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Ieri, in penultima etapă a Diviziei A de fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA LA UN PAS (mic) DE TITLU!
• Performera etapei — Jiul, egalitate in fața lui Dinamo • însoțitoarele Glo
riei Buzău (in Divizia B) se vor stabili, duminică, pe traseul Tîrgoviște — Tg. Mu
reș — lași — Cluj-Napoca • Steaua mai poate ciștiga titlul, doar repetind scorul 

victoriei (cu Universitatea Craiova) de la București : 4—0—

„LA NOI «DACIADA» SE DEZVOLTĂ MEREU 
ȘI EA ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE"

• Voleiul □ devenit sport al masei de muncitori © „Grupele 
de drumari" — o „inovație fericită"

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Olimpia Satu Mare — »U* Cluj-Napoca 
F.C. Baia Mare — GS. Tîrgoviște 
Steaua * — Politehnica lași
„Poli* Timișoara - ASA. Tg. Mcreș 
S.C. Bacău — F.G Argeș
F.G OH - Sportul studențesc
F.CM. Galați — Gloria
Dinamo - Petroșmi
Chimia Rm. Vilcea - Unh. Crakwc

(0-0)
(2—0)
(1-01 
(1—0) 
(0-0) 
(1—0) 
(3-0) 
(0-1) 
(O-O)

ULTIMA ETAPA (duminică, 25 mai)

Jiul Petroșani 
Gloria Buzău 
„U* Cluj-Napoca 
Univ. Craiova 
F-G Argeș 
Politehnica lași 
Sportul studențesc 
A. SA Tg. Mureș 
GS. Tîrgoviște

— F.G Baia Mare
— Dinamo
— F.CM. GaM
— Steaua
— Chimia Rm. VTIcea
— OUmpia Satu Mare
— S.C. Bacău
— F.C Oh

Poii' Timișoara

(0-1) 
(1-2) 
(2-2) 
(0-4) 
(2-1) 
(S-2) 
(0-1) 
(0-1) 
(O-2)

1. UNW. CRAIOVA
2. Steaua
1 F. C Argeș
4. F.G Baia Mere
5. Dinamo
6. Sportul studențes.
7. S.C. Bacău
8. „PoS* Timișoara
9. Chimia Rm. V.

10. Jad
11. Politehnica lași
11 F.G Oh
11 F.CM Galați
14. .U* Quj-NcpOM
15. — . “ "
14. A SA Tg. Mureș
17. GS. Tîrgoviște
18- -----

Olimpia S. M.

Gloria Buzău

33 17 18 6 65-29 44
33 16 10 7 72-43 42
33 16 « 11 50-37 38
33 17 3 13 56-51 37
33 13 9 11 49-37 35
33 15 5 13 43-34 35
33 12 11 10 40-46 35
33 15 3 15 46-45 33
33 14 5 14 41-48 33
33 12 9 12 26-38 33
33 15 2 16 42-44 32
33 14 4 15 46-48 32
33 12 8 13 47-56 32
33 13 4 16 39-40 30
33 11 8 14 34-45 30
33 12 5 16 38-46 29
33 11 7 15 43-52 29
33 4 7 22 22-60 15

Una dintre echipele de „drumuri*, condusă de Alexandru Goja 
(primul din stingă), a făcut un scurt popas montan

de ml-
mln- 

asocia- 
de vo-

și, cu o zi înaintea vizitei noas
tre, se întorsese de la Timi
șoara in posesia „Cupei Ro
mâniei".

— La noi voleiul este spar
tul nr. 1 in cadrul „Daciadet*, 
ne-a spus președintele asocia
ției sportive. Alexandru Lazăr. 
Flecare secție are cite două 
echipe de volei, dar de fapt, 
acest sport este practicat do 
aproape toți muncitorii. Nu •- 
xagerăm spunînd că voleiul 
a cuprins, la noi, masele. Pe 
locul 3 vine fotbalul. La „Cn- 
pa explorări” participă și •-

Sever NORAN

(Continuare In pag. l-3>

Cronicile 
jocurilor 
etapei a 33-a 
a Diviziei A 
în pag. 2—3.

Vnul din numeroasele 
vrut, pur și simplu, si 
— Jiul)

alacuri dinamoviste in cart mingea »-• 
intre ia plasă. (Taxi din meciul Dinamo 

Toto : V. BAGEAC

GOLGETER1I

Astăzi, start la lotrecerDa calaclțtilar $1 canoiștflar

„REGATA SNAGOV", CU GÎNDUL 
LA... KRÎLATSKOE!

renume in caiacul mondial, so-De astăzi pină simbătâ, la 
Snagov se va desfășura o nouă 
ediție a tradiționalei regate in
ternaționale de caiac-canoe 
care poartă numele bătrfnuhzi 
lac. Ea va aduce la startul ce
lor 13 probe (11 olimpice, KL, 
Cl, K2, C2, K4 — 1000 m, Kl, 
Cl, K2, C2 — 500 m. K1F șl 
K2F, și cele două probe de K4 
— 500 m care figurează în pro
gramul campionatelor mon
diale) sportivi și sportive din 
10 țări. La cîteva probe, exis
tă o serie de nume bine cota
te pe plan internațional, care 
pot pune probleme caiaciștilor 
și canoiștilor noștri, cum sînt 
italianul Oreste Perl, fost cam
pion mondial (care l-a întrecut 
recent la un concurs, in Bel
gia, pe RUdiger Helm), france
zii Aîain Lebas și Jean-Paul 
Hanquier, un dublu cu bun

vietica Astapkovici șl Boma- 
novski, foști campioni al lu
mii la caiac 2 etc.

Pentru candidați! noștri o- 
limpici, ,,Regata Snagov” va 
fi o verificare utilă. Concursul 
care începe astăzi este primul 
din seria regatelor care vor da 
contur echipei pentru Jocurile 
Olimpice (lotul va fi definiti
vat după regatele de la Tata 
și Brandenburg, care vor avea 
loc la sfirșltul săptămînii vi
itoare).

Astăzi, de la ora 9,30, vor 
avea loc seriile — și ta conti
nuare recalificările — probe
lor de 500 m. iar după-amiază 
seriile și recalificările curselor 
de 1 000 m. Vineri stat progra
mate semifinalele la 500 m 
(9,30) și apoi finalele (ora

Succesele sportivilor noștri la campionatele coropcnc fle Judo

PROMISIUNI PENTRU UN DEBUT 
CÎT MAI BUN LA JOCURILE OLIMPICE

Campionatele europene de 
judo, desfășurate la Viena, 8-au 
încheiat cu un bilanț deosebit 
pentru sportivii români: Nico- 
lae Vlad a cucerit titlul conti
nental și medalia de aur la ca
tegoria ușoară, Constantin Nl- 
culae (semiușoarâ) și Mircea 
Frățică (semimijlocie) au obți
nut medalii de bronz, iar Arpad 
Szabo (superușoară) și Daniel 
Radu (semigrea) s-au clasat pe 
locul 5 la categoriile respective. 
Aceste rezultate au situat Româ
nia pe locul 5 în clasamentul 
pe națiuni, Înaintea unui mare 
număr de țări (34) printre care 
multe cu tradiție îndelungată in 
această disciplină. La înapoie
rea delegației am solicitat a- 
mănunte secretarului F.RJ-, 
prof. Anton Murară, coordona
tor al pregătirii lotului repre
zentativ.

— Mai tatii vă rugăm să vă 
referiți la competiția continen
tală în ansamblu.

— Programate cu puțin timp 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Moscova, campionatele euro
pene din capitala Austriei au 
constituit un mijloc important, 
poate cel mai însemnat, pentru 
verificarea sportivilor vizați Bă 
participe la confruntările olim
pica. Așa se șl explică faptul 
că în loturile celor 29 de țări

aliniata Ia această ediție s-au 
aflat toți sportivii valoroși — 
campioni olimpici, mondiali și 
europeni. Au fost și tineri mal 
puțin cunoscuți, dar foarte ta- 
lentațl și bine pregătiți. Pentru 
a nu mă referi 
zul să subliniez 
noastră din cel 
luptat pentru 
asemenea 
Frățică 
Tom» (mijlocie). Daniel 
(semigrea) și Mireea 
(grea). Dintre ei, Frăție* a ur
cat pe podiumul de onoare iar 
Radu s-a clasat printre frun
tași.

— Au apărat hicrari noi die 
punct de vedere tehnic, tacite 
sau tn alte privințe 7

— Procedeele tehnice execu
tate. fie șt de marii campioni 
N'eil Adams (Anglia), Jean Look 
Rouge (Franța), belgianul Van 
de Walle sau de italianul Fe
lice Mariani sint binecunoscute. 
Totuși, maniera de finalizare a 
diferit muM de alte competiții, 
înlănțuirea, sau mai bine spus 
continuitatea unor procedee 
tehnice de atac tn timpul tre
cerii din lupta in picioare la 
sol s-a făcut cu o rapiditate 
uimitoare în timpul unor astfel 
de atacuri au fost surprinși pe 
picior greșit mulți concurențl.

la alții este ca- 
că și în echipa 
7 judoka, 4 au 
prima oară la 

întreceri : Mircea 
(semimijlocie), Ștefan 

_ ‘ “ Radu
Ctee

Dinamizarea luptei, stimulată 
lntr-un fel și de arbitri, oare 
nu mal aveau timp să observe 
multe prize mai puțin regula
mentare, constituie noutatea 
accentuată la această ediția. 
Tendința de a executa proce
dee tehnice ctt mai rapid ca 
putință hol am sesizat-o mai de 
mult și, în bună măsură, am 
anticipat-o, căutind s-o aplicăm 
tn perioadele de pregătire a lo- tnhrl

— Odată ajunși la acest ee- 
pftoL ce puteți spune despre 
pregătirea lotului pentru recent 
încheiata ediție a ^europene
lor” 1

— Nu voi intra în amănunte 
tehnice. Se apropie Olimpiada 
șl fiecare lot se pregătește cum 
crede mal bine Tot ce pot spu
ne s-ar rezuma în puține cuvto-

Cosîin CH1RIAC

(Continuare In pag. a 4-a)

LA ARAD Șl LA SIBIU
ÎNTRECERI internaționale

DE DIRT-TRACK

Echipajul Ivan Patzaichin — Petre Capusta, campion mondial 
la C2—500 m și ciștigător la ediția trecută a „Regatei Snagov* 
in aceeași probă Foto : Vasile BAGEAC
14,30), iar sîmbătă (9,30) fina
lele la 1 000 m. între finalele 
regatei se vor desfășura curse
le din cadrul „Cupei Steaua”, 
concurs internațional la care

vor fi prezențî, alături de spor
tivii clubului bucureștean, ca- 
iaciști și canoiștl de la Dukla 
Praga, Ț.S.K.A. Moscova și 
T.S.K.A. Sofia.

Mîine după-amiază, la Arad 
și duminică dimineață, la Si
biu, amatorii de dispute moto- 
cicliste vor putea urmări aler
gări de dirt-track, în cadrul 
competiției internaționale do
tate cu „Cupa Prietenia*. Ini
țiată de mai mulți ani, aceas
tă prestigioasă întrecere sa 
desfășoară pe parcursul a 14 
etape, fiecăreia dintre țările 
angajate in concurs (Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. German*, 
Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S.) acordîndu-i-se drep
tul de a organiza, pe teren 
propriu, cîte două etape.

O caracteristică a „Cupei 
Prietenia* la dirt-track o con
stituie modul de alergare. Fie
care țară participantă se pre
zintă ta concurs cu cîte o pe
reche de motocicliști și o re
zervă, întrecerile desfășurîn- 
du-se pe manșe, de cîte două 
perechi (patru ture manșa). Un 
cuplu are datoria să „tragă* 
cu toate celelalte șase repre
zentante de țări (în total 21 
de manșe pe etapă). După fie
care etapă se întocmesc clasa
mente pe țări (perechi), indi-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
„CUPA JEAN CALCIANU" LA AUTOMOBILISM

Sîmbătă, în Capitală, premieră 
«utomobilistică: pe traseul eu- 
noscut de la platforma Pipera — 
Petricani ('Iei) se desfășoară tra
diționala cirsă de viteză pe cir
cuit dotată cu „Cupa Jean Cal- 
cianu4* — de fapt prima etapă a 
campionatului republican de vi
teză.

Este interesant do arătat că 
întrecerea din acest an capătă 
un plus de spectaculozitate prin 
aceea că ea se va desfășura po
trivit cu reglementările Federa
ției internaționale de automobi- 
listm, care prevăd, între altele, 
curse de calificare pentru ocu
parea celor 20 de locuri din con
curs cit și plecarea în bloc, 
es. la formu a 1, a tutu
ror mașinilor. Pînă în prezent 
organizatorii — Comisia munici
pală a Filialei A.C.R. București 
«i Unirea Tricolor — au primit 
înscrieri pentru acest „memorial44 
de la cluburi și asociații spor
tive din diferite orașe ale țării: 
București, CIuj-Napoca, Iași, Pi
tești, Reșița, Brașov, Deva, Brăi
la, Timișoara ș.a. Nu vor lipsi

tn 
a

de la start campionii de anul tre
cut: A. Belu, N. Grlgoraș, D. 
Glndu, L. Borbeli, M. Alexan- 
drescu, cit și o serie de alți aler
gători consacrați ai acestui gen 
de curse, dintre care vom aminti 
pe C. Motoc, care a pregătit o 
mașină Dacia în mod deosebit 
pentru acest concurs, ajungînd la 
o putere de circa 140 H.P.

Cursa se va desfășura pe un 
circuit de 2,300 km (parcurs de 
10 ori) și va începe efectiv la 
ora 16,30. între orele 13—15,38 vor 
avea loc: revizia tehnică, recu
noașterea traseului, cirsele de 
calificare. în general, in concurs 
vor fi mașini de serie (grupa I), 
cu unele mici modificări (grupa 
a in-a), precum și mașini eu 
modificări majore (grupa a V-a).

în atenția concurenților, a spec
tatorilor, cit și a posesorilor de 
autoturisme care lucrează ta 
această zonă: Incepînd de la ora 
I dimineața traseul se închide șt 
parcarea in acest perimetru va 
fi interzisă pini la ora 80 (după 
festivitatea de premiere).

PRELUDII LA FESTIVALUL NAȚIONAL 
PIONIERESC DE

Apropierea Festivalului național 
pionieresc de minibaschet, care 
se va desfășura pentru prima 
dată la Tirgoviște, între 16 și 26 
iunie se face simțită prin in
tensificarea activității competl- 
ționale în acest domeniu. Astfel, 
recent a avut loc, la Medgidia, 
ediția a treia a „Cupei primă
verii44. încheiată cu rxrmătoarele 
clasament-?: FETE cat. I: 1. C.S.Ș. 
Medgidia, 2. C.S.Ș. Craiova, 3. 
C.S.Ș. 2 București, 4. C.S.Ș. I 
Constanța 5 C.S.Ș. n Constanța, 
4. C.S.Ș. Călărași, 7. Șc. gen. 8 
Călărași. S. C.S.Ș. Galați; FETE 
cat. a H-a : 1. C.S.Ș. Constanța,
2. C.S.Ș. I Medgidia, 3. Șc. gen. I 
Călărași. 4. C.S.Ș 2 București, 5. 
C.S.Ș. Călărași. 6. CJ5.Ș. H Med
gidia. Coșgetere: Roxana *
(CJ5.S. 2 București) S
fete L Silvia Liseanu 
Medgidia) 62 p la fete n. 
Baschet, prin Comisia specială jîe 
minibaschet (președinte prof. 
Stelian Gheorghiu*, a oferit tu
turor celor 150 de partx^pon-țl în- 
«igne și pliante, iar C.S.Ș. Med-

Matei 
P la 
(C.S-Ș. 

F_R.

HANDBAL DIVIZIA B, ETAPA A Vll-a
ETAPA A XVII-a. MASCULIN. 

Seria I: Celuloza Brăila — C.S.M. 
Suceava 28—26 (13—9); CJS.U. Ga
lați — Relonul Săvlneștl K)—19 
0—10); Universitatea lași — U- 
■dversitatea București ÎS—13 (7—5) ; 
Nltramonia Făgăraș — Petrolul 
Tefieajen 14—10 <7—S); Tractorul
Brașov — Comerțul Constanța 
®—1« (8—5). Seria a n-a; Utila
jul Știința Petroșani — Construc
torul C.S.U. Oradea 0—« (5—2);CJ5.U.

C.S.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mu
reș 15—13 (6—4). FEMININ:. Se
ria I: Oltul SL Gheorghe — 
Spartac București 11—13 (5—8);
Petrolul Ploiești — Confecția Va- 
«tul 16—13 (8—4) ; Textila B'ihuși 
— Universitatea București 16—10 
(»—4); Rapid 
Galați 21—11. 
ța Sighișoara 
10—7 (7—1);
Constructorul

București — Voința
Seria a n-a: Vo4n-
— Didactica Zalău 
Voința Odorhri —
Timișoara 10—10

(7—4); C.S.M Sibiu — Nitramc- 
ma Făgăraș 13—12 (11—5); Con
structorul Hunedoara — Confec
ția Drobeta-Tr. Severin It—S 
(t—3); C F _R. Craiova — Sparta 
Mediaș 15—13 (♦—4). (Corespon
denți: I. Vieru. L. Costta, L lo- 
■escu, T. Siriopol, *L Macovel, 
A. Crietea. Șt. Plăriția, V. Po
povic), I. Vlad. V. Secăreanu, Tr. 
Lcncea, A. Pialoga, L Turjan, 
Gh. Briotă).

TURNEELE FINALE ALE
TURNEUL DE PROMOVARE IN DIVIZIA A LA RUGBY

I ETAPA A 33-a

DIVIZIA A

MINIBASCHET
gldia a tnmln.it fiecărei < 
cite un fanion al clubului.

Alte acțiuni: la Suceava, 
pa Suceava*' 
Șc. gen. 
Brașovia, 
Giurgiu, 
(meciuri, 
bere) cu
Șc. gen
169 București, C.S.Ș. _ . ,
C.S.Ș. Giurgiu și a selecționatei 
Casei pionierilor din sectorul 4 

. . . a
excursie pe Dunăre 
Monumentul cte la

echipe I PINA LA URMA
. „07- 

i“ pentru fete I» 1. 
69 București, 2. C.S.Ș. 
3. C.S.Ș. Suceava ; la 
turneu demonstrativ 

concurs de aruncări H- 
participarea echipelor 
69 București, Șc. gen.

~ 2 București,

I
I
I

Dacă Vulcan șl CT.R. Brașov 
pot fi considerate, practic, retro
gradate din Divizia A de rugby, 
ou se cunosc, în schimb, echi
pele care urmează să le ia locul. 
Acestea vor fi desemnate abia 
după turneul de promovare, la 
©are iau parte cîștigătoarele ce
lor patru serii, ale eșalonului se
cund.

Programul complet al bum eu- 
hM: astăzi, stadionul Olimpia: 
Danărea Giurgiu — Gloria P.T.T. 
Arad și Constructorul Constanta 
— Rapid Buzău; sîmbătă, Sta- 
dicnul tineretului, teren IV: Con- 
etructorul — Dunărea șl Rapid 
-T" Gloria P.T.T.; luni, stadion

Parcul copilului: Gloria P.T.T. — 
Constructorul și Dmărea — Ra
pid. In toate cele trei zile parti
dele încep la orele 16 și 17,30.
• IERI, IN DIVIZIA A (meci 

disputat anticipa*): Universitatea 
Timisoara — Rulmentul Bîrlad 
16—9 (10—3). Au marcat: Matei 2, 
Radu — încercări, două • trans
formate de Comănlci și Peter, 
respectiv Dia — încercare trans
formată de Grigoriță și Mihalcea 
— l.p. (C. CREȚU, coresp.) O 
azi, alte doua partide de
vansate: Vulcan — Farul (sta
dion Steaua, ora 17) și Politeh
nica Iași — Știința CEMIN Baia 
Mare (ora 10).

„CUPA ROMÂNIEI" LA TIR
A început tradiționala întrecere 

de tir dotată cu „Cupa Româ
niei**, care reunește pe poligonul 
Tunan din Capitală pe cel mai 
buni țintași din întreaga țară. 
Primii care au început concursul 
au fost trăgătorii cu pușca de vl- 
aătoare, la proba de skeet (ta
lere lansate din turn). Disputa 
taleriștilor a fost interesantă mai 
ales ieri, în ultima zi, cind au 
mal rămas în competiție 12 se- 
Mtori. Câștigătorul probei a fost 
țtatașul băimărean AttUa Csorba, 
va sportiv mai puțin euncecut, 
©axe, cu tot timpul nefavorabil 
fta cele trei zile de concurs (ploaie 
rece șl vizibilitate redusă) a reu
șit să lovească 195 de talere din 
KM) posibile. Elevul antrenorului 
prof Emil Marinescu are 21 de 
ani, practică tirul de performanță 
de trei ani, a stabilit Acum un 
valoros record personal (vx. 188) 
*1 a reușit să depășească net pe 
principalii favorlți ai probei. Pen
tru locuirile 2—3 au tras baraj 
„olimpicii*4 I. Ionică și L Toman, 
succesul fiind de partea primu
lui. La juniori, a cîștigat t±rrrf- 
șoreanul I. Maiomic cu 136 de 
talere lovite.

REZULTATE TEHNICE — se
niori, skeer 200 talere: L A. 
Cscrba (C.S.M. Baia Mare) 155 t, 
2. L Ionică (Unirea Joii 
— baraj 24. 3. L Toman (Vînă- 

Timișoara) 190 t — b. ». 
TOpologeanu (Unirea Joîța) 
5. C. Paraschiv ȘConstruc- 
Alba Iulia) 1® t, <. s. 
(Vînătorul Timișoara) 135 t.

150 talere: 1. I. Mă
cinătorul Timișoara) 126 t, 
Marin (Unirea Jolța) IM t, 
Oprlș (Olimpia București)

torul 
*. B.
189 t,
torul
Popa

Juniori 
lornic
I. M.
J. I 
ia.7 t.

Azi 
eu arme cu glonț, 
cepe concursul de 
aruncate din șanț).

intră tn întreceri trăgătorii 
iar mitoc ta- 
trap (talere

T. RABȘAN

In penultima zi a turneelor fi
nale de vc^ei ale juniorilor s-au 
înregistra: următoarele rezultate:

BUCUREȘTI — Sala Olimpia 
(turneul fetelor). C-S.Ș. SIBIU — 
C.S-Ș. RM. VILCEA : 3—0 (7. T, 
3). Așa cum era de prevăzut, 
tn Epsa Ioanei Uteanu, plecată 
tai Balcaniadă, echipa lui A. Să- 
aăranu a pierdut mult din poten
țial, ceea ce a permis sihience- 
lor, bune șl pînă acum, să învin
gă. Caa mal bună de pe teren : 
Tnliana Bâceanu (Sibiu).

CJS.Ș. CONSTANTA I — CJ5.Ș. 
LIC. D. CANTEMIR BUC. 2—2 
(S, —7, —8, 6, 16). Cantemiriste- 
le Mnt la prima înf ring ere în
acest turneu. Au pierdut, deși, 
conduseseră, la seturi, cu 
Elevele antrenorului Ion Cristian 
au muncit mult, parînd atacu
rile în forță ale bucureștence-
lor șl au repurtat o victorie de 
paflmar es. Evid ențiate : —1
ța Drăgoi, Renata 
(Constanța). Niculina 
fLic. D. Cantemir).

In ultimul meci, C.S.Ș. 
N. TITULESCU CRAIOVA 
VIITORUL BUC. •—3 (—», 
—12). (Gh. LAZAR — ooresp.)

2—1.

Constan- 
Sachettl 
Stinlcâ

LIC.

—13,

al Capitalei Cu acest prilej, 
fost făcută o 
șl s-a vizitat 
Călugăr eni.
• „Zonele” 

publicau de 
disputa, Intre 
în orașele: ORADBA (participă 
C.S.Ș. 1 Oradea, C.S.Ș. Viitorul 
Ctij-Napoca, Voința Tg. Mureș, 
C.S.Ș. Mediaș, C.S.Ș. Drobeta Tr. 
Severin, C.S.Ș. Satri Mare _— se 
califică două echipe); TtRGO- 
VIȘTE (C.S.Ș. Dîmbovița Tirgo- 
riște, C.S.Ș. Pitești. C.S.Ș. 1 
Constanța, C.S.Ș. Ploiești, C.S.Ș. 
Galați — se califică o echipă) ; 
PIATRA NEAMȚ (C.S.Ș. Pia
tra Neamț. C-S.Ș. Botoșani, 
C.S.Ș. Unirea Iași, C.S.Ș. 
Bacău, Lie. matematică-fizică 
Constanța echipa clasată pe locul 
1 In campionatul Capitalei — se 
oatiflcă două echipe); TG. JIU 
fC.S.ș. Tg. Jiu, C.S.Ș. Universi
tatea Timișoara, C.S.Ș. Deva, 
CLS.Ș. Sibiu, C.S.Ș. Rm. VRcea, 
CJS.ș. Craiova — se califică două 
echipe). în întrecerea juniorilor 
m, „zonele" vor avea loc între 
< și I iunie

campionatului re- 
juniori m se vor 
30 mai șl 1 iunie, 

ORADEA I ■ ■ - 
c.s.ș.

Rm.

JUNIORILOR LA VOLEI

I
I
I
I
I
I
I
I
I

La trena plutonului în această etapă s-a 
lansat, din start, cele două protagoniste tn 
setate de golaveraj, F. C. M. Galați*—. 
Steaua, care au deschis scorul rapid, prim 
obsedată de pasivul golaverajului care H tn 
greuna rulajul, cealaltă cu gîndul la o pc 
sibilă șansă ce-i este oferită prin programs 
ultimei etape, in care întilnește pe Hdert 
competiției, Universitatea Craiova. Cin 
urma să reziste trenei impuse ? Anght 
răspîndește norii negri ai indoielUor in par 
tida de la Timișoara și A. S. A. este inghi 
țită amenințător de coada plutonului. L 
Baia Mare, publicul este nemulțumit de sco 
rul alb care rezistă prea mult pe tabela d 
marcaj și iși admonestează favoriții care n 
forțează la turația cu care U obișnuise. Di 
namo pare că nu mai poate ține pasul ; 
se pierde iarăși de cei din față, sprintul di 
etapa trecută dovedindu-se acum doar u 
act efemer, in timp ce Dudu a avut din no 
o „pană" (la penalty). Valentin Stănesc 
scoate (la scorul de 0—0) un sprinter (Cri 
șan) și introduce in echipă un om de re 
gularitate, de plat (Negrită), pentru a-și păi 
tra avantajul cules tn etapele anterioare - 
neinteresîndu-l, după cum se vede — ca și p<

CIND GAZDELE

PLOIEȘTI — Sala Victoria (tur
neul băieților). C.S.Ș. STEAUA 
— C.S.Ș. SIBIU 3—1 (—3, 8, 3, 10). 
Treziți de dușul aplicat de sl- 
bieni In primul set, stellștil s-au 
mobilizat și au ctștigat detașat 
celelalte trei, ad1udeoîndu-șl. pe 
merit, victoria. Evldențiațl: Bu
jor și Antonescu (de la 
na), M. Tutelea (Sibiu).

C.S.Ș. TRICOLORUL 
IEȘTI — C.S.Ș. LIC. N. 
LESCU CRAIOVA 3—2 (8, 
18. —11, 8). Partidă de 
valoare tehnică. în care cele mai 
bune echipe ale turneului au 
Juptat pînă la ep'Jizare pentru 
victorie. Au ciștfgat ptoleștenii, 
ea și în ziua precedentă (din- 
tr-c greșeală de recentie 8-a Co
municat eronat că aceștia 
pierdut meciul cu siblenll), 
fel eă el se mențin în 
pentru primul loc în turneul de 
la Ploiești. Evidențlați : Cazacu 
Tudor si Mindrican (de la învin
gători), D. Pascu si ’ ” 
Cde la Craiova).

Ir. ultimul meci. 
TIMIȘOARA — C.S.Ș. 
REȘ 3—2 (—11, 10,
(L TANASESCU — coresp.).

Stea-

PLO- 
TTTU- 

—14. 
mare

au 
ast- 

lupta

L Popescu

C.S.Ș. ,.u-
TG. MU- 

—9, 11, «).

„LA NOI DACIADA SE DEZVOLTĂ MEREU"
(Urmare din pag. 1)

ehipc oaspete. Avem jucători 
buni, ea Emil Săiăja-n, care 
este și antrenorul... „reprezen
tativei” Întreprinderii, Dan 
Radu și Io6if Fuzy. Avem ■ 
frumoasă bază sportivă, ehiar 
in întreprindere — un teren 
de volei și două de tenis — 
iar baza sportivă complexă din 
parcul municipiului Baia Mare 
este întreținută de noi.

Coborîm in curtea Întreprin
derii. Soarele dogorește, 
locomotivele de mină 
ialte utilaje aflate la 
degajă o căldură care 
aerul să tremure.

La secția sudură îl

iar 
și cele- 
reparat 
face ca
întilnim

TRADIJIE... PIERDUTA!
Cu ani in urznă, aportul 

nostru național, oină, se bucu
ra de o largă popularitate în 
•ațele și orașele județCEui Ia
lomița. Cine nu-și amintește 
de pasionantele meciuri pe 
©are flăcăii din Mcxielu, 
Gheorghe Doja, Andrășești, 
Dor Mărunt, Lupșanu, Mihail 
Kogălniceanu și din alte ©o- 
mune le furnizau în compa
nia unor echipe din alte col
țuri de țară in fazele supe
rioare ale diferitelor compe
tiții republicane ?

Din 1970, centrul de greu
tate al oinei ialomițene «-a 
mutat la Călărași, unde — în 
secția asociației sportive a 
Combinatului de celuloză 
hlr tie — 
lentați ca __
nu, Vasile Comșa, Dumitru 
Neagu, Constantin Culea șl 
alți iscusiți mînuitori ai bas
tonului și minusculei mingi. 
Mai mulți ani, treburile au 
mers foarte bine. Intrase în 
tradiția sportului nostru na
țional ca oinlștii de la „Ce
luloza" Călărași să fie pne- 
zenți, de fiecare dat^ în fi
nala pe țară a campionatului 
republican, a „Cupei Româ
niei", „Cupei U.T.C.-, „Cupei 
U.G.S.R." și a altor compe
tiții de amploare. Dar (păcat 
că există acest dar), forțele 
acestei echipe s-au diminuat

_ ----------- ți
activau jucători ta- 

Nlcolae Fundățea-

treptat, treptat, iar apoi spor
tivii din Călărași ari început 
•* absenteze de la fazete su
perioare ale unor importante 
întreceri, ptoâ ta im rind 
am auzit că secția de rină 
a asociației „Ceiutoza* s-a 
desființat. Cei care au luat 
această betărtre au taeeraat, 
!n chip n tel să motiveze 
dezmembrarea echipei. Cert 
este ei o asemenea măsură a 
avut repercustunt negative 
asupra popularizării jocului 
de oină în municipiul Călă
rași, de doi ani Județul Ia
lomița nemalavlnd reprezen
tanți în finalele marBor con
cursuri

în zilele de 28 șl S îtmie 
va avea loc tocmai la Călă
rași finala pe țară a „Cupei 
U.G.SJR.“, ediția 1980, la care 
jucătorii de aid vor fi sim
pli spectatori. Hotărtrea aceas
ta pare aproape un simbolic 
gest de ironie; în realitate, e 
vorba de încercarea de a sti
mula torțele locale să revină 
la dragostea pentru oină I

Cu ce echipă să participe 
municipiul, cînd singura tor- 
mațte sindicală nu mal există 
de aproape doi ani î Ce pă
rere au tovarășii din condu
cerea asociației sportive „Ce
luloza" Călărași ?

Troian IOANIȚESCU

pe maistrul Alexandru Goja, 
•ecretarul comitetului de par
tid al întreprinderii, un om ca
re la cei 50 de ani ai săi și-a 
Înscris în palmares... -turul 
României pe bicicletă". îl în
trebăm despre activitatea tu
ristică de masă.

— Oamenii muncii de Ia noi 
sînt convinși că turismul în
seamnă sănătate, ne răspunde 
tovarăș-1 Goja. De aceea, în 
fiecare unitate, 
secție, sîmbăta 
„grupe de drumari" 
nesc la drum spre munți, 
na mergem cu schiurile. 
tre secțiile noastre, cele 
bune la acest sport sînt 
de la Tarna și Baia 
Merg cu noi și membrii de fa
milie. Datorită și „grupelor de 
drumari", la noi „Daciada" 
trăiește din plin, se dezvoltă 
mereu.

Președintele asociației 
■vorbește apoi despre noile te
renuri de sport, 
de volei de la 
despre schi-liftul 
treprindere, care 
ta această iarnă 
pol despre terenurile de tenis,

șantier sau 
se formează 

care por- 
Iar- 
Din- 
mai 
cele 

Borș a.

ne
celcum este 

secția Vișeu, 
făcut de le
va ti urmat 
de altele, a-

ion PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
21 MAI 1880. EXTRAGEREA I : 
I 45 26 10 30 25 ; EXTRAGEREA 
a n-a : 3 33 21 28 4 4L FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI : 1.000.013 
LEI, din care 170.725 lei, report 
la categoria L

• NOI SUCCESE LA LOZ ÎN 
PLIC I Zi de zi, Lozul In plic 
procură mari și numeroase sa
tisfacții celor mal perseverenți 
participant!. Pentru a ilustra din 
nou avantajele acestui sistem de 
joc simplu și operativ, vă pre
zentăm ctțiva dintre cei mai re- 
een.fi Cîștigători: , Setatei Petru 
(Vaslui), Bobocel I<»i (corn. To- 
praisar, jud. Constanța), Gașpar 
Petru (Lugoj). Letter Gheorghe 
(București), Catană. Ion (Reghin) 
șl Chetariu Cătălin (com. Ripl- 
oeni, jud. Botoșani) — AUTO, 
TURISME „Dacia W; Todoca 
Aurel (Arad) șl Pirplliu Ionel 
(Buzău) — CITE MD00 lei; Si- 
tarn L Grlgore (corn. Balta, j'id.

I
I
I
I
I
I
I

SATU MARE, 21 (prin telefon)

Meci cu miză, așteptat cu 
un deosebit interes, un meci 
pe care ambele formații l-au 
susținut într-o remarcabilă 
sportivitate, ceea ce ne- arată 
că și in condițiile mizei de
osebite se poate juca corect. 
Olimpia s-a aflat la cîrma jo
cului, avea superioritatea teri
torială, dar nu reușea să iasă 
din tempo ul lent, impus de 
oaspeți, cărora trecerea timpu
lui le convenea. Olimpia pu
tea lua conducerea pînă la 
pauză, Mihuț a ratat în min. 
2, Lăzăreaniu a salvat la șutul 
lui Hațegan (min. 8), din nou 
Mihuț, de la 6 m, a trimis ba
lonul în bară (min. 22).

în cinci minute de la re
luare, partida se prezenta ia 
fel ca pînă la pauză. în fine, 
gazdele au inspirația să mă
rească ritmul și în trei minute 
decid soarta partidei. In min. 
55 State a centrat din apropie
rea liniei de fund, a reluat

Stadion OHm 
mothr 17 000., 
tari la poartă t

OLIMPIA : Fi 
bAu 6 (min. 7 
State 8.

„U- GLUJ-Nj 
6 — R. Pop 6 
Bocșa 5, Cîmpe<

A arbitrat : 1 
R. Petrescu (Br-

Trofeul Petsch

Both I, Lăz; 
ți V. MURI 
ceasta atent, 
3—1 m. In 
Analizat o 1 
ție, stabilind 
Sătmărenii s 
Învins doar 
rența. Și au 
ocazii de a : 
tn min. 76 ’ 
tat de la 7 
In min. 70 
salvat două

I UN SINGUR GOL, AL LUI ANG
I
I

construite prin mijloace pro
prii, în chiar curtea întreprin
derii din Baia Mare.

— Aici se joacă pe orice vre
me, ne spune el. Iar directo
rul întreprinderii, tovarășul 
Cornel Grama, dă tonul Între
cerilor. Este prezent pe tere
nul de sport ori de cite ori 
are timp liber și multi oameni 
al muncii din întreprindere îl 
Imită. Avem, în cadrul „Da- 
dadei“, și întreceri de șah. 
Geologul Iuliu Angelescu și e- 
conomistul Mihai Răducanu 
sînt printre primii pe munici
piu. De fapt, la noi putem spu
ne că aproape 70 la sută din
tre muncitori practică un sport : 
volei, fotbal sau 
Cum am reușit 
Dînd răspunsul 
bări : „CE LE 
AU NEVOIE",

De aceea am ales aceste 
ramuri sportive de bază, 
care converg toate dorin- 
Și astfel, îndeplinim unul 

„Da-

drumeție. 
să-i atragem 7 
la trei între- 
PLACE“, „CE 

„CE POT FA-
CE“. 
trei 
spre 
jele, 
din marile deziderate ale 
eladei" : participare maximă șl 
continuă Ia competițiile de 
masă.

Mehedinți), Postolache Hie (com. 
Tifeștl, jud. Vrancea), Iordache 
Cornelii'. (Tulcea) și Porkolab 
Ferenc (Covasna) — C1TE 20.800 
lei etc.
• REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 MAI 1280 

I. F.C. Baia M. — C.S. T-viște 1 ... - - j
1 
1 
x 

“ Cluj-Napoca 
(pa>uză) x 

“ CSuj-Napoca 
(final) 1

- F.C. Argeș 
(pauză) x

- F.C. Argeș 
(final) 1

Sportul stud, 
(pauză) 1 

Sportul stud.
(final) 1 

Untv. Craiova 
(pauză) x 

Univ. Craiova 
(final) x 

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 
103.899 LEI. din care 139.309 lei, 
report la categoria L

VH. Olimpia — „U'

vni. s.c. Bacău

rx. s.c. Bacău

X. F.C. Olt —

XL F.C. Olt —

XIL Chimia —

Xm. Chimia —

- A.S.A.
Gloria

Petroșani

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

„POU“ TIMIȘOARA - A.S.A. TG. MUREȘ
Stadion „1 Mal" j teren bun ; timp frumos, : 

ximotiv 20 000. A marcat : ANGHEL (mia. 25). Șuturi 
poartă : 7—4). Cernere : ~ 7.

POLITEHNICA j Sucia 8 - Nadu 7, PâWrUșan 8. Vi 
nea 7, Dembrovschi 6 (min. 79 Șvnda), T. Nicoiae 
70 Cotec 6), Nedelcu 5, Nucâ 8.

A.S.A. TG. MUREȘ : Biro II 7 — GHgor* 6, Unch'oț 
Both H 6, Bir o I 7, Boloni 7 — 6,
Munteanu 7).

A arbitrat : Fr. Coloși 9 j ba Knle : O. Dragomlr 
București).

Cartonașe galbene : MANEA, BULON!.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori i 3-1 (3-0).

5-5.

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon)

Meci de nivel tehnic scăzut, 
dar de mare luptă, în care pri
ma repriză a aparținut net 
timișorenilor, iar cea de-a doua 
a cunoscut un puternic reviri
ment al oaspeților. Incepînd 
partida cu intenția vădită de 
a juca „la meci nul“. A.S.A. 
s-a blocat în apărare, cu Bo- 
loni în fața fundașilor centrali, 
efectuând în primele 45 de mi
nute doar contraatacuri timi
de. Mureșenii n-au putut însă 
evita primirea golului, care 
avea să fie decisiv, din minu
tul 25 (Nucă a centrat de pe 
stingă, Gali * greșit interven
ția și ANGHEL a introdus 
mingea în plasă de la 6 m), In 
schimb au scăpat de un scor 
mai mare, la aceasta contri
buind atît decizia și fermitatea 
lor în apărare, cit șl ușurința 
cu care gazdele (in special 
Nedelcu II) au tratat unele fa
ze de EoL Cele mai mari ra-

țări : T. Ni< 
cat de Biro 
(min. 33 și 
luînd slab c 
de-a doua 
minge simp

SLAT1NA, 1
în condlți 

trem -de— 
apă, echip: 
pus — re 
pregătire fi 
a fost F. C. 
cători au < 
duelurilor, 
minge. Pe 
minare te 
au avut cit 
bile ratate 
trescu (min. 
17) și Șoar

DOI FUNDAȘI INI
BACĂU, 21 (prin telefon)

Fără patru titulari (Iovănes- 
cu, Radu II. Doru Nicolae ți 
Ivan II, accidentați), F.C. Ar
geș a preferat să joace cartea 
apărării. Un portar (Nițu) pu
țin cunoscut în Divizia A, dar 
promițător In sezoanele trecu
te în cadrul lotului național de 
juniori, și doi fundași centrali 
rutinați (Cîrstea și Stancu 0, 
în fața cărora coechipierii au 
făcut „zid“, au protejat multă 
vreme cu succes poarta arge- 
șeană. Dominarea de ansamblu 
a gazdelor s-a irosit astfel 
timp de 65 de minute, în po- 

Ifida manevrelor lor elegante la 
mijlocul terenului, a tatonări-

I
I
I
I
I

lor pe extr 
alterna pase 
cursiunile v 
de la distan 
jau, cu pre 
și Cărpuci. 
cînd lovitun 
favorabilă 
pentru fault 
suprafața d< 
să aducă, 1 
rea doritir 
eftuani. Dar 
bară, Chitai 
fericitului 
gazdelor a 
suplimentari 
apere.

In mln, I

tnmln.it


GOLAVERAJUL...
ersarii săi, dealtfel I — bonificația in- 
yătorului... Olimpia luptă din greu să re- 
t Nt ''pluton ii — mai ales — să nu ter- 
e cursa după închiderea controlului. Ba- 
ul golaverajului începe să toarne plumb 
picioarele „rutierilor" de la C. S. Tir- 
iște, aceștia au o ultimă zvicnire, dar 
oria rămine o fata morgana, ca ți pen- 
eei din Tg. Mures, opriți de barieră la 

tișoara, In timp ce pe lingă ei se strecu- 
echipierii sătmăreni, cu gindul la Iași, 

tinică. Dacă 1
iacă ? Oricum, egalul obținut de studen- 
eraioveni le-a asigurat titlul — prin ace- 

calcul rece al golaverajului — înaintea 
mei confruntări cu Steaua, care a rămas 
r un derby al orgoliilor. învinse, A. S. A. 
’ Mures it C. Tirgoviște nu mai au 
m decit sansa golaverajului pentru a 
pa de retrogradare. Și aceasta in ipoteza 
Olimpia Satu Mare nu va reuși să ma- 
■alizeze și ultima sa posibilitate, victoria 
deplasare la Iași.»
Lsa ci „dacă", tot golaverajul, pirul la

Paul SLAVESCU

GOLGETERII ȘI-AU ONORAT FIRMA...
STEAUA - POLITEHNICA 1AȘ| 3-1 (1-0)

Stadion Steaua ; teren alunecos ; timp rece, ploios ; spectatori — aproxi
mativ 8 000. Au marcat: M. RADUCANU (mln. 49 șl 51), VIGU (min. 7), 
COSTEA (min. 74). Șuturi la poartă s 20-14 (pe poartă : 11—5). Comere : 
8—12.

STEAUA • lordache 6 — Anghetînl 8, Semeț 7 (min. 70 Agiu 8), FI. Marin 
4, Nițu 6 (min. 70 Andreîcuți 4) — Stoica 4, Dumitru 6. Vigu 7 — A. Ionescu 
6, M. Răducanu 8, lordânescu 6.

POLITEHNICA : Naște 6 (min. 58 Bucu 6) — Munteanu 6. Anton 5, Ursa 5, 
Ciocîrlan 6 — Popescu 5 (min. 34 Cioaca 5), Simionaș 6, Coraș 5 — Flo
rean 7, Dănilă 7, Costea 7.

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 8 ; k> Hole î M. Moraru (Ploiești) |i, cu 
greșeli, S. Necșulescu (Tirgoviște).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—1 (1—1).

MARE SURPRIZĂ: GAZDELE 
AU ALERGAT DUPĂ 0 REMIZĂ

DINAMO - JIUL PETROȘANI 2-2 (0—1)
Dinamo ,■ teren bun ; timp rece, închis ; spectatori — aproxima- 
Au marcat : K3RDACHE_ (miîi. 42), D. GEORGESCU (min. 47) ;

ESC RITMUL
CLUJ-NAPOCA 2-0 (0-0)

■ toarte bwi j Hmp frumos ; spectatori 
tl V. MUREȘAN (min. 55), STATE (mln. 
poartâ : 7—1). Corners : 9—2.
nnter 7, Kaiser 84-, Matei 8, Batbcri H 

Hațegan 7. Both I 7 — V. Mureșan 7,

— cpffojri- 
»). $•-

7 - So- 
M./M 4.

ăxâreona 8 — Porațchl 6. Moș 7, Ciocan 7, Bagta 
(mln. 78 L. Mibai), Fia re seu 5 (niin. 38 Suciu 8) — 
ctocliu 5.
» 9 ; la Bnta î L Bonini (ambii din Bucurași) șl

La juniori ■ 3-3 (1—1).

A fast un meci deschis, în 
„Ghencea". Chiar plăcut. în 
pofida terenului alunecos. Dar 
un meci fără miză șl, deci, 
fără emoții. Ieșenii au venit 
hotăriți să joace pe atac și aă 
demonstreze că nu Intîmplător 
Costea se află pe „treapta de 
bronz" a golgeterilor. Steliștii 
insă nu s-au îndoit o clipă de 
victorie. A marcat VIGU, In 
min. 7, cu o „ghiulea" de la 
circa 22 de metri, după o ac
țiune Nițu — M. Răducanu ; 
apoi l-a zguduit pe Naște, în 
min. 26, șutul lui Sameș, faze 
care spun că cei din față, ei, 
atacanții, s-au văzut mai rar, 
adică doar la cele citeva mari 
ratări (M. Răducanu — min 
27 ajunge singur cu portarul 
in față, dar trage de la 6 m 
pe lingă; A. Ionescu trimite, 
cu capul, in bară, în min, 41, 
din 4 m). Atacurile acestea au 
venit ca o replică la șarjele 
ofensive ale studenților, care 
s-au aflat și ei de citeva cel 
în fața golului (Dănilă — min. 
12 ; Simionaș — mia. 20, Flo
rean — min. 39 și, mai ales, 
Costea și Cioacă In taxa din

min. 43, după care, pe contra
atac, a ratat incredibil M. Ră
ducanu).

Imediat după pauză insă ta 
trei minute echilibrul s-a rupt 
eu gindul la cununa de golSe- 
ter al țării, M. RĂDUCANU 
sprintează decisiv în min. 49 și 
marchează pe unghiul lung ; 
peste două minute, tot el, 
pleacă de la vreo 30 de me
tri din poziție de ofsaid — ne
semnalizată de S. Necșulescu 
— apărarea ieșeană se oprește 
șl liderul golgeterilor înscrie. 
Steaua forțează acest moment 
psihologic, dar fie că tușierul 
S. Necșulescu o oprește eronat 
din cursă, pe motiv de ofsaid 
(min. 55), Ee că Dumitru nu-i 
inspirat la capătul frumoasei 
curse din min. 56, fie că A. 
Ionescu ratează de la 6 m 
(min. 59). Ieșenii redevin oten- 
sivl In final, dar nu reușesc 
decit un gol prin COSTEA 
(min. 74, deschidere Florean, 
neatenție FL Harin) și o vic
torie la... comere. Dar come- 
rele n-aduc fericirea 1

Mircea M. IONESCU

Stadion
n/i - y«««'4 vs./, us. wl.viwji.dlu imul.- o/J ;
?lU?,AT„trn'n' VARGA (mm. 54). Șuturi la poartă : 24-7 (pe poartă :
12—7). Comere : 12-1. k

DINAMO : Eftimescu 6 - Ion Marin 6, Cheron <5, Augustin 6, Stănescu 6 
- Uragnea i. Mulțescu 6. Custov 4 - Țălnar 7, D. Georgescu 6, Apostol 4 
(min. 44 fordache 7).
, JIULJ, I"10'5® ? 7 BedS 41 Bădin 4> Rusu 4’ P- Grigore 6 - Vînătoru « 
(mm. 89 Lasconi), Stoica 4, Varga 6, Stoichiță 4 (min. 88 M. Popa) - Mu
fa» 4, Sălojan 7.

A arbitrat : M. Salomir (Cluj-Napoca) 8 ; la linie : N. Raab (Cîmpia 
Turzii) și A. Forwirth (Timișoara).

Cartonașe galbene : STOICHIȚĂ, BĂDIN, VJNĂTORU, CUSTOV.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 4-1 (2-0).

Impresia generală înainte de »- 
cest meci, chiar și in rindurile 
„neutrilor-, era că Jiul va fi o 
pradă ușoară pentru formația 
dmamovis’.ă, în evidentă as
censiune de formă in ultima 
vreme și pretendentă autoriza
tă la un loc in cupele europene, 
începutul partidei confimia acest 
lucru, superioritatea gazdelor 
fiind într-atit de clară incit la 
un moment dat jocul părea un 
fed de... joacă de-a pisica cu 
șoarecele. Dar timpul trecea, dl- 
namovjștii iroseau ocazie după 
ocazie și, așa cum se intimplâ 
cam de regulă in asemenea îm
prejurări, golul cade in poarta 
celor care... ratează. .Aceasta 
•-a intim plat In min. J0. 
ctod MU SAT. profitind de ne
glijența apârătorilor adverși, a 
șutat, la capătul unui contraa
tac, din afara careului mare, în
scriind jos lingă bară. Si a 
venit pauza, care, în mod normal, 
ar fi trebuit să fie sfetnicul bun 
ai echipei creditate eu un plus 
de valoare, adică Dinamo. Con
trar «eteptăril-oc insă, «corul de
vine >—0 în min. 54 fa marcat 
VARGA, final Iz ind o splendidă 
acțiune de contraatac) gi gata-

gata să fie și 3—0, dacă o sem
nalizare eronată de la tușă a 
lui N. Raab nu-1 oprea din .ac
țiune pe Vînătoru în min. 56. 
Perspectiva unei înfrîngeri în 
ultimul meci de campionat pe te
ren propriu i-a trezit totuși, pe 
jucătorii bucureșteni care, tre- 
cînd Ia cârma jocului, îi obligă 
pe oaspeți la o apărare dispe
rată în care aceștia vor face, din 
păcate, foarte des apel la anti- 
joc. în min. 62 Dinamo reușește 
să reducă din handicap prin 1OR- 
DACHE, după ce cu alte cinci 
minute mai înainte D. Georges
cu ratase o lovitură de pedeapsă 
trim ițind balonul cu mult peste 
transversală! In min. 67, D. 
Georgescu se revanșează Insă, în
scriind un gol foarte frumos ca
re aduce șl egalarea pe tabela 
de marcaj. Mai rămăsese timp 
suficient și pentru golul victo
riei. Dinamo a luptat să-1 obți- 
nA. tastalîndu-se cu toată 
ehlpa in jumătatea de teren a 
oaspeților. Aceștia au reușit insă; 
să reziste asediului, prcxiueînd 
marea surpriză a etapei (î), răs
plată a puterii k>r de luptă el 
ambiție.

Mihai IONESCU lj

>!•
i respins 
B data a- 
is de la 

1 STATE a 
l combina- 
pr de 2—0. 
rați că au 
tă dife- 
pentru că 

i avut dar 
kn a luf— 
poartă, iar 
zăreanu a 
și făcute,

întîi la șutul lui State, a doua 
oară cînd l-a deposedat pe 
Both I scăpat singur. în ceea 
ce privește pe „U“, primul (și 
singurul) șut pe spațiul porții 
Iul Feher l-a realizat funda
șul Pcxrațchi, abia In mln. 82. 
după care Cimpeanu n, palid 
în această partidă, a șutat ta 
plasa laterală de la 6 m (!), cînd 
era scăpat de apărătorii ad- 
verșl.

Constantin ALEXE

UĂ ECHIPE... MULȚUMITE
CHIMIA RM. V1LCEA - UN!V. CRAIOVA 1-1 (0-0)

Stadion „1 Mai" ; toren Îmbibat cn opiT marcaj Invizibil ; timp nonos ; spec
tatori - aproximativ 15 000. Ac «croat : UNGUREANU (min. 72) șl STANCA 
(min. 79). Șuturi la poartâ : W-7 (p® poartă : 8—4). Comere : 2—4.

CHIMIA . Constantin 6 - Lapddafiu 5 (rota. 30 Coco I), kxdan 4 Bazno
5 (mln. 73 Bâc'uă 5), Qncâ 5 — Stan 4, Stanca 5, Cilecn 5 — Tatoșpcn 5,
Carabaqeac 4, Gîngu 4.

UNIVERSITATEA • Bold’d 4 — Purima 4, Ttuhol 5, Șt-e/ânescu 5, Urxni- 
rearxj 5 - Țicieanu 5 (min. «3 GeoĂgdu 5), Boideonu 4, Donase 4 - Cri-

4 (min. 38 Negrito 4). Clxțu 5. Batoci 4.
A arbitrat : R. Stincan 8 ; ba : Q Voim (crr.bn din București) șl

C. Szilcghi (Bata Mare), ambS cu greșeli.
Trofeul Petschovschi t 10. La Juniori : 3-1 (1-0).

EMOȚII, DUPĂ 3-0...
F.C. BAIA MARE - C.S. TIRGOVIȘTE 3-2 (2-0) i

Stadion „23 August" , teren bun î timp frumos : spectatori - aproximativ 
12 000. Au marcat : BĂLAN (min. 35). TERHEȘ (min. 39). KOLLER (min. 47 
din lovitură de la 11 m). respectiv CONSTANTIN (min. 55) și FL. GRIGORE 
(mln. 75). Șuturi la poartâ: 22-3 (pe poartă: 11-3) Comere: 11-1.

F. C. BAIA MARE : Aricit: 7 — Molnar 6. Condrac 7, Sabău 7, Kolier 4 
— R. Pamfil 7, Bălan 7 — Sepi 8, Terbcj 5, Roznai 4. Deac 4 (min. 70 
Muneșon 6).

C. S. TIRGOViȘTE : Mia 6 — Niculescu 5, Alexandru 4, Dumitrescu 4, Pi
toni 5 (min. 44 Constantin 6) - Gheorghe 4, baia 4. Kallo 6 - FI. GW- 
Oore 6, Marinescu 6. Greaca 6.

A arbitrat : M. Buzea 8 ; la Unle : D. Radulescu (ambii din București) 
și Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : N1CULESCU, MUREȘAN.
Torefuj Petschovschi : 9. La Juniori : 2—1 (0-1).'' «

• ■ , ni ■ .1

DAR DOUA PUNCTE MARI I 
u După pauză, mureșenii ies 

din apărare. în min. 57, ra
tează Bozeșan, iar în min. 62 
și 68 portarul Suciu intervine 
salvator la ,.capul" lui Mun- 
teanu- și la șutul de aproape 
al lui Boloni, care după pauză

țtațl din

avut un rol ofensiv pronun- 
țat Spre sfirșitul Jocului, ti-

i. 12, blo-
Nedelcu 

>rima re
tor la cea 
tind la o 
■eul mic).

mlșorenii încep să se teamă 
șl ies ceva mai decis la atac, 
dar în min. 76 și 78 Nedelcu 
reia de două ori cu capul pe 
Ungă poartă. în final, joc des
tul de nervos, cu momente a- 
prinse și — pînă la urmă — 
Politehnica termină în Învin
gător meritat, scăpînd de emo
țiile care au urmărit-o pînă 
înainte de acest joc decisiv.

Radu URZICEANU

• - HI ■■IUI

RM. VÎLCEA, 21 (prin telefon)
Un stadion arhiplin a ținut 

să asiste la un joc ce se anun
ța Interesant. Dar, pe de o 
parte, terenul aproape impracti
cabil. din cauza ploilor care au 
căzut pînă înaintea medului, 
a transformat partida lntr-o în- 
tîlnire foarte... moale, fără 
nerv, jocul desfășurîndu-se mai 
mult la mijlocul terenului. Pe 
de altă parte, au abundat pasele 
laterale și înapoi, ca să nu mai 
enumerăm și nenumăratele oca
zii de gol cărora ambele echi
pe... le-au dat cu piciorul așa 
incit cele 90 de minute an fost 
mai degrabă un util ANTRE
NAMENT CU PUBLIC ta ve
derea jocurilor de duminică. Au 
fost și citeva faze interesante, 
datorate, unele dintre ele. jocu
lui la ofsaid al Chimiei. De 
pildă, în min. 19 apărarea vîl- 
cenilor face pasul înainte, 
dar Tilihoi țtșnește, portarul 
Constantin iese la blocaj, Tili

hoi este mai iute, centrează, și 
Donase ștrtează din alunecare 
pe lingă bară. Cilean și Gîngu 
combină frumos de multe ori, 
dar șuturile lor nu nimeresc 
suprafața porții. în min. 51, 
după o fază foarte frumoasă 
în care balonul a circulat pe 
traseul Teleșpan — Cilean — 
Gîngu — Carabageac. ultimul a 
tras pe lingă bară. In min. 67, 
Geolgău și, în min. 70, Donase 
greșesc copilărește, din exce
lente poziții. Și cînd se părea 
că jocul se îndreaptă spre 0—0, 
în mln. 72 se repetă faza din 
mta. 19, dar cu alți actori șl 
UNGUREANU deschide scorul. 
Urmează vijelioase atacuri ale 
vOcenilor șl, după ce Caraba
geac trimite balonul în bară 
(mln. 78), după un minut 
STANCA, plecai din ofsaid ne
semnalizat de tușierul C. Szi- 
laghi, egalează.

Mircea TUDORAN

JITIEI Șl
ilefon)
teren ex- 
ujtlffll - de 
»-a im- 

printr-o 
trioară — 
cărei ju- 

najoritatea 
rimii la 
nd de do- 

localnicii 
fii favora- 
FL Dumi- 
arcă (min. 
I 21). A

A PREGĂTIRII FIZICE
venit apoi o perioadă furi
bundă de cinci minute in care 
golul plutea în aer. După ex
celente situații irosite de Pi- 
țurcă (min. 26), Șoarece (min. 
27), Lică (min. 28) și Ciobanu 
(min. 29), perioadă care pre
vestea deschiderea scorului, 
în min. 30 tabela de marcaj 
va arăta 1—0 în favoarea In!
F. C. Olt : Fl. Dumitrescu i-a 
transmis o pasă laterală, la 
mijlocul terenului, fundașului 
LICA. care a avansat în vi
teză, a pătruns ta careul de

F.G OLT - SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (1-0)
Stadion „1 Mai' ; taran foarte moota : Efop eorc-s ploaie : taectatori — 

aproximativ 10 000. Au motoc* : UCA («Ia. 30) și PREPSJȚA (mia. 47). Șa
luri la poartă : 17—10 (pe poartă : 11—5). Comer* : 10-10.

F. C. OLT : Angbel 7 - Lfcă 8, Ooooană 7. Seonou 8. A Mbvco 7 -
Badea 7, Petre Petre 7, FI. Dcmitresi—j t-j- — Gobcnu 4 (rata. 5S fomaedi 
ă). Șoarece 7, Pițurcă 7 (mln. 44 Pmpel ’c 8).

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 (mir. 46 LexSr 7) - T5r.&se»eu 7. Co 
Mn 7, Grigore 6, Munteanu H 7 — Șerbă-ică 4. O. fooexcu 4. Muotecxj I 
7 — lorgulescu 4, M. Scrvdu 5 (mln. SB M. Mortar 4), CbPtaic 4.

A arbitrat : Gh. Espax I | la Knte : E. Bioctoti (ambii din ComtaMo) 
M. Fediuc (Suceavo).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—4 (1—23.

BAIA MARE, 21 (prin telefon)
După înfrîngerea din meciul 

cu Dinamo. F. C. Baia Mare a 
aruncat totul în luptă pentru 
publicul său. Echipa s-a nă
pustit realmente în atac, și-a 
ținut adversarul in „corzi" 
minute în șir, a reluat atacu
rile, care s-au succedat me
reu, tirgoviștenii s-au masat 
și au rejișit să blocheze toate 
intrările. Așa se face eă 
golul a venit relativ tîrziu 
(min. 35), după o frumoasă 
acțiune individuală a lui Sepi, 
care a dislocai apărarea bine 
pusă pe picioare a oaspeților, 
a centrat înapoi și BĂLAN a 
reluat ta gol. Pînă la des
chiderea scorului, băimărenii 
rataseră prin Sepi (min. 57, 
Roznai (min. 7) și din nou 
Roznai (min. 22). ta timp ce 
tirgoviștenii avuseseră și ei o 
mare ocazie, prin Isaia (mln. 
12), care a șutat foarte puter
nic. După gol. jocul continuă 
să fie la discreția gazdelor, 
Roznai ratează singur cu por
tarul (min. 37), dar, ta min. 
39, TERHEȘ realizează singu
rul lucru bun in acest meci, 
înscriind ce capul, la un cor

ner executat de Deac. - După 
pauză, în min. 47, KOLLER, 
urcă scorul la 3—0 (penalty 
clar, la un henț), jocul pare 
încheiat, dar tirgoviștenii ies 
la atac, ajutați de un moment 
de relaxare a echipei gazdă. 
In min. 55, fundașul nou in
trodus, CONSTANTIN, găsește 
un culoar liber prin apărarea 
nu prea atentă a băimărenilor, 
urmează o cursă și... gol. Tir
goviștenii eint din ce in ce 
mai activi, echipa lui Mateia- 
nu pare obosită, lucru care se 
va accentua tot mai mult în 
final și astfel, în min. 75, 
FL. GRIGORE înscrie, cu stîngul. 
la o fază in care apărătorii 
băimăreni nu reacționează. La 
3—2, băimărenii încearcă să 
atace, au citeva ocazii bune 
(min. 78 — Roznai, peste baraj 
de la numai 5 m, min, 81 — 
Terheș la cîțiva centimetri de 
mingea centrată de Roznai); 
dar impresia de oboseală 
se adîncește și publicul răsu
flă ușurat în min. 90. O vic
torie meritată, desigur, la ca
pătul unui meci în care gaz
dele au jucat -doar o oră... 1 

loan CHIRILA I

JOC INTR-UN SINGUR SENS
\

* t j’ 
HANU 

la

F.CM. GALAȚI - GLOW A BUZĂU 4-0 (3-0)
Stadion Dunărea ; teren mocîe, hnbrbct ou apa ; timp friguros, vînt 

«pectatori — aproxiinctiv 10 000. Au maraat : BEJENARU (min. 2), lî/J.’ 
(rota. 34), CRAMER (min. 36), BALABAN (min. 83 din penalty). Șuturi I 
poartâ ; 30-3 (pe poartă : 18-3). Comere : 24-2.

F.CJri. GALAȚI : Hagiog “
Conxtontinescu 7, Țolea 8 — Mațoc
(rota. 84 Rusu), Cramer 7, Orac 8.

GLORIA BUZĂU : Tanc se 8 - G

Hagioglu 7 — N. Vtad 7 (min. 70 Popescu 7), Honu
7, Botaban 7, Bejencru 8 — Mzjz*"Majaru

7.
4

16 m și, după o fentă de șut, 
care l-a păcălit pe Munteanu 
n, a trimis balonul puternic, 
pe jos, in colțul lung, mingea 
intrind tn plasă după ee a ta- 
tîlnlt bara.

e Șoiman 
e* cu in- 
a șutului 
se anga- 
Solomon 

L min. 53, 
cea mal 
I acordat 
lolman in 
p) putea 
taprinde- 
pde bă- 
k tras in 
locul ne- 

I atacul 
p vigoare 
blul nu 
kndrieș O

S.C. BACAU - F.G ARGEȘ 1-0 (0-0)
Stadion „23 August" ? teren alunecos j timp râcoros ; spectatori - apro

ximativ 11 000. A marcat : CATARGIU (mta. 65). Șuturi la poartâ : 20—4 (pe 
poartâ : 10-1). Comere t 7-3.

S. C. BACAU ; Mangeac 6 — Andrteș 8, Catarghi 8, Lunca 7, ETistri 7 — 
Cârpuci 7, Vamanu 6 (min. 58 Chitare 7), L Solomon 7 (mta. 89 Moldovan) 
— Șoiman 7, Botez 6, Antohi 6.

F. C. ARGEȘ : Nițu 8 — M. Zamfir 7, Stancu I 8, Gritea 8. Moîsescu 6 — 
Bârbulescu 6, TrandafU-escu 7, talan 6 (rota. 57 Turca 4) - Ralea 4, Do- 
brta 6 (mln. 75 Stancu N 5), MoFceanu 7.

A arbitrat ; N. Rainea (Btriad) 9 ; ta Rnle : O. Anderco (Satu More) fi 
V. Tâtar (Hunedoara).

Cartonașe galbene : CARPUC1, RALEA.
Trofeul Petschovschi : 10. La Juniori t 1-0 (0-0).

Imediat dop* pauză, tn 
mln 47, F. C- Olt punctează 
din nou, asigurindu-și un scor 
care e oeutește de emoții : 
Șoarece a centrat de pe partea 
stingă spre F. Petre, acesta a 
trimis en eapul ta careu și 
PREPELIȚA a prelungit, tot 
eu capul, in plasă : 2—6. Abia 
de acum tncolo Sportul stu
dențesc tși face simțită pre
zenta în atac, dar Iorgulescu 
(min. 60) și Chihaia (min. 851 
nu pot schimba soarta unei 
întUniri în care formația lo
cală a fost vioara tatii.

Gheorghe NERTEA

______________ _  _____  _ „ Vtad 6, Nîcotae 7, hrana 7, Tulpan
— Mircea 5, Rachițeanu 6-Ț-, Dobrs 5 (mln. 74 Di-nea) — Balea 5 (min. 
Șerbon 5),' Stoica 6, Stanciu 6.

A arbitrat : A. Deleanu 9 ; ta Role : D. lordache ți C. Jurja (toți aî« 
București). j

Cartonașe galbene : CRAMER.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : î-1 (2-0). I

6 
ei

slăbește o clipă pe Dobrin din 
marcajul pe care 1 l-a admi
nistrat din prima secundă a 
meciului, conduce mingea tn 
adincimc șl centrează precis, 
CATARGIU, urcat și el ta atac, 
exasperat de ineficacitatea co
legilor de la înaintare, se înal-

ță și reia eu eapul, jos, la 
colțul porții adverse. 1—0, ne
modificat pînă la sfirșitul 
meciului, deși ambele echipe 
(de data aceasta și F.C. Argeș) 
tși împing efectivele spre poar
ta din față. «

ton CUPEN

SELECȚIE ÎN DIVIZIA B
AstAzX în Capitală. F-H-F. or

ganizează o acțiune <5e selecție 
în cadrul eșalonului secund: pe 
stadionul Metalul, de la ora 11 
Selecționau seriei I a Diviziei B 
va primi replica echipei Metalul, 
tar pe sudioml Dinamo, de ia 
ora 16.30, se vor tntUnl selecțio
natele seriilor a n-a și a m-a.

• ....
GALAȚI, 21 (prin telefon)

Incâ din start gălâțemi, jucînd 
ta turație maximă, «u Fiat 
cu «salt careul Gloriei, cu gîn- 
dul de a încheia cu un scor 
dt mai liniștitor această ultimă 
partidă, jucată In fața propriu- 
rul public. Urmarea — in min. 2, 
La »n corner acordat de oaspeți 
și executat excelent de Orac, 
BEJENARU plonjează spectacu
los Înscriind cu capul ; 1—0.
Jocul este alert. elevii antre
nați de C. Tească și C. ArdSleanu 
nu lasă momente de respire ad
versarului (obligîndu-1 la o per
manentă apărare), tnanevrînjd 
dezinvolt. cu abilitate (animato
rul ofensivei fiind Orac) și ÎSi 
creează o suită de mari ocazii: 
min. 7. Nicolae scoate de pe 
linia porții la lovitura liberă e- 
xecutată de Orac de la aproxi
mativ M de metri ; min. 11, por
tarul Tănase salvează uluitor 
la șutul aceluiași atacant ; mln. 
îl — Hznu ratează din careu ; 
min. 32 — portarul Tănase scoa
te dir. nou. tn două rfndurl, go
luri gata făcute de Orac șl Cons

tantin eseu. Precipitarea gaz
delor ia sfîrșit în min. 34, când 
tabela de marcaj se va modi
fica din nou : Orac trimite în 
diagonală și HANU, infiltrat in 
atac, înscrie plasat. Două mi
nute mai tîrziu. •. 3—0 (autoi 
CRAMER), după ce în faza di
naintea golului Bejenaru a 
șutat în transversală. Corn erele 
curg la poarta1 lui Tănase (cîte 
șuturi-gol a mai scos el I), a- 
cordate in extremis de Nicolae 
și ai lui. Buzoienii fac mari 
eforturi, fragmentează jocul pen
tru a întrerupe ofensiva gălățea- 
nă. Partida, cu mici excepții, are 
un singur sens (vezi cifrele din 
caseta tehnică), însă gazdele vor 
mai înscrie doar o singură dată 
(în min. 83, cînd BALABAN a 
transformat lovitura de la 11 m 
acordată de arbitru la faultul 
comis de Mircea asupra lui Cra
mer), deși în min. 51, 58, 71 și 
85 ele mai puteau înscrie. O 
victorie pe deplin meritată a gă- 
lățenilor care ar fi putut lua 
proporții mai mari.

Stelian TRANDAFIRESCU



Punct de referință: performanta mondială

POZIȚIILE FRUNTAȘE ALE SPORTIVILOR ROMANI
LA PISTOL VITEZA TREBUIE PĂSTRATE SI LA OLIMPIADĂ!

[CHIPEIE DE VOLEI AEE ROMÂNIEI
AU DEBUEAT VICTORIOASE IA BAECANIADl

Marii specialiști ai lumii ta 
proba de pistol viteză au În
ceput furtunos sezonul olimpic. 
Ei au intrat mai ferm ca ta 
alți ani ta „zona cifrelor de 
medalii*. Performanțele care 
altă dată se obțineau ta perioa
dele vîrfului de formă ale unui 
sezon înseamnă în această pri
măvară un nivel mediu, obiș
nuit, adică o bază de lansare 
pentru rezultate și mai ridica
te. Bunăoară, sovieticul V. Tur
la cîștiga, în luna martie, „Cupa 
Drava" de la Sofia, cu 598 p, 
cifră care este egală recordului 
mondial oficial, deținut de G. Li- 
verzani și C. Ion. Marin Stan se 
impunea la Lvov (ta luna fe
bruarie !) și se clasa al 2-lea 
la aceeași „Cupă Drava*, cu 
597 p, rezultat egal celui cu 
care s-a cîștigat titlul european 
în 1979. Iar Cornelia Ion nu 
„venea" decît al treilea, tot la 
„Cupa Drava" și tot cu... 597 
p! S-a înregistrat chiar și o 
cifră mai mare : 599 p, aparți- 
nînd tot unui român. Teodor 
Tașcă, dar în cadrul unui con
curs intern și care, deci, tre
buie confirmat într-o întrecere 
internațională, mai dificilă, mai 
revelatoare.

Așadar, trăgătorii sovietici și 
cei români domină — destul de 
autoritar — aceste luni preolim- 
pice. E adevărat însă că ei au 
și participat Ia cele mai multe 
concursuri. în vreme ce italie
nii și țlntașii din R.D. Germa
nă și R.F.G. — specialiști re- 
cunoscuți la rînduT lor — au 
ieșit mai rar „în bătaia focu
lui", singurul remarcat fiind 
Roberto Ferraris, la unicul con
curs important la care .s-a pre
zentat, cel de la Sofia, cu un 
destul de neconcludent, pentru 
el, 595 p. Surpriza vine. insă, 
de la polonezi. Cu 596 p. reușit 
de două ori de către Makur (ta

.Sofia) și Rabczuk (la Plsen), 
aceștia țin amenințător trena 
românilor și a sovieticilor.

Așa stînd lucrurile, opinăm 
că medaliile olimpice vor re
veni acelor maeștri ai pistoln- 
tal viteză care vor găsi, in pri
mul rînd, cele mal eficiente 
metode de a se pregăti ta așa 
fel incit să mențină și chiar 
să depășească, in concursul de 
Ia poligonul Mi tisei, acest pla
fon atit de ridicat

Date fiind aceste rezultate 
deosebite, se poate trage con
cluzia că proba de pistol viteză 
are din ce în ce mai puține 
secrete pentru cei ce se află 
acum în virful piramidei, prin
tre ei numărindu-se. in conti
nuare, și specialiștii români. 
Faptul că aproape la fiecare 
concurs ei se situează imediat 
sub limita celor 600 de puncte 
maxime sugerează... perfecțiu
nea tehnică. In acest pluton de 
performeri de foarte înaltă ca
litate se află, la această oră, 
circa 5—6 țintași, dar mai mult 
ca sigur lor li se vor adăuga 
și alții în săptămînile de pini 
la Olimpiadă. E foarte posibil 
ca această egalizare valorică la 
înalt nivel să determine ea nu 
tehnica de tragere să trieze va
lorile in luna iulie, ci in pri
mul rînd capacitatea de a rezis
ta mai bine teribilului stress 
ce-și va face apariția in con
cursul olimpie, puterea de * 
birui neprevăzutul ce există ta 
fiecare întrecere și talentul de 
a contracara factorii perturba
tori. O adiere de vînt, un țăcă
nit de aparat fotografic, o îx*- 
tîrziere a partenerului de stand 
pot însemna un punct mai 
puțin și mai multe locuri pier- 
dute in clasamentul final—

Trăgătorii noștri de pistol 
viteză, purtătorii principali ai 
speranțelor oi impare ale brutal

CLASAMENT MONDIAL

1.
2.
1
4.
9.

4-7. M.

V. 
M.
A 
a
D.

10.
11.

LA n*>
TURLA (UJI.SX) 
Stan România) 

Kuzmin (U.RS-SJ 
Ion (România) 
lup* (Rooânla)
Matur fl I. Robczut 

(ambt Polonia)

Franke 
Irfan ia

Seu luat

(R.D.G.) 
(Romania)

le considerați*

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
(Urmare din pag. I)

te. Sportivii din lot au muncit 
intens la antrenamente. De pil
dă, zilele libere de la începutul 
lunii (1—1 mai) noi lc-am folo
sit la maximum, cu cite 2—3 
antrenamente pe zi, ceea ee 
vorbește de la sine despre pa- 
Biunea celor doi antrenori 
Gheorgbe Ilie și Ion Hantău, ca 
Si despre dorința de afirmare a 
tuturor sportivilor din lot. A- 
cum nu se va mai putea zice 
că medaliile de bronz și una de 
argint cucerite la edițiile ante
rioare au fost întîmplătoare, fa-

ÎNTRECERI INTERNATIONALE
DE DIRTTRACK

(Urmare din pag. I)
vidual și, bineînțeles, clasa
mente generale.

Printre participanții la între
ceri se numără vicecampionud 
european de juniori al curse
lor pe piste de zgură, sovieti
cul Airat Paizulin, și un „as* 
al genului, tinărul motociclist 
din R.D. Germană, Mihael 
Grulich. Țara noastră va fi 
reprezentată în cursele de 1* 
Arad și Sibiu de Ionel Pavel 
(Voința Sibiu), Stelian Posto- 
lache (C.S. Brăila), iar ca re
zervă, Nicolaie Puraveț (Ra
pid Arad). în lot mai sfat in
cluși Daniel Stoica (LP.A. Si
biu) și Sarchis Halagian (Me
talul București). Toți aceștia 
stat, în momentul de față, ta 
'Arad, unde se pregătesc sub 
conducerea antrenorului Cornet 
Voiculescu.

vorizate de niște sorți mai buni.
— Cum a* luptat cei 7 spor

tivi pe care i-ați prezentat 1* 
întrecerile de la Viena?

— Rezultatele se cunosc și nu 
cred că este cazul să ie mai 
reamintesc ; mă refer la me
ciurile pe care le^au susținut 
sportivii noștri. Cea' mai bună 
evoluție a avut-o Nicolae Vlad. 
nu numai pentru că el a cucerit 
medalia de aur. Dar. spre deo
sebire de ceilalți sportivi din 
echipa noastră, Vlad s-a stră
duit să se detașeze ta toate 
partidele pentru a nu fi pus ta 
situația de a depinde de decizia 
arbitrilor. La rezultate de ega
litate arbitrii stat cei care de
semnează învingâtoriL Așa au 
pierdut intilniri decisive Arpad 
Szabo și Constantin Nieolae- 
N-aș vrea să se rețină că Szabo 
și Niculae n-au concurat bine, 
mai ales că ta confruntările 
terminate de ei la egalitate 
și-au disputat intiietate* eu 
campionii ediției de anul tre
cut, titluri pe care aceștia a- 
veau să le păstreze și ia Viena. 
Dar tocmai ta fața unor astfel 
de adversari ei trebuiau să for
țeze nota, să aibă un avantaj 
de puncte tehnice fie el și mi
nim. Ei nu l-au avut și arbi
trii — cum se intimplă mal 
întotdeauna — i-au preferat pe 
cei „cu firmă*. Mircea Frițieă 
a concurat și el bine, dar n-a 
putui trece de experimentatul 
Adams. Promițător și-a încer
cat șansele și Daniel Rada a- 
jungînd să dispute chiar pri
mul loc ta serie, insă francezul 
Roage a fost mai bun. Siefaa 
Tom* și juniorul Mîhai Cioc 
mai au încă multe de învățat.

obține rezultate ctt

597
597
397
397

p 
p 
p 
p
p

596
595
595
594
594

p 
p

p 
p

nu noi•) ___________
rftzvHateW obținut* in concursuri In- 
temoțkxKilu în cozul punctajulor •- 
gale, a decis locul ocupat la com
petiția în core * fost obțhnM ressd- 
taHi.

românesc, trebuie să știe să 
evolueze ÎN ORICE CONDIȚII 
la cel mai înalt nivel tehnic, 
să se prezinte la cea mai im
portantă întrecere sportivă din 
ultimii 4 ani capabili să reziste 
perfect la o încleștare ta pri
mul rînd psihică, poate fără 
precedent ta istoria probei.

Radu TIMOFTE

ATENA, 21 (prin telefon). 
Prima zi a confirmat din plin 
supoziția noastră că actuala e- 
diție a Campionatelor balcanice 
de volei va fi mai echilibrată 
decît orlcind, ca urmare a pro
greselor realizate ta ultima 
vreme de reprezentativele țări
lor balcanice.

Desigur, faptul că la această 
edițK voleiul nostru masculin 
prezintă o garnitură secundă, și 
nu prim* formație (care aid, 
după opinia noastră, ar fi fost 
mare favorită la titlu) face ca 
plutonul concurentelor să fie 
extrem de compact Au dove
dit-o cu prisosință și cele două 
meciuri masculine de marți 
seara, desfășurate ta sala Pan- 
ellinios (recent dată ta folosin
ță) și meciul feminin din sala 
Sporting, dintre Bulgaria și Al
bania. ta care albanezele au 
jucat de la egal la egal ta pri
mele două seturi, dar au cedat 
pe al treilea cu ușurință.

în primul med al băieților. 
(Grecia — Albania) deși învinși 
cu 3—1, albanezii au arătat 
frumoase calități atletice și po
sibilități tehnice bune, mal alea 
în apărare. Firește, partida cea 
mai așteptată a fost cea dintre 
reprezentativele masculine ale 
Bulgariei șl Iugoslaviei, califi-

POPICARII CEHOSLOVACI REINTRÂ
IN ARENA „MONDIALELOR''

CU MARI AMBIȚII
Corespondenta speciala din Bratislava

în Cehoslovacia sportul po
picelor are numeroși amaSori. 
După o scurtă Întrerupere, 
echipele țării noastre reintră 
ta arena campionatelor mon
diale, fiind prezente la mare* 
competiție de Ia Mangalia-Nord 
(24—30 mai), unde sperăm să 
obținem o medalie, așa cum 
pronostica și locțiitorul arbitru
lui principal al apropiatelor 
C.M., compatriotul meu Oskar 
Saga.

Vom avea la C-M. formații 
complete, atlt la bărbați, rit și 
la femei Sextetul masculin va 
avea ca jucători de bază pe 
Vladimir Prochazka, Zdenek 
Prochazka, Jaroslav Stabak șl 
Ivan Hauke. Pe lingă acești 
rutinați popicari an fost selec
ționați alți trei jucători mai 
tineri, Josef Bartos, Jaroslav 
Dobes și Bohnmii Dusek. Opi
nia sportivă de ta noi nu aș
teaptă de ta băieți performan
te de răsunet d doar o prezen
ță ta primele șase locuri ale 
ierarhiei mondiale.

Pretențiile stat cu totul aL- 
tele la fete, sportivele noastre 
reprezentând o torță demnă de 
hiat ta seamă, atit pe echipe, 
ta proba de perechi, ctt și ta 
proba individuală. Se au o 
tehnică mai avansată și un 
palmares remarcabil Se vor 
deplasa ta România jucătoare
le Anna Babikova, Sonia 
pertova. Han* Konirova, 
Kralikova, Kveta 
Ruzen* Smrckova 
Wankova, rezerva 
mind a fi stabilită 
întrecerilor. Așteptăm ca fetele 
noastre să urce pe podium 1* 
una din cele 3 probe care fi
gurează ta program.

Delegația cehoslovacă va sosi 
ta ziua de 22 mal, cu trenul, 
la Constanța. Cu o zi înainte 
va fi prezent la locul de des
fășurare a campionatelor Os
kar Saga, care este, dealtfel, 
și președintele Federației ceho
slovace de popice, face parte 
din organele de conducere ale 
forului internațional și, firește, 
a fost nelipsit de la C.M. Prin
tre altele. Oskar Saga ne-a de
clarat : „Am fost prezent ta 
tatilnirea amicală Români* —

Ke- 
Ev* 

Marsikova, 
și Marie 
echipei ur
la preziua

Brașov, 
la sorti 
piste a 
Pot să 
români

R.F. Germania da 1* 
cu care prilej s-a tras 
ordinea de intrare pe 
participanților ta C.M. 
spun că prietenii noștri
an pregătit cu multă seriozita- 
tate competiția și vasta lor ex
periență in organizarea unor 
mari concursuri de popice ta 
România reprezintă girul unul 
deplin succes organizatoric al 
C.M. de la Mangalia-Nord. în
trecerile se bucură de o par
ticipare valoroasă, printre fa- 
vorițl numărindu-se, ta pri
mul rînd, sportivii români, ca
re vor avea adversari reduta
bil ta popicarii din Iugosla
via, R.F. Germania, Ungaria 
și Cehoslovacia. Vom urmări 
ea deosebită atenție campiona
tele mondiale, cu atit mai mult 
ea cit ediția a 14-a o vom or
ganiza noi, ta 1983, ta Oto-

cate pentru apropiatele J.O. Am 
urmărit o partidă de mare an
gajament, caracterizată mai ale* 
prin jocul în forță, echilibrată, 
spectaculoasă, în care sextetul 
bulgar a obținut victoria la li
mită : 3—2

Miercuri, 
noastre au
Albaniei.

Reprezentativa noastră masca, 
lină * învins cu 3—0 (3, 1, 7) o- 
chiipa Albaniei, preș tind un jo« 
spectaculos prin varietatea ao 
țiunilor combinative, realizat* 
cu înaltă măiestrie de coordona
torul Viorel Balaș (iar către fi
nal, de Ilie Bugarschi). Trăgă
torii Tutovan, Hinda, Staicu, Pă- 
ușescu și Ignișca au punctai 
eu precizie, punînd adversarul 
într-o permanentă derută. 
Serviciile bine dirijate și ex
trem de eficace au contribuit 
și ele la realizarea punctelow 
echipei noastre. Meciul a dura* 
numai 35

în sala 
zentativa 
■ învins, 
(5, 12, 6),

Celelalte meciuri, Grecia -• 
Bulgaria ‘ (băieți) și Bulgaria — 
Iugoslavia (fete), s-au terminad 
noaptea tîrziu.

Mîiine (n.r. azi) băieții noștri 
vor juca cu sextetul Greciei, 
iar fetele cu reprezentativ* 
Iugoslaviei.

• Tot miercuri a avut ioc 
Conferința balcanică de volei, 
ta cadrul căreia s-au adus fe
licitări federației elene cu pri
lejul împlinirii a 10 ani d* 
existență ca federație de sin* 
stătătoare și s-au stabilit locu
rile de desfășurare a Balcania
delor de seniori și juniori, dia 
anii 1981—1983. în anul 1981 
Balcaniada de seniori va avea 
loc ta Iugoslavia (26—30 mai), 
ta 1982 în Turcia, iar ta 1983 — 
ta Bulgaria. Balcaniada «le ju
niori se va desfășura ta 1981 
ta Grecia, ta 1982 ta Bulgari» 
și ta 1983 ta Turcia, între 1—ÎS 
septembrie a fiecărui an.

Aurelian BREBEANU

(13,-12,-11, 
reprezentativele 

jucat cu cele ale

de minute.
Panellinîos, repre- 

feminină a României 
cu același scor, 3—• 
echipa Albaniei.

LUDOVIT MAJOR 
„Sport* Bratislava

CĂLĂREȚII noștri 
Învingători

LA NOVI SAD
Zfleie trecute s-a desfășurat ta 

Novi Sad tradiționalul concura 
Internațional de obstacole ta 
care au participat și călăreții 
noștri Alexandru Bozan, Mircea 
Neaga, Ian Popa, Dumitra Vele* 
șl Dania Popescu, alături de e- 
chlpele Greciei, Ungariei, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei șl a altor * 
formații de dub ale țării gazdă. 
Reprezentanții noștri au cîștigat 
două din cele 2 probe ale con
cursului (programul inițial a fost 
redus din cauza vremii nefavora
bile): proba de deschidere; L AL 
Bozan cu Călin, 2. AL Bozan cu 
Năpasta, 2. M. Neagu cu Spul
ber; echipei L România CD. Ve- 
lea cu Fudul, L Pop* ea Ficus, 
AL Bozan cu Călin).

EINTRACHT FRANKFURT

atletism • La Havkaa. cu
banezul Silvio Leonard * cîști
gat probele de 100 șl 200 n> plat 
cu 10.0 șL respectiv, 20,S. La cio
can, Armando Orozco — 70,56 m 
(record cubanez); triplusalt — 
Herrera 1X5,85 m; suliță — Gon
zales 81,20 m: lungime — Girak 
8,07 m; greutate (I) — Maria
Sarrla 19,50 m (record cubanez). 
• La Crombran (Țara Galilor) 
recordmanul mondial Ferenc Pa- 
ragi (Ungaria) a aruncat sulița 
la 06,20 m (recordul mondial n 
aparține cu 96,72 ml. • La Er
furt, Marita Koch 
400 m 
aruncat
Thomas 
primul 
garduri

TELEX • TELEX
■tach a aruncat sullșa 1* M.M m. 
iar Gerg Wasslg a trecut peste

a realizat pe 
plat 49,15, Udo Bayer a 

greutatea
Miinkelt s-a

loc în cursa
clasat 
de

BASCHET ț Judad «a Mel
bourne, echipa JugopLastiea din 
Split a IntUnit formația St. Kilda 
din localitate, în fața căruia a pier
dut cu 116—90 (56—47).

CAJLARIE • Marele Premiu de 
la Lucera* a fost cîștigat de 
austnacra Hugl Simon, urmat de 
Giles Bertranc (Franța) și Gra
ham Fletcher (Anglia)

FOTBAL • în med .amical, Tt>- 
temazionale — Austria Viena 
0—0.

ȘAH • După 5 runde, în tur
neul masculin de la Vama con
duce Lukov (Bulgaria), cu 44 p.

urmat de Medun* (Cehoslovacia) 
— 4 p, valentin Stoica (Româ
na) șl Dvorețkl (UJLS.S.)’ — cu 
cite 3 5 P.

TENIS • ta finala turneului 
de la Louisville: Connors — Ddbbs 
6—2, 6—3.

TENIS DE MASA • Turneul 
de la Kiel a revenit fostului cam
pion mondial, suedezul Stelian 
Bengtsson învingător în partida 
cu Istvan Jonyer (Ungaria) • 2—L

TIB • Concursul de talere de 
la Stihl (R.D.G.) a fost cîștigat 
de S Osotski (U.R.S.S.) — 194 td. 
Pe echipe, victoria a revenit se
lecționatei U.R.S.S.

VOLEI * In dubla partidă din
tre echipele feminine ale Olan
dei șl R.F.G victoria a revenit ju
cătoarelor olandeze, cu 3—4 șl 
»—X

A ClȘTlGAT CUPA U. E. F. k
Aseară, ta Frankfurt pe Mata. 

In returul finalei Cupel u.EJ-A- 
s-au IntUnit echipele Eintracht dtn 
localitate și Borussia Monchen- 
gladbach. Medul s-a încheiat ei 
rezultatul de 1—0 in favoarea 
formației Eintracht. Trofeul * 
revenit fotbaliștilor de la Eln- 
tracht ta tur Borussia cîștlgase 
CU 3—2,

U.R.S.S. [tineret]
CAMPIOANA EUROPEANA

La Moscova, ta meci retur al 
finalei campionatului european 
de fotbal, pentru echipe de tine
ret (jucători ptoă la 21 de ani), 
echipa UJt.S.S. a întrecut cu sco
rul de 1—0 (0—0) formația RD. 
Germane. Primul joc se termi
nase la egalitate : 0—0, astfel ei 
selecționat* U.R.SJS. cucerește 
trofeul.

„CURSA PĂCII"
FRAGA, H (Agerpres). — 

„Cursa Păcil“ a lost reluata 
miercuri, după o zi de reszaus, ea 
etapa a 10-a : Kari Marx Stadt — 
Ustt nad Lebem, in cursul că
reia caravana cidlstă a intra» 
p* teritoriul Cehoslovaciei. A 
fost o etapă de munte, disputa
ta tatr-un ritm foarte rapid 
datorită și acțiunii reușite a trei 
alergători. : Barinov, Morozov șt _ ; 
Wlnăen, care șl-au creat un 
vans de aproape 5 minute, păs- 
test pini la sosire, ceea ee * 
adus mari schimbări In clas» 
mentele generale. Clștigâtor ri 
etapei, cu timpul de 3h 26:22 p* 
142 km, Iuri Barinov (U.K.S.S3 
recucerește tricoul galben, pier- 
dut cu trei etape în urmă. Cu 
plutonul fruntaș, la 4:55, a sosii 
Costlcâ Bonciu, iar 
următor, la 
de, Nicoiae 
mașcanu si 
clasamentul

__. cu gruțnM
alte cîteva secun-
Savu, Mircea Ro- 
Tralati Strtiu. Ia 

general conduc* 
Barinov (U.R.S.S.) — 30h 27 31,
urinat de olandezul Wirmen — ta 
2:54, O. Ludwig (R. D. Germană), 
fostul lider — la 4:36, Morozov 
(U.R.S.S.) — la 4:41. Peterman* 
(RJ5.G.) — ta 6:14. Primul dlntr* 
rutierii români, Mircaa Romae- 
carru, se află pe locul U, ta 
U):1B.

ta clasamentul general pe »■ 
chlpe, pe locul Intll a trecut for-' 
mația U.R.S.S., urmată de RJX 
Germană. -- la 6:33, Poloni* — la 
14 31, Cehoslovacia, Italia, Por
tugalia, Franța, Olanda, Româ
nia, Bulgaria, Elveția, Ungari% 
Cuba, Finlanda, Echipa AnelleL 
care a rămas ta doi alergători, 
nu mal figurează in clasament. 
Astăzi se dispută etapa a H-a t 
Ustl nad Laberr. — Sokotov (U> 
km).

TURNEE DE TENIS
ta Berlinul Occidental au oca»-' 

ttnuat meciurile competiției feenâ- 
nine pe eclilpe pentru „Cupa 
Federației.

Mlerouri, în optimile de finală. 
România — Elveția 2—1 (Ruzici — 
Delhess 6—0, 6—3 ; L. Romanov — 
Jolissatnt 6—1. 6—4 ; Delhess, Jo- 
lissaint — Ruzici, Mlhai 7—4. 6—1). 
Alte rezultate : Australia — I*-
donezta 3—0 ; S.U.A. — Noua Ze- 
elandâ 3—D ; Cehoslovacia — 
Iugoslavia 2—0.

★
ta campionatele IntemaționaJ* 

de tends ale Italiei de la Rom*. 
111 turul «toi - Hank Pfister 
(S.U.A.) — Florin Segăroaan*
(România) 4—4, 6—2 ; Ramires 
(Mexic) — Walts (S.U.A.) 6—4. 
6—0 ; VHas (Argentina) — Aubota 
(Argentina) 6—1', 6—2 ; Lendl (Ce
hoslovacia — Bedel (Franța 4—ț 
6—4, 6—2 ; Smdd (CÎehostovactaj
— Masters (Australia) 6—1. 6—21 
Noah (Franța) — Hrebec (Cebo- 
sfiovada) 6—3, 3—6, 6—0
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