

încheiată fiind paranteza, 
lungă dar necesară, se impu
ne următoarea remarcă : e- 
chipa noastră a făcut real
mente un joc bun in ansam
blul lui, raportat la prestațiile 
din partidele cu R. D. Ger
mană și cu selecționata olim
pică a Cehoslovaciei, dar nu 
Ia reaiu-i potențial, la princi
palul obiectiv competițional pe 
1980, ABORDAREA CU SUC
CES 
C.M.

Chiar și duminică, pe fon
dul unei comportări meritorii, 
au reapărut vechi lacune, pro
prii desigur nu numai forma
ției reprezentative, ci și echi
pelor noastre de club. înse- 
rîndu-le, spre o mai bună sis
tematizare și înțelegere, pe 
cele două momente fundamen
tale ale 
fi : pentru 
neaplicarea 
lectiv și 
fiind primii 
nează ; nesincronizarea 
tarilor din linia de fund 
debutantului Licâ _ 
Ștefănescu și Munteanu II — 
pentru a exploata, eu maxi
mum de avantaje, legea of
saidului, UN NEAJUNS CARE 
A STAT LA BAZA AMBE
LOR GOLURI PRIMITE DE 
IORDACHE. Pentru faza de 
atac — lipsa sprijinului per
manent al posesorului mingii, 
ceea ce explică, In dese si
tuații, și menținerea el la 
picior mai mult decît o soli
cită faza ; predilecția pentru 
rezolvările (pase, centrări) 
fără conținut tactic (Bălăci, 
M. Răducanu) ; tendința de a 
da consistență acțiunilor o- 
fensive — prin ieșirea in 
„bloc", Intr-un tempo crescut 
In apropierea 16-lui advers — 
numai cinci echipa este condu
să pe tabela de scor. Sint 
efecte proprii acestui impor
tant moment al posesiei 
mingii, atît individuale, cit 
șl ale diferitelor linii Cu 
consecințe mai mari, negative 

A PRELIMINARIILOR

jocului, acestea ar 
faza de apărare — 

presingului co- 
simultan. înaintașii 

care-1 abando- 
jucă-
— a 

cu Sameș,

U POPA CONFIRMA

cîștigate de 
ia care eel 

j rezistență 
din partea 
restul pno- 

patorită dir- 
liptat pentru 
pcol menit 
pel mai exl- 
etxilt să re- 
p Dumitru 
priver. Felul 
f’it ‘ ~ cursele 
și Bădița, 
prezentat și 

pală (foarte 
Knlș acest 
succesele re- 
p 1979 Cpzin- 

Derby-ului) 
tre șl că el 

de temut 
lă In sulky.

s-au mai 
-fle cîștigate 
msțimjt ta 
. Marinescu, 
lemn repro
val”), Frec
are că N.

pe fapte 
fltadu-se ta 
>c ta clasa- 
srda (condu- 
D. Toduță)

rec.
3.

și Stăvilar. Rezultate tehnice: 
Cursa 1: L OQtenița (Tr. Mari
nescu) rec. 1:40,5, 2. Seltma. Sim
plu 5, ordinea 41. Cursa a 2-a: 
1. Versiunea (SF1. Pașcă) 
1:30,3» 2. Fricos, 3. Gurița. Sim
plu 4, ordinea 25, event 56, ordi
nea triplă 234. Cursa a 3-a: L 
Frecvent (N. Gheorghe) rec. 
1227,8, 2. Rural. Simplu 4, ordi
nea 10, event 8, triplu clștigător 
302. Cursa a 4-a: 1. Turban ȘD. 
Popa) rec. 1:27,5, 2. Roditor, 3. 
Fanon. Simpla 16, ordinea 94, e- 
vent 27, ordinea triplă 824. Cursa 
a 5-a: 1. Herba (D. Toduță) rec. 
1:31,0, 2. Banjot Simplu 5, ordi
nea 28, event 50, triplu ciștigăBor 
889. Cursa a 5-a: 1. Lazar ȚTr. 
Marinescu) rec. 1:28,1, 2. Epilog, 
3. Bavari. Simplu 4, ordinea 37, 
event 50, ordinea triplă 435. 
Cursa a 7-a: 1. Bărdița CD. Po
pa) rec. 1:27,«L 2. Trucaj, 3. Zme- 
rlt. Simplu 
10, ordinea 
tigător 580. 
vilar (Gv.
Relaxa, 3. __  __ . , __
din ea 38, event 4, ordinea triplă 
865. Cursa a 9-a; 1. Somon (S. 
Onache) rec. 1:33,0, 2. Manșon, 
3. Hublou. Simpla 2,50, ordinea 
7, event 4, ordinea triplă 2±L 
Cursa a 10-a: 1. Herlea (N.
Gheorghe) rec. 1:35,3, 2. Solitara- 
Simplu 2,50, ordinea 19, event 5. 
Retrageri: Rubidiu si indian.

Gh. A LEXAN DRES CU

2,50, ordinea 9, event 
triplă 116, triplu elș- 
Cursa a 8-a:; 1_ Btfi- 

Sotean) rec. 1:35,4, Z. 
Sabău. Simplu 8, or-

VĂ AȘTEAPTĂ 1N LENA MAI
pe zi (cazare și masa)
e Sud, Eforie Nord, Mangalia, Mamaia, 

I Venus-Aurora, Saturn așteaptă in acest 
| milioane de oaspeți. Pentru a vă bucura 
Facerile soarelui și apei, oficiile județene 
kreaga țară și filialele I.T.H.R. București 
atea de a vă petrece vacanța sau efectua 
condiții mai avantajoase decît in plin Be

to 57 Iei pe zi de persoană sint incluse 
n hoteluri și restaurante de categoria I. 
procura și pentru un sejur mai mic decît 

k 12 zile.
or beneficiază de o reducere de 25’/» !•

b C.F.R.

firește, în modul de funcțio
nare a ansamblului, ni s-au 
părut însă carențele din jocul 
liniei mediane ; provenite din 
modul de alcătuire a acestui 
compartiment de bază. intrat 
in teren într-o formulă mai 
puțin aptă să construiască, să 

‘ tehnico- 
incapa- 
pra etică 
ședința 

Și 
V. Stâne seu.

„cartea de vizi-

mențină echilibrul 
tactic. O formulă 
bilă să transpună in 
principiul enunțat la 
tehnică dinaintea partidei 
de antrenorul 
potrivit căruia
ta * unei echipe o constituie 
pasa dată corect și la momen
tul oportun". Și atunci, pen
tru ce s-a recurs la trioul ali
niat ? Evident.
Întări defensiva, atît cantitativ 
cit și pozițional (lui AL Nieo- 
lae indieîndu-i-se rolul de 
„închizător" in fața lui Sameș 
șl Ștefăneseu), omițindu-se 
faptul că o apărare imediată 
se simte mai sigură ta zona 
ei dacă are in față mijlocași 
de meserie — deci CALITATE
— care — în loc să pună ac
centul pe închiderea culoare
lor și Pe respingerea mingii 
în picioarele adversarului — 
sînt capabili să servească, 
cum scrie la carte, momentul 
atacului, construind și finali- 
zind. MUȚIND, cu alte cuvin
te. PERICOLUL la POAR
TA... CEALALTĂ. După meci, 
conducerea tehnică ne vor
bea pentru viitorul apropiat de 
o „soluție T. Stoica" pentru 
postul de mijlocaș central un 
Jucător care acoperă o zonă 
mare, dotat tehnico-tactic pen
tru ambele situații ale jocu
lui. O variantă oricum mai 
logică, în condițiile în care în 
„ll“-le reprezentativ figu
rează și colegii hii de club M. 
Răducanu și A. Ionescu. dar 
care nu va putea fi testată 
mai devreme de 8 Iunie, ziua 
următorului med al echipei 
reprezentative, cu Belgia, în 
deplasare. Și timpul trece, 
trece, apropiindu-i pe tricolori 
ți mai mult de startul lor ta 
preliminariile C.M.

Vremea tatonărilor 
date — in
— * trecut 
ceea ee se 
aci Înainte 
jească cu adevărat ideea 
construire a unui „11" 
închegai, puternic prin ECHI
LIBRU ți PERSONALITATE.

pentru a se

nefon- 
maierle de selecție 
cam de mult. Tot 
va Întreprinde de 
va trebui «ă elu

de 
bine

— Dor- 
(0—9). 

Cetatea 
Metalul 
Roman

SERIA I
Avîntul T.C.M.M. Frasin — 

Ceahlăul Piatra Neamț 3—t
(2—0), Foresta Fălticeni 
na Vatra Doritei 3—0
I.M. Piatra Neamț — 
Tg. Neamț 2—0 (2—9),
Botoșani — Laminorul
2— 0 (2—0), Șiretul Bucecea — 
A.S.A. Clmpulung Moldovenesc
4—1 (2—0). Danubiana Roman — 
Cristalul Dorohol 3—2 (î—1) — 
s-a jucat la Bicaz, Celuloza Pia
tra Neamț — Metalul Rădăuți
3— 3 (0—0), Zimbru) Suceava — 
Cimentul Bicaz 3—1 (3—6).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a XXV-a : L CEAH
LĂUL P. NEAMȚ *7 P (»—1*1,
3. Foresta Fălticeni 34 p (43—15). 
3. Avîntul Frasin 31 p (4S—1S)~ 
pe ultimele : 15. I.M. P. Neamț 
29 p (33—51). 16. Danubiana Ro
man 16 p (23—56).

SERIA A H-a
Borzeștl — Constructo- 

3—0 (1—0), NJcollna Iași 
Pașcani 3—1

C.S.M. 
rul iași :
— C-F-R. Pașcani 3—1 (1—2),
A.S.A. Iași — Constructorul Vas
lui 3—1 a—0), DEMAJR Mărășești
— Hușana Huși 9—0. Textila Bu- 
hușl — Luceafărul Adjud 3—1 
(2—0), Relonui Săvineștl-Roz- 
nov — Minerul Comăneștl 3—1 
(3—0), Petrolul Molnești — Par
tizanul Bacău 2—9 (1—9), Letea 
Bacău — Rulmentul BIriad 1—0 
(0-9).

Meciurile Hușana Huși — Mi
nerul Comăneștl (din etapa a 
XXI-a) și CJ.R. Pașcani — 
A.S.A. iași (din etapa a XX1H-D 
au fost omologate de către 
F-R.F. cu 3—0 ta favoarea forma
țiilor Minerul și, respectiv, 
A.S.A. Echipele penalizate au fo
losit tn meciurile respective ju
cători fără drept de joc.

Pe primele locuri : L CSJL 
BORZEȘTI 41 p (60—6), 1. Mi
nerul Comăneștl 30 p (40—20), 3. 
Constructorul "
4. Partizanul 
pe ultimele : 
19 p (26—46), 
(34-52).

SERIA A m-a
C.S.U. Galați — Petrolul Berea

5—0 (4—0), Chimia Buzău — 
F-N.C. Săhătenl S—0 (4—0), An
cora Galați — Foresta Gugeștl 
3—1 (2—0), Dinamo C.PL. Foc
șani — Carpațl Sinaia 3—0 (1—0), 
Olimpia Rm. Sărat — Chimia 
Brazi 2—1 (1—1), Victoria Tecuci
— Petrolul Bălcol 1—1 (0—0). 
Carpațl Nehoiu — Oțelul Galați 
3—0 (1—0), Prahova Ploiești — 
Caralmanul Bușteni 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : L C.S.U. 
GALATI 40 P (67—19), 2. Pra
hova Ploiești 31 p (43-28), 3. 
Dinamo Focșani 29 p (44—38)— 
pa oltlmele ; li. Petroha Bălcol

Iași 29 p (50—33), 
Bacău 29 p (41—30)...
15. Hușana Huși

16 A.S.A. lași 16 p

LOTH DE TINERET
Șl SPORTEL STEDENJESC
AD EVOLEAT IN ITALIA
PERUGiA - LOTUL DE TINERET 

AL ROMÂNIEI 0-0
La Perugia, în partida amica

lă dintre formația locală din 
prima ligă a campionatului ita
lian și Lotul de tineret al Româ
niei s-a înregistrat un scor alb.

Arbitrul A. Baldi (Roma) a 
condus următoarele formații :

UOTUL DE TINERET AL RO
MÂNIEI : Boldici — Andreicuți. 
Fl. Pop. C. Solomon. Mincu — 
Badea (Geolgău). Bozeșan (Mu- 
reșan) — Terheș, D. Georgescu, 
Cioban u.

PERUGLA. : Mancini — Menguc- 
ci, Ceccarinl — Frosio. Pin, Di 
Gradi — Bagni. Gotetti. Casarsa, 
Cocchiari. Calloni.

ASCOLI - SPORTUL 
STUDENȚESC 1-1 (1-1)

Echipa Sportul studențesc, re
centa câștigătoare a Cupei bal
canice. a evoluat la As co li in 
compania formației locale cu a- 
ceLași nume, una dintre revela
țiile campionatului primei ligi, 
unde a Încheiat întrecerea pe lo
cul 4, fiind întrecută ’ doar de 
celebrele cluburi Internaționale. 
Juventus și Milan. Bucureștenil 
au confirmat proaspăta lor per
formanță. înregistrată la Rijeka, 
terminînd la egalitate cu As coli : 
1—1. A fost o partidă animată, 
mult gustată de spectatori. Oas
peții au deschis scorul prin Chi- 
haia (mtn. 13). gazdele egali nd 
prin Pircher (min. 25).

Arbitrul M. Altobeili (Roma) a 
condus formațiile :

SPORTUL STUDENȚESC : Mo- 
raru (min. 46 Lazăr) — Tănăses
eu, Cazan. B. Grigore, Că țoi — 
Munteanu I, O. Ionescu, Șerbă- 
nlcă — Iorgulescu. M. Sandu 
(min. 46 Stroe), Chihaia (min. 55 
M. Marian).

ASCOLI : Pulici (min. 46 —
Murano) — Anzivino, Boldlni — 
Torrisl (min. 55 — Dl Croce), 
Gasparini. Scorsa — Pircher, Mo
ro (min. 65 — Mancini), Anas fa
st (min. 46 — Jorio), Trevlsanel- 
k>, Bellotto (min. 46 — Paolucci).

CLAUDIO SABATTINI
— redacția „Guerin Sportivo" —

ASTĂZI, LA CLUJ-NAPOCA ÎNCEPE 

AL CAMPIONATULUI JUNIORILOR
în cursul acestei după-amiezi, 

la Cluj-Napoca, cele 8 echipe 
calificate in turneul final al 
Campionatului republican al ju
niorilor (ediția 1979—1980) vor 
susține jocurile programate în 
cadrul primei etape. Celelalte 
două etape urmează să se dis
pute joi și sîmbătă, după care 
vor fi cunoscute cele două for
mații care se vor întrece în 
finala competiției, programată 
la 1 iunie, în Capitală, in des

DIVIZIA C-ETAPA A XXV a
18 p (35—37), 16. Chimia Buxâu 
13 p (38—62)..

SERIA A IV-a
Progresul Isaccea — LM.U. 

Medgidia 1—1 (1—1), Dacia Uni
rea Brăila — Chimpex Constanța 
3—2 (1—1). Marina Mangalia — 
Pescărușul Tulcea 3—1 (0—0), 
Granitul Babadag — Electrica 
Constanța 2—0 (1—0), Victoria
Țindârei — Chimia Brăila >—1 
U—1). Voința Constanța — Ra
pid Fetești 2—1 (0—0), Amonil
Slobozia — Șoimii Cernavodă 
3—0 (0—0). Ș.N. Brăila — Unirea 
Eforie 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : L I-M-U. 
MEDGIDIA 37 p (50—16), 2. Amo
nil Slobozia 33 p (60—29), 3. Șoi
mii Cernavodă 30 p (42—25)— pe 
ultim ei e : 15 Unirea Eforie 18 p 
(30—46). 16. Granitul Babadag 
13 p (10—65).

SERIA A V-a
Ș™N. Oltenița — Sirena Bucu

rești 0—0, Voința București — 
TAL. București 2—0 (0—0), Teb- 
nometal București — Auto meca
nica București 3—0 (2—0), Visco- 
xa București — Automatica 
București 0—10 (0—4) (!), Danu
biana București — Electronica 
București 0—0, Dunărea Călărași 
— Viitorul Chirnogl 1—1 (0—1),
FEROM Urzlceni — Flacăra roșie 
București 4—2 (1—1), Luceafărul
București — Abatorul București 
0—0.

Meciul Electronica București — 
Viitorul Chirnogl (din etapa « 
23-a) a fost omologat de către 
FJLF. cu 3—0 tn favoarea echi
pei Viitorul. Electronica a folo
sit la acest med un jucător fără 
drept de joc.

Pe primele locuri : 1. SIRENA 
26 p (40—15), 2. Automatica 35 
p (51—20), 3. Dunărea Călărași 
35 p (40—18)... pe ultimele : 15.
Automecanica 19 p (25—34), 16.
Viscoza 12 p (21—67).

SERIA A Vl-a
Petrolul Bolintin — ROVA Ro

șiori 1—0 (1—0), Petrolul Tlrgo- 
viște — Progresul Pucioasa 1—0 
(0—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Recolta Stoicănești 6—0 
(2—0). Cimentul Fieni — Con
structorul Pitești 3—2 (1—1),
LP.C. Slatina — Petrolul Videle 
3—2 (2—2), Daria Pitești — Me
talul Mija 2—3 (2—1), Progresul 
Corabia — Dinamo Alexandria 
5—2 (1—0), I.O.B. Balș — Spor
tul muncitoresc Caracal 2—1

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 37 p (43—17), 2. Meta
lul Mija 30 p (46—29), 3. Pro gr e- 
lul Pucioasa 29 p (37—17)... pe

Pupa 160 de minute jucate în Turneul E. E. F. A.

RATĂRILE LUI GABOR, NIȚĂ, BOLBA
Șl GAFELE LUI ALEXA AU SCOS... TEORETIC 

ECHIPA DIN CURSĂ
LEIPZIG, 19 (prin telefon).
O victorie (2—1 cu Finlanda), 

un eșec (0—I cu Polonia), două 
goluri marcate, două primite, 
două puncte din 4 posibile, locul 
3 în clasamentul grupei, după 
Polonia și R.F. Germania — 
iată bilanțul înregistrat de se
lecționata noastră de juniori 
după primele două jocuri din 
cadrul Turneului final U.E.F.A. 
Este, evident, un bilanț nesatis
făcător, deoarece neașteptata 
infrîngere din partida cu junio
rii polonezi (învinși clar in ul
timii ani de selecționatele noas
tre de juniori în competiții in
ternaționale) a diminuat pînă 
aproape de zero șansele de ca
lificare in semifinalele acestui 
veritabil campionat european.

Cum s-a ajuns la această si
tuație ? Pentru a oferi un răs
puns exact și complet va tre
bui să subliniem, trei dintre 
cauzele principale care au de
terminat evoluția echipei noas
tre de-a lungul celor 160 de mi
nute jucate la Wolfen și Me
erane și rezultatele înregistrate 
in aceste prime două meciuri. 
Este vorba, inainte de toate, de 
una și aceeași boală veche, care 
..roade" de mulți ani rezultatele 
fotbalului nostru : RATĂRILE. 
Se construiesc cu migală atacuri, 
se lansează inspirate acțiuni o- 
fensive rapide, tăioase, dar a- 
colo, în fața porții adverse, la 
finalizare, se întunecă, parcă, 
mințile fotbaliștilor noștri, ei 
părînd „parașutați" în careul de 
16 m, suprafață In care li se 
Înmoaie picioarele, șutind ca 

chiderea finalei „Cupei Româ
niei". Conform regulamentului, 
cele 8 echipe calificate (S.C. 
Bacăn, Metalul București, Di
namo București. C.S.Ș. Timi

șoara, F. C. Argeș, CJSJȘ- 
Sighet, CJS.Ș. Brașovia și 
Corvinul Hunedoara) vor fi 
împărțite — prin tragere la 
sorți — tn două grupe de cite 
4 și își vor disputa jocurile 
după sistemul turneu (fiecare 
cu flecare). Meciurile sint pro- 

ultimele : 14. Dinamo Alexandria 
11 p (25—39), 15. Petrolul Bolin
tin 19 p (26—43), 16. Construc
torul Pitești 15 p (25—50).

SERIA A VH-a
Dunărea Calafat — Minerul Lu- 

peni 1—0 (1—0), Progresul Băi- 
lești — El ectrop utere Craiova 
1—2 (1—2). Chimistul Rm. Vil-
cea — Unirea Drobeta Tr. Seve
rin 6—1 (3—0). Metalul Rovinari
— Constructcrul T.C. Ind. Craio
va <—o (i—0), Gloria Strehaia — 
Uotru Brezoi 3—0 (1—0), CJ.R.
Craiova — Minerul Motru 2—1 
(0—1), Metalurgistul Sadu — Vi
itorul Drăgășani 1—0 (1—0),
(XSAL Drobeta Tr. Severin — 
Dlema Orșova 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 35 p (50—26), E 
Electro p ut e»e Craiova 34 p 
(45—26), X Minerul Motru 33 p 
(66—25)... pe ultimele : 14. Me
talul Rovinari 20 p (19—32), 15.
Gloria Strehaia 20 p (29—50), 16. 
Chimistul Rm. VDcea 18 p 
(19—42).

SERIA A VUI-a
C.F.R. Timișoara — C.P.L. Ca

ransebeș 4—0 (3—0), Minerul
Deva — Victoria Călan 4—0 
(3—0), Laminorul Nădrag — Elec
tromotor Timișoara 4—0 (2—0),
Metalul Oțelu Roșu — Minerul 
Oravița 2—0 (2—0), Metalul
Bocșa — Știința Petroșani 9—1 
(5—0), Minerul Ghelar — Explo
rări Deva 1—0 (1—0), Gloria Re
șița — Minerul Vulcan 4—1 
(2—0), C.F.R. Slmeria — Vulturii 
textila Lugoj 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
TIMIȘOARA 40 p (52—14), 2. Mi
nerul Deva 34 p (59—23), 3. Vul
turii Lugoj 23 p (39—31)... pe 
ultimele : 15. Explorări Deva 
20 p (29—44), 16. Știința Petro
șani 12 p (36—62).

SERIA A IX-a
Construcții Electrometal Cluj- 

Napoca — Rapid Arad 3—4 (0—2), 
Victoria meu — Armătura Za
lău 1—0 (0—0). Unirea Sînnicolau
— Unirea Tomnatic (0—0), Vic
toria Elcond Zalău — Unirea 
Oradea 3—1 (1—1). Voința Ora
dea — Bihoreana Marghita 1—2 
(0—1), Unirea Dej — Recolta Sa- 
lonta 1—1 (1—1), Minerul Șun-
cuiuș — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 1—1 (1—0), C.F.R. Arad — 
Tricolorul Beluș 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. RAPID
ARAD 35 p (44—23), 2. Bihorea
na Marghita 34 p (50—23), 3. Ar
mătura Zalău 33 p (36—21)... pe 
ultimele : 15. Minerul Șuncuiuș 
18 p (23—45), 16. Unirea Oradea 
15 p (24—38). 

niște începători. în partidele cu 
Finlanda și Polonia S-AU RA
TAT IMENSE OCAZII DE 
GOL : Gabor (3), Niță (2), Bol- 
ba (2), Zamfir (2), Fișic și Vis- 
creanu rămînînd repetenți la 
acest capitol. Dacă Bolba, de 
exemplu, ar fi ales soluția col
țului lung, în partida cu Polo
nia, la 0—0, cînd portarul era 
căzut în mijlocul careului, el ar 
fi marcat fără probleme și echi
pa noastră n-ar mai fi pierdut 
jocul, deoarece domina cu au
toritate. Dar el n-a înscris și.™' 

Ajungem la a doua cauză, a- 
ccea a inadmisibilelor gafe ale 
portarului și căpitanului dc 
echipă Alexa. Golurile primite 
au fost aproape două autogo
luri, atît de mult le-a ușurat el 
sarcina lui Salomaa și Zeka- 
novski să înscrie. Greșelile lui 
au avut serioase repercusiuni și 
asupra moralului echipei.

în sfîrșit, o a treia constatare 
relevată de cele 160 minute 
consumate pînă acum este a- 
ceea a comportării cu mult sub 
posibilitățile lor a unor jucători, 
titulari „de bază", ca D. Zamfir, 
Fișic, Gabor, Csordas și, bine
înțeles, Alexa, tocmai cei care 
trebuiau să alcătuiască axul pu
ternic al eejiipei. Rareori evolu
ția lor s-a ridicat la cote care 
să le... îndreptățească selecția. 
Ei au rămas serios datori în
crederii pe care antrenorii Ioc 
le-au acordat-o.

Marți are loc partida cu se
lecționata vest-germană, la 
Braunsbedra.

Laurențiu DUMITRESCU

TURNEUL FINAL 1
* 

gramate pe stadioanele Munici
pal și C.F.R., in cuplaj, cu 
începere de la ora 16 și vor 
fl conduse de arbitri din lotu
rile divizionare A și B.

Iată programul jocurilor de 
astăzi, stabilit după tragerea la 
sorți :

GRUPA X : C.S.S. Sighet — 
CJ3.Ș. Brașovia (stadion Munici
pal, ora 16) ; Metalul București
— Corvinul Hunedoara (stadion 
C.F.R., Ora 16).

GRUPA A n-a : Dinamo Bucu
rești — C.S.S. Timișoara (stadion 
Municipal, ora 17,45) ; F.C. Argeș
— S. C. Bacău (stadion C.FU.»
ora 17,45). „

SERIA A X-a
Minerul Bâiuț — C.I.L. Sighet ■ 

3—2 (1—0), Lăpușul Tg. Lâpuș — ’ 
Hebe Singeorz Băi 2—0 (0—0),’
CUPROM Baia Mare — Silvicul
torul Maieru 4—0 (4—0), Mine-'
rul nba-seini — Simared Baia 
Mare 1—1 (0—1), Oașul Negrești
— Minerul Baia Sprie 3—0 (1—0),' 
Victoria Cărei — Minerul Rodna
3— 0 (1—0), Foresta Bistrița —
Bradul Vișeu 1—0 (0—0), Mine
rul Băița — Metalul Cărei 2—1 
(1-0).
Pe primele locuri : 1. C.LL.

SIGHET 37 p (77—24), 2. Victo
ria Cărei 36 p (47-25), 3. Mi
nerul Baia Sprie 27 p (58—44)~. 
pe ultimele : 15. Simared Baia 
Mare 21 p (36—40), 16. Hebe 
Singeorz 21 p (31—57).

SERIA A XI-a
Metalul Aiud — IMIX Agnita

4— 0 (1—0), Sticla Arieșul Turda
— Vitro metan Mediaș 2—0 (2—0),
Metalul Sighișoara — I.P.A. Si
biu 2—1 (0—0), C.P.L. Sebeș — 
Mureșul Luduș 3—2 (2—1), A-
vîntul Reghin — Faianța Sighi
șoara 5—1 (2—1), Construcții Si
biu — Sticla Timăveni 1—0 
(1—0), Automecanica Mediaș — 
Oțelul Reghin 2—1 ’(1—0). C.I.L. 
Blaj — Metalul Copșa Mică 2—0 
(1-0).In meci restanță, din etapa a 
XXlV-a : Sticla Tîrnăveni — Me
talul Aiud 0—0.

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 38 p (68—18), 2. Me
talul Sighișoara 31 p (46—22) -y 
15 victorii, 3. Sticla Turda 31 P 
(56—26) — 13 victorii... pe ulti
mele : 15. Sticla Tîrnăveni 20 p 
(30—42), 16. Faianța Sighișoara
5 p (15—66).

SERIA A XII-a
Oltul Sf. Gheorghe — Măgura- 

Mobila Codlea 0—0, Mureșul To- 
pllța — Progresul Odorhei 2—2 
(2—1), C.S.U. Brașov — Chimia 
Or. Victoria 4—0 (1—0), Torpedo 
Zămeștl — carpați Brașov 1—1 
(1—0), Minerul Bălan — Carpațl 
Covasna 2—0 (2—0), Precizia Să- 
cele — Tractorul Miercurea Ciuc 
1—0 (0—0), Metalul Tg. Secuiesc
— Metrom Brașov 1—0 (0—0),
Utilajul Făgăraș — Minerul 
Baraolt 0—3 — Utilajul fiind ex
clusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. OLTUL
SF. GHEORGHE 38 p (44—15). 2. 
Progresul Odorhei 31 p (43—14), 
3. Mureșul Toplița 31 p (42—29)... 
pe ultimele : 13. Tractorul M. 
Ciuc 19 p (18—27), 14. C.S.U. Bra
șov 19 p (27—38), 15. Carpațl Co- 
vasna 15 p (15—54).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



Începînd de astăzi, la Atena

0 NOUA EDIȚIE
BALCANICE

A CAMPIONATELOR
DE VOLEI

Capitala Greciei va fi, începînd 
de astăzi, gazda întrecerilor din 
cadrul unei noi ediții (a 13-a la 
masculin și a 11-a la feminin) 
a campionatelor balcanice de 
volei. La competiția de La Atena 
și-au anunțat participarea echi
pele masculine ale Albaniei, 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și 
României, precum și cele femini
ne ale acelorași țări, cu excep
ția Greciei. Intre ce coordonate 
se înscrie acest nou episod al 
tradiționalei întreceri balcanice ? 
Se pare că de această dată dis
puta echipelor masculine va fi 
marcată mai puternic ca oricînd 
de echilibru, ceea ce sporește in
teresul față de jocurile fiecărei 
zile de concurs. Dacă pînă acum, 
cu o singură excepție (ediția 1947, 
cîștigată de reprezentativa Iu
goslaviei) , titlurile și le-au dls- 

. pătat formațiile României și Bul- 
jgari-ei, în situația de faț2 nu mai 
poate fi vorba de favorite dare. 
Echilibrul general este dat în 
primul rînd de progresele mari 
făcute în ultima '••reme de echi
pele Iugoslaviei (medaliată
bronz astă-toamnă la C.E. de la 
Paris, calificată pentru J.O.), 
Greciei (care a cîștigat net de 
curind competiția de amploare 
„Spring Cup“) și Albaniei. Fede
rația noastră aliniază o selecțio
nată secundă, dar care are în 
componență cîțiva jucători cu
nosc iți pe plan internațional, ca 
Tu to van, Pă-ișescu, Hînda, Arbu- 

■zov, Balaș și alții, hotărițl să se 
evidențieze acum, în ajunul J.O„

cu

șl să apere titlul balcanic cuce
rit anul trecut 1 
României.

La fete însă 
se mențină și 
echipele favorite __  .
fi cele ale României și Bulgariei, 
întrebarea va Ii, deci, ca de o- 

Bulgaria, 
Așteptăm

de reprezentativa

tradiția pare să 
la această ediție, 

anunțîndu-se a

bicei: România sau 
campioană balcanică ? _ __
de la prima noastră reprezenta
tivă o prestație bună în derby-ul 
competiției, prin care ’ ‘ "
ge titlul pierdut anul 
București.

Echipele noastre au ____ __
dimineață cu avionul spre Atena, 
în următoarea alcătuire: Marta nA 
Ionescu, Victoria Baneiu, Irina 
Petculeț, Victoria Georgescu, 
Doina Săvoiu, Inii— Enescu* 
Crina Georgescu, Corina Crivăț, 
Ileana Dobros cili, Gabriela Co- 
m»i, Ioana Liteanu și Elena Pi
ron (antrenori : N. Roibescu, 
N. Humă, O. So 1 o mono v); Mircea 
Tutovan, Marian Păușescu, loan 
Hilda, Adrian Arbuzov, Mircea 
Ignișca, Viorel Bălaș, Iile Ba- 
garschi, Ion St ai cu, Traian Mari
nescu, Mihai Alexandru, Traian 
Cioaca și Sorin Grădinara (an
trenori : Gh. Bodescu și Șt. Tu
dor) .

Competiția începe azi, cu ur
mătorul program ; Grecia 
banta (m), Iugoslavia — 
ria (m) și Bulgaria — 
aia (f). Fo-mațiile _____
nled intră tn concurs mîine, în
tâlnind echipele Albaniei.

să recîști- 
trec’Tt la

plecat azi

— Al- 
Bulga- 
Alba- 

Româ-

POPICARII IUGOSLAVI VIZEAZA

Corespondența specială din Zagreb

0 IMPORTANTĂ COMPETIȚIE 
DE DIRT-TRACK

GĂZDUITĂ DE TARA NOASTRĂ

1*1 „SPRING CUP“: DOUA MARI SURPRIZE CARE

M/RCEA ALB UT

ZAGREB, (prin telex). Re
prezentativele iugoslave de po
pice care se pregătesc pentru 
campionatele mondiale, ce se 
vot desfășura la Marigalia- 
Nord între 24 și 30 mai, au 
fost stabilite în urma a cinci 
concursuri de selecție. La a- 
ceste trialuri au participat 32 
de jucători și tot atîtea jucă
toare. După aproape 3 luni de 
teste, selecționerii au definiti
vat loturile care se vor depla
sa în România : masculin — 
Nikola Dragaș, Miro Sterzaj, 
Djuro Biber, 
Zdravko Boljat, 
Vlado Gundici ;
fița Kristof, Biserka Perman, 
Florijana Sobol, Janja Marinț, 
Liuba Tkalcici, Novka Guild 
și Silva Razlag. în reprezenta
tivele Iugoslaviei, care vot fi 
conduse de antrenorii Duje 
Smoljanovici (la băieți) și Bo
gomil Gomolj (la fete), sint 
citeva nume noi : Laslo Jager, 
Vlado Gundici și Silva Raz
lag. în schimb, Pavița Saloșe- 
vicl, actuala campioană mon
dială la perechi cu Liuba Tkal
cici, nu a reușit să intre în 
vederile selecționerilor.

Echipele Iugoslaviei au sus
ținut două intilniri amicale cu 
echipele naționale ale Ungari
ei, băieții noștri fiind învinși 
în ambele partide. După aceea, 
loturile s-au reunit pentru 
pregătiri comune, perioadă tn 
care s-au remarcat, tn cadrul 
concursurilor de verificare,

Miro Ranko, 
Laslo Jager, 

feminin — Ste-

cunoscuțîl popicari 
Sterzaj șl Jager, iar 
dul jucătoarelor s-au 
țiat Biserka Perman 
ultimele campionate mondiale, 
de la Lucerna a fost rezervă) 
șl Stefița Kristof. De aseme
nea, în formă bună sînt și cele
lalte jucătoare. La Mangalia- 
Nord rezervă va fi, probabil, 
Silva Razlag. Greutatea cea mai 
mare va apăsa și de data a- 
ceasta pe umerii jucătoarelor 
Kristof, Tkalcici, Marinț și Per
man, sportive cu foarte multă 
experiență.

Antrenorul selecționatei fe
minine, Bogomil Gomolj, a de
clarat : „Sint convins că avem 
mari șanse la proba pe echipe. 
In continuare, fetele noastre 
vor lupta pentru a urca pe po
dium atit la perechi, cit și în 
proba individuală".

Selecționerul băieților, Duje 
Smoljanovici, este mai reținut, 
declarînd : „Este greu să dau 
un pronostic. Echipa României 
este principala candidată la me
dalia de aur, împreună cu re
prezentativele Ungariei și R.F. 
Germania. Desigur, nu poate fi 
uitată nici echipa Cehoslovaciei. 
Nu prea sint mulțumit cu for
ma momentană a unor jucători, 
dar sper că pînă la C.M. de la 
Mangalia-Nord toți jucătorii 
noștri, in frunte cu Dragaș și 
Sterzaj, vor avea o formă bună 
de concurs".

JANKO GOLES 
„Sportske Novosti" — Zagreb

Dragaș, 
din rîn- 
eviden- 

(care la

Primele două etape ale „Cupei 
Prietenia" la dirt-truck, competi
ție internațională în care sint an
grenați tineri sporUvi motoclollstl 
din șapte țări (Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polonia,' 
Ungaria, U.R.S.S. și România) 
vor fi găzduite de țara noastră? 
întrecerile au fost programate ps 
pistele special amenajate de la 
Arad șl Sibiu șl se vor desfășura 
în zilele de 23 șl 25 mai.

După cum sîntem informați, în 
vederea acestor dispute . se pre
gătesc cinci sportivi români, sub 
conducerea antrenorului Cornel 
Vodculescu, din rindurile căror» 
va H selecționat cuplul de doi a- 
lergătorl care va reprezenta țar*' 
noastră la această important» 
cursă.

TURNEU INTERNATIONAL
DE HOCHEI JUNIORI
LA MIERCUREA CIUC

GIMNAȘTI1 TREBUIE SĂ NE OFERE NOI GARANȚII
PENTRU O BUNĂ EVOLUȚIE OLIMPICA

IKIEIItStAIĂ Șl PE VOLEIBALIȘTII ROMÂNI...
W echipe reprezentative masculine de volei din Europa *« 

participat de curind la tradiționala competiție menit» sâ ie 
ridice cota competitivă, „Spring Cup", organizată tn r_f. Ger
mania. Intre invitații tn rlndul oficialilor s-a altei și arbi
trul internațional, dr. Mircea AJbuț, c* arbitru neuttn la ju- 
rkn competițieL Două surprize înregistrate te această ir.trecere 
volelbalistică: clștigace» el de către echipa Greciei laifr.sraart 

’ ” ' * * * - - - Atena)
s-a

(Urmare din pag. I)

a voleibaliștilor noștri 1* aci 
șl eșecul net al ’.teecamptoand 
clasat în primele șase I

„Competiția Spring Cup a 
fost organizată tn R.F. Ger
mania cu prilejul sărbătoririi 
a M de ani de la înființarea 
federației de volei a acestei 
țări. Meciurile au fost găzduite 
de localitățile Russelsheim șt 
Hoffheim, din apropiere de 
Frankfurt pe Main. Impresia 
cea mal bună a lăsat-o for
mația Greciei, care a terminat 
neînvinsă : 3—9 cu Anglia șl 
Spania, 3—1 cu Italia, R.F. 
Germania, Olanda și Franța și 
3—J cu Suedia. Un succes pe 
cit de surprinzător, pe atU de 
binemeritat. Atuurile tinerei 
reprezentative elene (antrena
tă de fostul conducător tehnic 
al campioanei olimpice, polo
nezul J. Welcz) au fost ma
rea sa putere de luptă, mobi
litatea, forța de atac deosebită 
și robustețea blocajului. A- 
cestea, coroborate cu o bund 
pregătire generală tn vederea 
competiției (realizată timp de 
o lună în Polonia) șt cu vir
tuozitatea unui coordonator 
de joc mereu derutant, au dat 
o neașteptată eficiență atacu- 
lui (deși acțiunile grecilor nu 
excelează prin varietate), pre
cum și blocajului (tn pofida

TÎU

tn ge- 
de 

oiști-

care au mai rămas pînă la star
tul olimpic. Atit la „impuse", 
cit și la „liber alese", sint ne- 

și corectări, 
cele din urmă 

sigure, mal 
o mai mare

unui serviciu propriu 
neral uțor de recepționat 
adversari). Pe parcurs, ..... 
gătorii „Spring Cup‘-ului au 
dovedit ci cunosc bine ti o 
serie de combinații tactice 
utilizate de echipele mai va
loroase (atacuri din pase 
scurte, £n urcare, sau încruci
șate pe zona centrali a fileu- 
lui), dar ei au preferat jocul 
simplu, In forță. De nerecu
noscut, o altă echipă cu care 
voleibaliștii noștri ar putea sd 
se intilnească tn competiție 
oficială — la J.O. — și anume 
„squadra azzurra", vicecam- 
pioana lumH. Deși antrenorul 
Carmelo Pittera a prezentat 
garnitura de la CM. 
italienii nu au arătat 
deosebit, fiind învinși ____
da echipe ceva mai modeste : 
Suedia, Israel etc. Se pare 
tnsd că voleibalișttt italieni a- 
bia au intrat in procesul de 
pregăttre, avtnd ea obiectiv 
J.O. și că echipa lor poate re
deveni cea obișnuită In... iu
lie. Dealtfel, clasamentul tn 
Spring Cup 1980 a fost Ln 
bund mdsurd și rezultatul sta
diului de pregătire diferit el 
participantelor'.

1973. 
nimic 
chiar

eesare retușuri 
care să ducă in 
la evoluții mai 
spectaculoase, de 
virtuozitate. Trebuie combătută 
cu mai multă fermitate tendin
ța unora dintre gimnaștii noștri 
de a neglija ținuta in concurs 
(problemă veche, „boală" croni
că, după cum se vede), după 
cum trebuie analizată în modul 
cei mai serios problema com
poziției exercițiilor, in care să 
fie incluse numai acele elemen
te care sint executate cu ma
ximă precizie, siguranță și am
plitudine. Ce rost are ca un 
gimnast să încerce două dublu- 
salturi la sol și să nu reușeas
că nici unul ?

Oricum, este momentul ca 
atit antrenorii cit și sportivii 
să stabilească, la toate aparate
le, exercițiile cu care se va

concura la Moscova, să le repe
te de zed și sute de ori în 
forma lor finală, astfel incit să 
se asigure executarea lor co
rectă, fără ezitări sau greșeli. 
Cu deosebire, o mare atenție 
trebuie acordată exercițiilor im
puse care, se știe, departajează 
și hotărăsc in mod decisiv soar
ta echipelor, in marile con
cursuri. Campionatele naționale 
de la Constanța, de la începu
tul lunii viitoare, ultimă veri
ficare preolimpică, trebuie să-i 
găsească mai bine pregătiți pe 
gimnaștii fruntași din țara noas
tră, care au obligația să ne 
ofere certitudini in privința 
bunei lor evoluții de la Mos
cova.

CUPA FEDERAȚIEI"
LA TENIS

Occidental au înce-

TURNEUL PREOUMPIC
DE BASCHET MASCULIN

Nou record mondial la decatlon

DALEY THOMPSON
Cu prilejul unui concurs 

probe combinate desfășurat 
orașul austriac Goetzis

de 
tn 

______ atletul 
englez- de culoare Daley Thomp
son a stabilit un nou record 
mondial la decatlon cu o perfor
manță de 8 622 p. Vechiul record 
era de 8 618 p șl fusese stabilit 
de americanul Bruce Jenner la 
J.O. de la Montreal.

8622 p!
Iată rezultatele înregistrate (la 

cronometr*- 
m - 19,53,
greutate — 

— Ml m, 
mg — 14J7,

alergări s-a folosit 
jte electric) : 106
lungime — 7,72 m, 
14,46 m, înălțime 
400 m — 48,40, 110 _
disc — 42,53 m, prăjină — 4,30 os, 
suliță — 65,38 m, 1566 m 
4:25,50. Noul recordman este 
vîrstă de 22 de ani.

Turneul preolimpic de baschet 
masculin desfășurat la Geneva 
a luat stîrșit. Pentru turneul 
final al Jocurilor Olimpice de la 
Moscova s-au calificat selecționa
tele Italiei, Cehoslovaciei șl Spa- 
niei. iată rezultatele înregistrate 
în ultimele două zile de ‘ ' 
ceri : Italia — Spania 
Suedia — Polonia 82—75, 

Germania 80—79, 
— Israel 90—78, Italia — 

96—32, Spania — Israel 
RJ. Germania — Sue- 

Fran-

Ia Berlinul _______
put întrecerile competiției Inter
naționale feminine de tenis pe 
echipe „Cupa Federației", la 
care participă selecționate din 32 
de țări.

Iată primele rezultate : Româ
nia — Irlanda 2—0 (Virginia Ru- 
zlcl — Davy 6—6, 6—1, Lucia Ro
manov — Ruane 6—1, 6—1), R. F. 
Germania — Austria 2—0 ; An
glia — Israel 2—0 ; Japonia — 
Tallanda 2—0 ; Spania. — Luxem
burg 2—0 ; Argentina — Olanda 
2—C ; Elveția — Danemarca 2—0.

ta

— R.F. 
slovacia 
Polonia 
100—39, 
dia 79—72, Cehoslovacia 
ța 114—112.

Clasamentul

între- 
93—78, 
Franța
Ceho-

final al turneului 
Srelimlnar : Italia 13 p, Ceho- 

ovacla 12 p. Spania 11 p. Fran
ța 11 p, Israel 10 p, RJ. 
mania 9 p, Suedla I p, 
nla 9 p.

Ger- 
Polo-

ATLETISM » La Modesto (Ca- 
nfomla), Mac Wilkins a aruncat 
69,74 m la disc, cel mal bun re
zultat mondial al sezonului

AUTOMOBILISM • Argentinia
nul Carlos Reutemann a cîștigat 
cea de-a 38-a ediție a „Marelui 
Premia de la Monte Carto" și a 6-a 
probă din cadrul campionatului 
mondial al plloților de formula I. 
învingătorul, care a pilotat o ma
șină „Williams", a realizat o me
die orară de 130,677 km.

CICLISM • Etapa a 4-a a Tu
rului ciclist al Italiei (Parma — 
Marina dl Pisa) a revenit la 
sprint italianului Dante Morandi, 
cronometrat pe distanța de 193 
km cu timpul de 4h 57:27. Sosit 
cu plutonul, Francesco Moser 
continuă să conducă In 
meniul general.

clasa-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HALTERE • La Moscova, cu 

prilejul campionatelor unionale, 
Serghel Poltaratțld a stabilit un 
nou record mondial La categoria 
grea-ușoară (100 kg), stilul arun
cat cu 227,500 kg. Vechiul record, 
226,500 kg aparținea compatriotu
lui său David Rlgert.

POLO • In turneul internațio
nali de la Tbilisi, U.R.S.S. — Bul
garia 9—5 (3—2, 2—1, 1—1, 3—1).

RUGby • La Split, în Cupa 
F.I.R.A., (grupa B) Iugoslavia — 
Suedia 14—4 (8—4).

ȘAH • In runda a 7-a a tur
neului de la Bugonjno (Iugosla
via), campionul mondial Anatoli 
Karpov a remizat cu cehoslova
cul Bort. Tot remiză s-au înche
iat partidele Tal — Ljubojevlcl,

Tlmman — Andersson. Kavalek — 
Kurajlța. In clasament conduce 
Larsen (Danemarca) cu i'/s P (1). 
• S-au încheiat tumeete de 1a 
Zamardl (Ungaria). In grupa 
maieștrilor a cîștigat Mlsta cu 
12 p, urmat de Lanc — 11,5 p, 
Mokry — 10 p. Emil Ungureanu 
șl Belczyk — cite 9 p etc.

în gnipa marilor maeștri, pri
mul s-a stiuat Dorfman — 9 p, 
urmat de Hausner, Uhlmann șl 
Makropoulos — cite 8,5 p. Theo
dor Ghlțescu a ocupat locul 7 cu 
7,5 p.

TENIS • In finala campionate
lor internaționale ale R.F. Germa
nia, la Hamburg, Harold Solomon 
l-a întrecut pe Guillermo Vilas 
cu 6—7, 6—2, 6—4, 2—6, 6—3

La Miercurea Ciuc s-a aniver
sat împlinirea a 10 ani de la to-, 
ființarea secției de hochei a LA» 
ceulul de maternaticâ-fizică dia 
localitate. Cu această ocazie a 
avut loc un turneu internațlaaaA. 
La care au luat parte formațiile 
de juniori ale Școlii Sportive " 
Centrale din Budapesta, clubului 
Podhaie Nowy Târg (Polonia), 
Clubului sp. șc> Liceul Miercurea 
Clue și S.C. Miercurea duc. Tur
neul a fost precedat de o a- 
tractivă confruntare între douA 
echipe ale ultimelor generații de 
hochelști din această unitate 
sportivă școlară, în care „tinerii- 
(țcu Fekete, Todor etc.) au îr>- 
vine „bătrinli“ (cu E. Antal.* 
Gali, Solyom, frații Nagy etc-) 
cu 8—5.

Turneul s-a încheiat cu victoria 
CL sp. §c. Liceul Miercurea Ciuc. 
care a învins Șc. sp. centrali 
Budapesta cu 15—3, Podhafle 
Nowy Târg cu 8—1 și a pierdut 
la S.C. Miercurea Ciuc cu 6—1. 
Pa locul secund, la golaveraj, 
Podhaie Nowy Târg (cu Șc. —' 
centrală Budapesta 10—3 si 
S.C. Miercurea Ciuc 6—5), pe 
OUl m S.C. Miercurea Ciuc, 
la golaveraj, cu un meci egal 
Sc. sp. centrală Budapesta 6—6, 
iar Jocul IV revenind echipei bu~’ 
dapesstane. (V. Pașcanu — coresp).^

cu 
lO- 
tO*
CU

rrCURSA PĂCII",
ETAPA A 9-a

Competiția internațională „Cursa 
Păcii" a continuat luni cu etapa 
a 9-a, desfășurată între orășel* 
Haite șl Kari Marx-Stadt, printra 
animatorii întrecerii numărtndu-s. 
de data aceasta șl ciclistul ro
mân Mircea Romașcanu. clasa* 
pe locul 4, în același timp cu În
vingătorul, rutierul englez John 
Herety. Primii zece sosiți au fost 
înregistrat! pe distanța de 149 km' 
cu timpul de 3h 41:57. Cu timpul 
primului pluton au fost cronome
trați Traian Sirbu și Constantin 
Căruțașu. în clasamentul 
echipe al etapei pe primul 
s-a situat Polonia — 11 
urmată de România — 
timp și R. D. Germană 
46-69.

In clasamentul general 
țto* lider O. Ludwig (R. 
mană), urmat de 
(fUJt-SS) — la 218 sec, Petermann 
(R-D.G.) — la 1:16. M. Romaș- 
canu se află pe locul ÎS. la S:S.

în clasamentul pe echipe con
duce R. D. Germană, urmată da 
U.R.S.S. — la 2:45, Cehoslovaci* 
— la 4 :M, Polonia, Italia, Portu
galia, Olanda, Franța, România.' 
Bulgaria, Elveția, Unga-la, Orba, 
Anglia și Finlanda.

Astăzi este zl de repaus. Mîine 
se dispută etapa a 10-a : Kart 
Marx Stadt — Ustl nad Labem 
(143 km).

se men-' 
D. Gea> 
Bariixw

CAMPIONATE, CUPE DE FOTBAL1

• Turneul de la Florența s-a 
încheiat cu victoria lui Adriano 
Panatta, învingător eu 6—2, 3—6, 
6—4 ta finala eu Rate Ramirez
• In finală La Kobe (Japonia), 
americanul John McEnroe l-a în
vins eu 6—2, 6—3 pe compatriotul 
său Victor Amaya. La simplu fe
minin a cîștigat Martina Navra
tilova, 7—5, 6—3 cu Pam Shriver, 
iar la dublu, Navratilova șl Billie 
Jeaa King au întrecut cu 6—3, 
6—1 pe Rosemary Casals, Wendy 
Turnbull.

TIB • In concursul de la Bei
jing, sportiva chineză Jin Dong 
Xiang a cîștigat proba de armă 
standard 3X20 focuri cu 580 p. 
Sportiva româncă Maria Lakatos 
a ocupat locul 5 cu 565 p.

VOLEI • La Nagano (Japonia), 
în med masculin, Polonia — Ja
ponia 3—2.

nano Minsk — Ararat Ervan o—8. 
rnagament • 1. Spartak Moscova 
— lâ p; 2. Dinamo Tbilisi — 11 

~ Dinamo Kiev — 16 p.
(et. 27): Levskt

Marek 1—1; Spartak 
0—4} 

CLasae
_ ■■ :i

p; 3.
BULGARIA

Spartak
— Lokomotiv Plovdiv 
Ț.S.K.A. — Beroe 1—1. ____
meat: 1. Ț.S.K.A. — 42 p; 2. Sla
via — 39 p; 3. Levski — 32 p.

SPANIA. Campionatul a fost 
cîștigat de echipa Real Madrid, 
care după 34 de etape a totaliza* 
$3 p. Au urmat în clasament 
Beai Sociedad cu 52 p. Sporting 
Gljon cu 39 p. C.F. Barcelona <r» 
3» p. Au retrogradat in divizia Bj 
Malaga, Burgo șl Rayo Valleca-' 
no. Titlul de golgeter a reveni* 
hzl Quin! (Sporting Gljon) cu M 
goluri.

BJ». GERMANA — „Cupa RJ». 
Germane" a revenit echipei Cart 
Zeiss Jena, care a învins în fi
nală, după prelungiri, cu 3—1 p* 
Rot-Welss Erfurt.

B.F. GERMANIA (et. 32): Ham
burg — Braunschweig 2—0; Ba
yem Milnchen — Dusseldorf 6—0; 
MSnchengladbach — Stuttgart 

Clasament- • 1. S.C. Ham-
— 46
— «

— « p. 
FRANȚA, 

cîștigat de

. 1. S.C.
p; 2. Bayem Mfln-

p; 3. V.f.B. Stuttgart

Campionatul a fost 
_ . __ F.C. Nantes care a 
Învins cu 1—0, în ultima etapă, 
pe Marsilia.
9 în meci amical la Sydney i 

Australia — A.C. Milan 2—1.
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