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ECHIPELE ROMÂNIEI (băieți și fete) - CAMPIOANE MONDIALE!
® 0 întrecere mai disputată ca oricînd 9 Medaliile s-au decis la ultimele „lovituri" • Astăzi, începe proba de perechi

Foto : Dragoș NEAGU

Echipa masculină a României : R. Gemăt (antrenor), Gh. Sil
vestru, L Hosu, Al. Câtineanu, I. Tismănar, I. Băiaș, I. Bice, Al. 
Tudor fi L Pătru (antrenor secund)

Echipa feminină a României : C. Neguțoiu (antrenor), Vasilica 
Pintea, Ana Petrescu, EUșabeta Badea. Margareta Câtineanu, 

— " Elisabeta Albert fi Crista SzocsElena Andreescu, Elena Pană, 
(antrenor secund)

MANGALIA NORD, 26 (prin 
telefon). în cursul 
luni au continuat 
din cadrul probei 
pentru supremația 
jocurile fiind decisive in cursa 
pentru cucerirea titlurilor. 
Principalele candidate la un 
loc pe podiumul de premiere 
au introdus în luptă oameni de 
bază, sportivi de clasă interna
țională. Actualii deținători ai 
titlurilor individuale, Zsuzsa 
Kristyan (Ungaria), dublă cam
pioană mondială, românul Iosif 
Tismănar, multiplu campion al 
lumii, și iugoslavul Nikola Dra- 
gas, fost triplu deținător al tit
lului suprem, Hana Konirova 
(Cehoslovacia), Wolfgang En
ures (R.F. Germania), Elconore 
Nicdergesess (Austria) și alți
laureați ai marilor competiții 
internaționale, demonstrindu-și 
înalta măiestrie în 
bilei, au entuziasmat 
arenei din stațiunea 
din nou pline pînă 
Existînd un echilibru 
perfect între protagoniști, con
figurația clasamentelor a fost 
incertă pînă la lansarea ulti
melor bile, atît la fete cit și 
la băieți. în această încleștare 
de forță, în această luptă dusă 
uneori pînă la epuizare, „tri
colorii" au, dat dovadă de o 
mare putere de luptă, acțio- 
nînd cu calm, luciditate și 
multă siguranță, iar în final

zilei de 
întrecerile 
pe echipe 
mondială,

lansarea 
tribunele 
Neptun, 

la refuz, 
aproape

au reușit să înscrie noi succe
se in cartea de aur a sportului 
românesc. La fete, este a cin- 
cea, iar la băieți a Patra me
dalie de aur cucerită de 
nla în C.M. de popice 
pe echipe).

Echipele noastre au 
în ultima reuniune de 
zițiile a IlI-a ale clasamente
lor. Margareta Câtineanu, Ana 
Petrescu, Vasilica Pințea, res
pectiv nie Hosu, 
Silvestru și Iosif 
care au intrat pe piste 
această ordine, au făcut 
adevărat „tur de forță“ 
urmărirea liderilor. Dar pentru 
a vă face o imagine mai com
pletă, să vă dăm î 
clasamentelor după 
schimb : în concursul 
fetele și băieții noștri 
ceput după următoarea 
în clasament: fete — 
1276 p, R.F.G. 1258, 1
1252 ; băieți — Ungaria 
Iugoslavia 2748, România 
Schimbul în care a 
ga re ta Câtineanu, 
tr-un joc excelent 
doboare din 100 de 
popice, a adus echipa noastră 
pe primul Ioc, cu im avans de 
35 p : România 1700. Austria 
1665. Ungaria 1664. în penul
timul schimb a jucat Ana Pe
trescu, care a avut ca adver
sară principală pe campioana

Româ- 
(proba

pornit 
pe po-

Gheorghe 
Tismănar, 

in 
un 
în

înfățișarea 
fiecare 

de luni 
l au în- 
i situație 

Ungaria 
România 

2831, 
2704.
Mar- 
prîn-

intrat 
care 
a reușit să 
bile 448 de

GIMNASTELE ROMÂNCE ÎNVINGĂTOARE
în cadrul pregătirilor in 

vederea apropiatelor Jocuri 
Olimpice, echipa reprezentati
vă feminină de gimnastică a 
României a susținut duminică, 
la Deva, in Sala sporturilor, 
în fața unui numeros public, 
o verificare internațională, în 
compania selecționatei Elve
ției, cu exerciții liber alese. 
Gimnastele noastre au lăsat o 
frumoasă impresie, impunîn-

du-se — cum era și firesc — 
cu mare autoritate. Iată rezul
tatele : echipe — ROMANIA 
194,85 p, Elveția 179-20 p ; in
dividual compus — Melita 
Ruhn 39,30 p (nota 10 la sări
turi), Emilia Eberle 38,90 
(10 la sol). Dumitrița Turner 
38,65 p, Lavinia Agachi 38.60. 
Rodica Dunca 38,50. Ecaterina 
Szabo (10 la sol) 38,40.

lumii Zsuzsa Kristyan (445 p.d.) 
Experimentata noastră sportivă 
a reușit să mai mențină din 
avans doar 7 p, in ciuda fap
tului că de multe ori i-au lip
sit acei milimetri necesari efi
cacității loviturilor — în final 
ea a fost marcată cu 41S p.d. 
Vasilica Pințea, în ultimul 
schimb al reprezentativei ro
mâne. a avut o misiune ex
trem de grea. Pe umerii ei a- 
păsa răspunderea... menținerii 
rezultatului și cîștigarea titlu
lui suprem. Pentru a vă da 
seama de tensiunea sălii, este 
suficient să arătăm că la ulti
ma aruncare ea trebuia să do-

boare cel puțin 4 popice pentru 
obținerea victoriei, ceea ce a 
și realizat — reușind 403 pd 
la totalul celor 100 lovituri 
mixte.

Nu mai puțin palpitante au 
fost și întrecerile masculine, 
unde printr-un joc de mare 
regularitate, tînărul Ilie Hosu 
a mai redus 10 puncte din di
ferența de 127. cit ne despărțea 
de fruntașa clasamentului, re
prezentativa Ungariei, iar ve
teranul formației noastre, 
Gheorghe Silvestru, în verva 
lui obișnuită, a reușit să mic
șoreze handicapul la 48 p. Că
pitanul formației, Iosif Tismă-

nar, acest excelent sportiv, și-a 
confirmat din nou înalta sa 
clasă internațională. El a re
făcut, pas cu pas, printr-un 
finiș extraordinar, diferența și 
cu punctajul lui de 948 am 
reușit să depășin Ungaria cu 
16 p.

Iată rezultatele
noștri in disputa _ ______
Elena Andreescu 418 p.d., Elena 
Pană 430, Elisabeta Badea 404, 
Margareta Câtineanu 448, Ana 
Petrescu 416, Vasilica Pințea 
403, respectiv Hie Băiaș 904, 
Alexandru Câtineanu 878, Iuliu 
Bice 922, Hie Hosu 893, Gheor
ghe Silvestru 824 și Iosif Tis
mănar 948.

Antrenorii celor două forma
ții, care au obținut acest stră
lucit succes, sînt : Constantin 
Neguțoiu și Crista Szocs — la 
fete ; Roger Cernat și Ion Pa
tru — la băieți.

Clasamentele generale la pro
ba pe echipe :

FEMININ : 1. ROMÂNIA 2519 
p.d. — campioană mondială, 2. 
Ungaria 2517, 3. R F. Germa
nia 2483, 4. Cehoslovacia 2476,
5. Austria 2463, 6. Iugoslavia 
2431 ;

MASCULIN : 1. ROMÂNIA
5169 p d — campioană mondia
lă, 2. Ungaria 5453, 3. Iugo
slavia 5432, 4. Cehoslovacia 
5328, 5. R. F. Germania 5292,
6. Austria 5259.

Marți încep întrecerile „mon
dialelor" la proba de perechi, 
fete și băieți.

sportivilor 
pe echipe:

Traian IOANIȚESCU

,,

® Toate participantele prezintă primele garnituri • 
mania, debutează in compania Cehoslovaciei • Test 

reprezentativele României

Campioana lumii, R.F. Ger- 
de mare importanță pentru

în Sala sporturilor din Ora
dea începe astăzi cea de a 
XlX-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“ la handbal masculin, 
prestigioasă competiție inter
națională la care, de-a lungul 
anilor, au luat parte toate 
forțele de prim rang ale aces
tui sport- Anul acesta, întrece
rea reprezintă și un test de 
mare importanță, înaintea Jocu
rilor Olimpice.
' Vom putea urmări, timp de 

aproape o săptămînă, evoluți
ile unor echipe cu faimă în 
handbalul internațional : R. F. 
Germania — campioană a lu- 
mii (titlu cucerit în anul 1978, 
la Copenhaga), R. D. Germană 
— aflată pe podiumul premi
antelor la ultimele trei ediții 
ale campionatelor mondiale.

Cehoslovacia — finalistă a 
Jocurilor Olimpice din 1972, 
Spania — revelația ultimilor 
ani și formațiile A și de tine
ret ale României. ~ 
ticipare de elită,

Este o par- 
asigurătoare

DE AZIPROG RAMUL
Ora 16 • deschiderea festivă 

a cetei de a XlX-a ediții a 
„Trofeului Carpați" ; 16,25 :
România A — România tine
re» ; 17,45 : R.D. Germană — 
Spania ; 19,95 : R. F. Germa
nia — Cehoslovacia.

Ediția 1979/80 a Campionatului Diviziei A de fotbal confruntată cu cea precedentă

pentru un nivel ridicat al dis
putelor, pentru o desfășurare 
pasionantă a întrecerii și — 
mai ales — pentru o bună ve
rificare a nivelului valoric a- 
tins de echipele calificate la 
turneul final al Olimpiadei de 

' la Moscova.
Firește, vom fi interesați, în 

primul rînd, de prestațiile

„tricolorilor", ale echipei pre
gătite de antrenorii loan 
Kunst-Ghermănescu, Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană, ale că
rei aspirații — declarate — 
sînt cucerirea titlului olimpic 
la J.O. ’80. Vom urmări dacă 
drumul valoric ascendent, în
ceput în toamna anului trecut, 
a fost continuat la nivelul exi
gențelor anului olimpic, dacă 
formația a cîștigat în omoge
nitate, inventivitate și măiestri* 
tehnică.

La această oră — a verifi
cărilor de fond — echipele lup
tă cu întreg potențialul, cu 
toate armele de care dispun, 
își încearcă eficiența scheme
lor de atac și apărare, pun în 
balanță toate rezervele- Este 
motivul pentru care socotim că

Hristache NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)

CE NE SPINE CATALOGUL „PRIMELOR ȘASE ?
• Craiovenii, propulsați de... Leeds • Un tinăr (Adrian lonescu) ii animă pe con- 
sacrații Stelei • F.C. Argeș și bumerangul numit contraatac • F.C. Baia Mare con
tinuă să joace... fotbal • Dinamo n-a reușit asimilarea in marș • Sportul stu

dențesc ar fi putut mai mult. Dovadă ? Rijeka.
S-a încheiat campionatul 

primei divizii. Pe primele șase 
locuri se află echipele care au 
figurat în „sextet" și în ediția 
trecută, așa cum se poate ve
dea și în clasamentele care 
urmează. Atrage în primul 
rînd atenția faptul că F. C. 
Argeș și Dinamo, care au „ju
cat titlul" pînă în ultimul 
minut al derbyului final, înre
gistrează PIERDERI SUB
STANȚIALE în actuala ediție, 
în timp ce tandemul din acest 
an (Universitatea Craiova — 
Steaua) marchează plusuri

compensatorii care îl situează 
în prim-plan. în sfîrșit, F. C. 
Baia Mare și Sportul studen-

țese înregistrează o ușoară 
creștere, remarcabilă dealtfel. 
Dar să lăsăm clasamentele...

De azi, la bazinul Dinamo

„CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
• La startul celei de a 5-a ediții, patru for

mații • Astăzi, ROMÂNIA - CUBA

Edîția 1978—1979

1. F.C. ARGEȘ 34 20 5 9 54-29 45
2. Dinamo 34 10 9 9 51-28 41
3. Steaua 34 18 4 12 57-32 40
4. Univ. Craiova 34 15 8 11 40-25 38
5. F.C. Baia M. 34 17 4 13 42-38 38
6. Sportul stud. 34 14 7 13 42-41 35

Ediția 1979—1980
1. UNIV. CV 34 17 10 7 (4-31 44
2. Steaua 34 17 10 7 74-44 44
3. F.C. Argeș 34 14 7 11 51-38 39
4. F.C. Baia M. 34 18 3 13 57-51 39
5. Dinamo 34 14 9 11 50-37 37
6. Sportul stud. 34 ÎS 5 13 44-34 37

UNIVERSITATEA CRAIO
VA înregistrează un plus 
de 6 puncte și unul de 26 de 
goluri. Saltul este net Semni
ficativ ni se pare plusul de

goluri, care sugerează o mai 
mare insistență ofensivă. Am 

loan CHIRILA

(Continuare tn pag, 2-3)

După 13 luni, iubitorii spor
tului din țara noastră au pri
lejul să se reîntîlnească cu 
prima reprezentativă de polo a 
României. Ocazia le este oferită 
de turneul internațional 
dotat cu „Cupa României", 
competiție aflată la cea de a 
5-a ediție.

Turneele anterioare, găzduite 
de fiecare dată în piscina aco
perită din Cluj-Napoca, au re
unit cu regularitate cele mai 
bune echipe din lume, între
cerile prilejuind spectacole 
sportive de cea mai bună ca
litate. De această dată, numă-

PROGR.VMUL TURNEULUI

Marți 27 mal, ora 17 : Italia — 
Bulgaria șl Cuba — România ;

Miercuri 28 mal, ora 17 : Ita
lia — Cuba șl România — Bul
garia :
Joi 29 mai, ora 17 : Cuba — 

Bulgaria șl Italia — România.
JR\\\\\\\\\\\VJ 

rul participantelor este mai re
dus. Vom putea urmări selec
ționata Italiei, sosită la Bucu
rești cu mai mulți jucători ti-

Adrian VASILIU

(Continuare In pag. a 4-a)



util al caiaciștilor și canoiștilornegata snagov
KjjFITA LOVIN-NOU RECORD NA
EJi LA 800 m-1:57,32

gțț ȘAPTE SĂPTĂMlNI PENTRU ALCĂTUIREA

CELEI MAI BUNE „FLOTILE"!
Concurs interesant, atractiv 

In pțimul rînd prin faptul că 
a adus într-o verificare seri
oasă tot ce are mai valoros 
caiacul și canoea românească 
cu șapte săptămîni înaintea 
startului olimpic, „Regata 
Snagov" și-a păstrat și la edi
ția din acest an firma (cuce
rită de-a lungul anilor) de 
competiție internațională pres
tigioasă a sportului .padelei și 
pagaei, la întreceri participînd 
cîțiva sportivi și unele echi
paje de valoare, care i-au în
trebuințat la maximum pe 
fruntașii noștri, așa cum efor
turi deosebite le-au cerut com
petitorilor condițiile neprielni
ce de concurs. Și dacă con
fruntările cu oaspeții ne pot 
oferi o parte a concluziilor re
feritoare la forța reală, de an
samblu, a lotului nostru, , cele 
trei zile de „trecere în revis
tă" de săptămîna trecută se 
pot constitui, prin prisma re
zultatelor curselor, în indicații 
și teme de meditație asupra 
raporturilor de forțe interne, 
elemente folositoare pentru vi
itoarea structurare a lotului, a 
echipajelor, care vor fi titu
larizate pentru Jocurile Olim
pice.

Cum, se prezintă, așadar, 
candidații noștri ?

în probele 
lădeanu, cu 
Vasile Dîba 
reste Perri 
indiscutabil.
Și să ne gîndim că italianul 
l-a întrecut recent pe Rudiger 
Helm, ale cărui înfringeri 
1000 m pot fi numărate 
degetele unei mîini ! Diba 
continuă revenirea și poate 
In săptămînile următoare

atinge din nou nivelul de a- 
cum 3—4 ani.. Progresul câ
torva tineri, remarcat la înce
putul sezonului ca o tendință 
de apropiere de fruntași, s-a 
materializat în evoluțiile lui 
Ion Geantă (la 3 zecimi de 
Birlădeanu la K 1 — 1 000) și 
Alexandru Giura — Nicolae 
Țicu (dublu nou), autorii unei 
frumoase victorii de palmares 
la K 2 — 1 000 m asupra cam
pionilor olimpici ai distanței, 
Astapkovicî — Romanovski. 
La caiac 4 s-a încercat, pen
tru prima oară, un echipaj cu 
Birlădeanu, Dîba și Geantă, a- 
dică cu cei mai valoroși sim
pliști pe care îi avem. Este 
bine că s-a încercat, pentru 
că altă șansă de afirmare în 
această probă nu avem ! A- 
cest „patru" va trebui omoge
nizat, dar important este că 
s-a făcut primul pas. Poate că 
și la dublu 500 m soluția cea 
mai bună necesită încă gîn- 
dire, poate și îndrăzneală 
(Birlădeanu — Dîba?!), în ori
ce caz dorință de a găsi e- 
chipajul care poate fructifica 
în proporție maximă 
olimpică !

Și probele de canoe

șansa

de caiac, Ion Bîr- 
victorii asupra lui
(la 500 m) și O- 
(la 1000 m) este, 
omul numărul 1-

la 
pe 
își 
că 
va

Și probele de canoe ne-au 
.oferit lucruri interesante. Mai 
intîi confirmarea că Ivan Pat- 
zaichin rămine pivotul grupu
lui : suveran la simplu, uimi
tor Ia „dublu mie" alături de 
un Petre Capusia refăcut ra
pid după impasul fizic de la 
C 2 — 500 m. Cum putem fo
losi cel mai bine valoarea lui 
Patzaichin ? Iată întrebarea în 
jurul căreia 
teze soluțiile 
pot prezenta, 
lori (Nenciu 
confirmă, pe

trebuie sa gravi- 
multiple care se 
Avem și alte va- 
și T. Simionov 
Titu îl redesco-

perim, Marcov și Simiocenco 
au progresat mult), dar va
loarea mare se numește, o știe 
toată lumea, Patzaichin. Iar 
speranțele noastre olimpice la 
canoe se leagă, în primul rind, 
tocmai de recunoscuta valoare 
a lui Patzaichin. Cine îi poa
te fi cel mai bun partener Ia 
dublu ? Cine ar putea Întrece 
un (posibil) echipaj Patzai
chin — T. Simionov ? Cine în
cearcă ?...

La caiac fete, Maria Ștefan 
a întrecut-o pe Agafia Buhaev 
și, în mod normal, va fi titu
lara la simplu. Rămine pro
blema dublului, pentru că e 
greu de crezut că Naetaaia 
Nichitov va reveni, după boa
lă, la nivelul valorii maxime. 
Ștefan și Buhaev au concurat 
în aceeași barcă la o oră după 
simplu, au cîștiga* ușor, 
în față unei concurențe 
semnificative. Altă soluție... 
competitivă este greu de între
zărit, pentru că tinerele Eli
sabeth Băbeanu și Tecla Bor- 
cănea sînt încă departe de 
cele două fruntașe.

întrecerile regatei 
Snagov ne-au permis mai 
mult o reevaluare a ierarhiilor 
interne și mai puțin o compa
rație cu elita internațională. 
Rămine ca viitoarele starturi 
— două vor avea loc la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, la Tata 
(Ungaria) și Brandenburg 
(R.D. Germană) — și, desigur, 
perioada de pregătire care a 
mai rămas pînă la ora Jocu
rilor Olimpice să cristalizeze 
„U-le“ pentru Krîlatskoe. Cel 
mai bun „11", adică o adevă
rată „flotilă de aur"...

Vladimir MORARU 
Adrian VASILIU

Așadar,

dar 
ne-

In ziua a doua a concursulil 
Internațional al ziarului „Naradna 
MJadcj", '■ - —- — — —-
puternic, 
Fița Loviri 
rășescu) a 
succes. Ea 
loc la ooo 
condus-o de la un cap la altul, 
realizând un timp foarte bun — 
1:97,32, superior cu 7 sutimi de 
secundă recordului național de
ținut de Ileana Sllal din august 
1977. Performanța Fițd Lovin 
este, la această oră, pe locul în- 
U1 ta bilanțul mondial al anului 
olimpic. Pe locurile următoare, 
la Sofia, s-au clase* - -
2:01,6 și laținska 2:01,7.

Alte rezultate din acest 
200 m F : panaiotova 
23,58, Otilia Șomănescu 
greutate : Veselinova . _.
21,30 m... 4. M. Loghin 19,13 m 
disc : Vergova (Bulg.) 67,86 m, 
Boșkova (Bulg.) 66,26 m, FI. Tăcu 
61,51 m. La suliță fete Antoaneta 
Todorova cu 66,40 m a stabilit 
un nou record mondial de juni
oare. Disc ; Velev (Bulg.) 61,74 m, 
Vladimirov (Bulg.) 6134 m, Nagy 
60,74 m. La Înălțime, pe ploaie, 
după ce a sărit și a cîștigat cu 
2,11 m campionul nostrir Adrian 
Proteasa a încercat, fără succes, 
la 2.23 m.
• PE STADIONUL „1 MAI" din 

Pitești, ta condiții atmosferice 
nefavorabile, a avut loc etapa 
finală a campionatelor republi
cane universitare de atletism pe 
anul 1980. Cel mal bun rezultat 
al concursului l-a realizat con- 
stănțeanul Horta Toboc la M m 
— 20,5 s, record național sgalat. 
La întreceri au luat parte 246 de

la Sofia, pe un vânt 
ta rafale, gălățeanca 
(antrenor Nicolae MA- 
obținut un remarcabil 
s-a clasat pe primul 
m, cursă pe care a

Bonova

concurs: 
fflulg.) 

M.48 ; 
(Bulg.)

concurenți din 18 centre univer
sitare. Citeva nume de pe lista 
campionilor : BĂRBAȚI : 100 m «
G. Tudor (I.E.F.S.) KM ; W m :
H. Toboc (US C-ța) »,5 ; <00 m : 
Toboc 4€,2 ; 800 m 
(US Biacău) 1:51,9 ;
Ghipu (US Bacău) 3-49,0 ; 110 mg:
I. Oltean (TIS C-ța) 14,4 ; 400 mg:
Toboc 51,2 ; 3 000 m ob. P. Copu 
(US C-ța) 9:03,4 ; lungime : C. 
Bazîru (US C-ța) 7,2f7 m ; triplu : 
T. Goia (US C-ța) 14,61 m ; Înăl
țime • Al. Papi (Univ. Brașov) 
2,05 m ; disc : D. Gtnasri (US Pi
tești) 46,20 m ; ciocan : P. Len- 
ghel (IEFS) 64,68 : suliță 
Șandru (Poli. Timiș.) 71,62 m ; 
FEMEI : 400 m : A. Alexe (TIS 
C-ța) 57,0; 800 m: M. Radri (JUS O- 
radea) 2:12,0 ; 100 mg ; C. Țifrea -------- ---- „ _ (ns

Fodor-
R. 

m ;

: N. Onescu
1 500 ni : Gh

A.

O.
III , 
(TIS

_____,___ , Al ____ _ _ .
(IEFS) 13,8, C. Bucăiaru 
C-fa) 13,8 ; lungime _: 
(TIS C-ța) 6,15 m ; Snălțimb 
Schadt (Țoii. Timiș.) 1,65 
greutate: P. Mustață (US C-ța) 
14,90 m ; disc : M. Badea (US 
Pitești) 56,23 m ; suliță : R. Jianu 
(IIS Suceava) 55,44, C. Gârbea 
(US C-ța) 55,40 m. In clasamen
tul general pe primul loc — I.I.S. 
Constanța ! (Gh. IRIMINOIU — 
coresp.).
• IN COMPLETAREA CRONICn 

noastre de ieri vom prezente as
tăzi pe fruntașii diferitelor probe 
ale concursului de primăvară al 
Juniorilor I : BĂIEȚI -100-----~
Achlm (CSȘ St. M.) 10,8 : 
C. Hăpăi,an u (CSȘA 4)
400 m : R. Drăgușanu 
C-lung) 50,0 : 800 m t Ii.
(CSȘ 2 Sf. Gh.) 1:92,5 ; 1 500 m : 
Darvas 3:94,6 ; 5 000 m ; C. Mllaș 
(CS Zalău) 14 «2,6 ț 2 000 m ob. : 
C. Humeniuc (CSȘ Bacăul 5 «2.0 ;

M.

m : O.
200 m : 

»,< ; 
(CSȘA 

Darvaș

ȘTIINȚA BACAU, O CAMPIOANĂ AUTORITARĂ

ÎN HANDBALUL NOSTRU FEMININ
In mod sigur Știința Bacău 

merită mai mult decît obișnui
tele felicitări acordate unei 
campioane a României. Șl a- 
ceasta. nu numai pentru fap
tul că își adjudecă pentru a 
doua oară consecutiv titlul na
țional la handbal feminin sau 
pentru că în ediția încheiată 
duminică a condus în clasa
ment de la un cap la altul al 
întrecerii. Ceea ce îi conferă un

handbalului interna-tuale ale 
țional.

Mureșul 
și plăcuta 
a urcat pe treapta a doua a 
podiumului, in timp ce băimă- 
rencele, după ce au scăpat de 

. frigurile retrogradării, au reu
șit ceea ce nu mai visau : ob
ținerea medaliilor de blonz. 
In schimb, dezamăgire pentru 
clujeni : pierzînd întâlnirea pe

Tg- Mureș, marea 
surpriză a returului,

țate de împrejurări (9 din cele 
10 formații au fost aproape 
permanent amenințate de po
sibilitatea intrării în zona sub
solului), au scos Ia iveală pu
teri neștiute. Exercițiul, pe lin
gă faptul că a fost folositor, 
a demonstrat că se poate cere 
handbalistelor noastre mult mai 
mult decît sînt obișnuite să 
dea. Nou și îmbucurător a fost 
și faptul că o serie de echipe, 
între care — în afara_ Științei 
Bacău 
torul Baia Mare, 
Brașov, Mureșul 
și-au 
velul 
terea 
pelor 
individuale a sportivelor.

Din păcate, două lucruri au 
umbrit această interesantă edi
ție a campionatului: unele a- 
ranjamente între echipe, evi
dente în diagrama rezultatelor, 
și slabul nivel al unor arbitra
je. Asupra acestor lucruri au 
datoria să reflecte cluburile, 
echipele și antrenorii, dar 
federația de specialitate.

H. N.

s-au aflat Construc- 
Rulmentul 

, -uuicțu, Tg. Mureș, 
îmbunătățit evident ni- 

prestațiilor, obținînd creș- 
prin omogenizarea echi- 
și prin ridicarea valorii

5i

Echipa de handbal știința Bacău, campioană a țării pe acest 
an. Rlndul de sus (de la stingă la dreapta) : Alexandru Mengoni 
(antrenor), Dumitru Herlea (conducătorul echipei), Ioana Vasilca- 
Beligan, Mana Florea, Aliz Pffefferkon, Elena Vdcaru-Tadicl, Ana 
Maria Răducu, Rifa Florea, Eva Goal, Rodica Mocanu, Teofil 
Bora (medicul echipei), Eugen Bartha (antrenor). Rlndul de Jos : 
Doina Copocz, Maria TOrGk, Ecaterina Marian, Viorica Vieru, 
Laurlca Lupfor, Adriana Hriscu, Lldla Păun, Victoria Amarandei.

Foto : Eugen BATRtNU — Bacău

merit deosebit — aparținînd în 
cea mai mare măsură antreno
rului Eugen Bartha — este fap
tul că formația băcăuană re
prezintă un moment de refe
rință pentru handbalul femi
nin românesc. Acolo, la Bacău, 
ambiția tehnicianului amintit 
care, între altele, este și an
trenorul echipei naționale, și 
climatul deosebit de favorabil 
creat pe plan local sportului 
au asigurat formației condiții 
excelente de pregătire. Astfel 
a fost posibil ca Știința Bacău 
6ă promoveze un joc superi
or, bazat pe o pregătire fizică 
excelentă, pe creșterea poten
țialului tehnico-tactic, pe apro
pierea — din toate punctele 
de vedere — de exigențele ac-

teren propriu cu Progresul, 
formația lor Universitatea a ra
tat și locul al H-lea, și locul 
al IlI-lea, clasîndu-se a patra, 
adică intrînd în plutonul me
diocrelor. In fine, ies din cir
cuitul primelor valori, urmînd 
să evolueze pentru un an (cel 
puțin), în Divizia B, Confecția 
București și Hidrotehnica Con
stanța. Jocul acestor două re
trogradate, forța lor_ reală ne 
fac să regretăm că 
s-a gîndit mai din 
mărirea numărului 
din prima divizie 
la 12).

Returul acestei ediții a în
trecerii feminine a evidențiat 
existența unui remarcabil po
tențial de luptă. Echipele, for-

FJLH. nu 
vreme la 

echipelor 
(de la 10

U0 mg : L. Glut 
14,6 ; 400 mg : C 
Buc.) 54,4 ; 1®
(CSȘ Bacătij-r^ 
Nenciu (CSȘ 1 
înălțime : S. M. 
2.15 m ; prăjini 
(Lie. 2 Buc.) 4. 
I. Straie (Știința 
disc : I. Karpoș 
47,26 m ; suliță 
Brăila) 64,00 m ; 
rechianu (Vilt.
10 km marș : ( 
Buc.) 45 -30,2 ; F 
Negovan (Steau. 
L. Tonca fCSȘJi 
400 m : St. Mai 

- 56,5 ; 800 m : Cr
Criaiova) 2:09,7 ; 
caru 4:31,2 ; 3 04 
(CSȘ 2 Sf. Gh.) 
R. Hainea (CSȘ 
400 mg : s. Dob 
și L. Hoarță (I 
lungime : M.
Deva) 5,79 m ; I 
(Amidex Tg. S 
greutate : S. Coi 
C -lung) 14,62 m 
man (CSȘ Beiuș

BordelanuM.
44,56 m.

După cum se 
primul loc la < 
măvară s-au c 
mai multe cent- 
15 : București 
Cîmpulung și I 
dte 3 ori -jGal 
cite 2 ori, Sațiu 1 
Morenl, Deva, 
Mediaș și Tg. 
ceea ce arată 
pretutindeni pe

CAMPIONATE • COMPE
GLORIA P.T.T. ARAD Șl CONSTRUCTORUL 

CONSTANȚA AU PROMOVAT IN DIVIZIA A LA RUGBY
O hotărire de ultim moment a 

F. R. R. a transformat anunțatul 
cuplaj din Parcul copilului ta 
două partide disputate, pe tere
nuri diferite, la concurentă. Mo
tivul : alungarea unor posibile 
suspiciuni. Și am ales meciul de 
pe „Tineretului", opțiune ferici
tă, deoarece aici s-au decis noi
le divizionare A ! Ele sînt Glo
ria P. T. T. Arad șl Constructo
rul Constanța. Partida, încheiată 
cu 6—4 (6—0) ta favoarea celei 
de-a doua echipe, a fost aborda
tă cu convingere de către con- 
stănțeni, care își jucau ultima 
carte, în vreme ce arădenii fă
cuseră un mare pas spre „A" ta 
Întâlnirile precedente, doar o În
frângere la scor putînd să-1... re
țină în eșalonul secund. Așadar, 
Constructorul s-a avîntat de la 
bun început în atac, Cristea reu
șind repede (mln. 8) un eseu, 
transformait de cel mal activ Ju
cător de pe teren, Spînoche. A- 
ceastă echipă a mal avut o șan-

să de a puncta, din drop, după 
aceea Gloria echllibrind disputa. 
Se vedea însă suficient de limpe
de că formația constănțeană este 
mal lucidă, mai exactă pe gră
madă. Și a fost aproape de alt 
eseu, fa mln. 50, la un atac pur
tat cu siguranță, ratat de puțin. 
Spre final, arădmli au avut o 
tresărire de orgoliu, au lucrat 
bine o fază de-a laitul, Calimente 
Înscriind ta forță, Pe steagul de 
colț (min 73), nelipslnd mult ca 
ei să întoarcă rezultatul (min. 
77). A arbitral bine C. Udrea.

ta cealaltă partidă, Rapid Bu
zău a întrecu* Dunărea Giurgiu 
cu 12—6 (12—6). Ș-a ajuns ca 
trei echipe să fie la egalitate de 
puncte (7), decisiv fiind pumeta- 
verajul din tntnnirlle lor directe : 

“ P.T.T. 14—6, 2. Con-
13—15, 3. Rapid 11—17.

--------- 1

Mîine, el 
în Divizia

„CAP I
C.S.M. SIBI

1. Gloria 
■tractorul 
Dunărea 
puncte.

acumuilînd numai

Geo RAEȚCHI 
LA IAȘI, PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI 

DE OBSTACOLE LA CĂLĂRIE
• începând de astăzi, pe baza 

hipică din Iași, se desfășoară 
prima etapă a campionatului re
publican de obstacole la călărie 
șl „Cupa Federației", la întreceri 
luînd parte călăreți fruntași de 
la Dinamo, Steaua, Olimpia, 
C.S.M. Iași, C.S.M. Sibiu, Buco
vina Rădăuți, Petrolul Ploiești 
ș-a. Timp de Șase zile, spectatorii 
ieșeni vor putea asista la între
ceri viu disputate, care, sperăm, 
să dovedească buna pregătire a 
sportivilor ta perioada de temă.
• între 29 mai șl 1 iunie, la 

Bialy Bor (Polonia) va avea loc 

„CUPA DE PRIMĂVARA" 
LA HANDBAL MASCULIN
In penultima etapă a „Cupei 

de Primăvară" s-au înregistrat 
următoarele rezultate ; SERIA I : 
Dinamo București — Știința Ba
cău ÎS—14 (7—7) ; DLnâfno Brașov 
— Steaua 28—20 (16—U) j SERIA 
A H-a : Gloria Arad — H.C. Ml- 
naur Baia Mare 21—18 (13—6) ; 
Politehnica Timișoara — Univer
sitatea Cluj-Napoca 20—12 (9—6).

IIIIIMÂJIÂ G. TANASf, PIllfOFIMtRA ZILEI
H I P I S M

Deși s-a desfășurat pe un timp 
destul de vitreg (irig, ploaie Con
tinuă) reuniunea desfășurată du
minică dimineața s-a situat, da
torită notei de spectaculozitate o- 
ferită, printre cele mal reușite 
din acest an. Exceptând probele 
adjudecate (destul de ușor) de 
Virtuos, Oscior șl Hotărel, restul 
alergărilor au oferit Întreceri ex
trem de disputate, nici unul dintre 
câștigători neputîndu-se „lăuda" 
cu o victorie mai facilă. Turban 
a trebuit să fie serios „scuturat" 
de I. Florea pentru a putea în
trece pe otilian și Juvenil, Tene
bros, minat cu multă convingere 
de S. Onache (nesperat de bine 
se prezintă pensionarii acestei 
formații, lideră ta momentul de 
față), a depășit chiar pe potou ■ 
pe Jelită cu care A. Brailovschi 
a făcut tot ce a putut pentru a 
cîștiga (impresionează felul ta 
oare acest driver concepe o 
cursă), iar campionul „en titre", 
G. Tănase, a realizat performanta 
zilei, formația sa cîștlgtad 4 pro
be (Trucaj, Hogar, Dirijor, Rabl- 
na), primii trei avtadu-1 ta sulky 
pe antrenorul lor iar ultima fiind 
condusă de C. lorga, un tinăr cu 
mari perspective. Rezultate teh
nice : Cursa 1 s 1. Virtuos (D.

Toduță) rec. 1:35,9, 2. . Jupan,
Simplu . 4, ordinea 13. Cursa a 
2-a : 1. Trucaj (G. Tănase) rec. 
1:30,0, 2. Ostil, 3. Siliciu. Simplu 
3, ordinea 52, event 69, ordinea 
triplă 407. Cursa a 3-a: 1. Os
cior (A. Brailovschi) rec. 1:31,8. 
2. Hermafon. Simplu 1,50, ordinea 
16, event 7, triplu câștigător 
Cursa a 4-a : 1. Hogar (G. 
nașe) rec. 1:27,6, 2. Harțag, 3. 
ganlst.

216. 
Tfi- 
Or- 

19, 
137. 
Tă- 

Simptom.
7,

_ Simplu 1,50, ordinea
event 3, ordinea triplă 
Cursa a 5-a : 1. Dirijor (G. 
nașe) rec. 1 :ÎO,1, 2. ‘ _
Simplu 2, ordinea 4, event 
triplu câștigător 55. Cursa a S-a :
1. Turban (I. Florea) rec. 1:30,4, 
X Otilian. 3. Juvenil. Simplu 3, 
ordinea 17, event 10, ordinea tri
plă 1799. Cursa a 7-a : 1. Rablna 
(C. lorga) rec. 1:31,2, 2. Tutac, 
3. Jovmlr. Simplu 3, ordinea 8, 
event 13, ordinea triplă 55, triplu 
câștigător 132. Cursa a 8-a t 1. 
Hotărel (M. Sandu) rec. 1:30,3,
2. Solitara, 3. Fricos. Simplu 5, 
ordinea 14, event 23, ordinea tri
plă 179. Cursa a >-a t L Jalonat 
(I. R. Nlculae) rec. 1:35,8, 2. Dia
grama, 3. Garanta. Simplu 2, or
dinea 10, event 15, ordinea triplă 
115. Cursa a 10-a s 1. Tenebros 
(S. Onache) rec. 1:37,3, 2. Jelită. 
Simplu 7, ordinea 100, event 31. 
Retrageri : Săbădău, Recurs.

Gh. ALEXANDRESCU

deo competiție internațională 
concurs complet, la care vor par
ticipa șl sportivii noștri Aurel 
Lăpăduș, Gheorghe Molțeanu, 
Adrian Pîrlea, Gruia Deac, Înso
țiți de antrenorul Vasile Tudor.

Divizia A ] 
mează mîine ■ 
termediară, 
rul 24. Pe £ 
campioana (și 
joacă cu R- C. 
țese de la ora 
re disputîndu- 
can — R. ( 
Sînt singurele 
loc după-amis 
du-se (iarăș 
Rapid — Polii 
dion Giulești, 
— t'nri^fșiț 
C. S. M. Sibiu 
care-1 conside: 
afiș" al zilei), 
lad - C.F.R. 
ța CEMIN Bai 
ța Petroșani i 
desemnarea 
tui 5).

ECHIPA C.S.Ș. BRAȘOVIA, O MERI 
CAMPIOANA ȘCOLARA Șl DEltJNIOARI
Desfășurat ta Sala sporturilor 

din Galați (ta condiții tehnlco-ad- 
mlnistrative foarte bune, care au 
confirmat, din nou, pasiunea pen
tru baschet sl capacitatea organi
zatorică a localnicilor), turneul 
final al Diviziei școlare și de Ju
nioare a oferit O ftispută Inte
resantă (prin lupta, echilibrată 
daltă pentru cucerirea titlului) șl 
dătătoare de optimism (prin ni
țelul calitativ al unor meciuri si 
valoarea cîtorva Jucătoare). Titlul 
de campioană școlară si de Ju
nioare a revenit echipei C.S.Ș. 
Brașovia, al cărei antrenor — 
prof. Gheorghe Roșu — a pre
zentat o formație omogenă, bine 
pregătită, din care nu au lipsit 
nici sportivele de reală valoare ; 
Camelia Solovăstru sl Magdalena 
Pal. In cursul întrecerilor, C.S.Ș. 
Brașovia a folosit următorul lot : 
Magdalena Pal, Camelia Solovăs
tru, Monica Clcio, Sorina Lam- 
brino, Ildiko Biro, Isabela Simon, 
Dana Matei. Anca Bărbuță, Mar
gareta Derzsi, Edith Kiss, Cerasela

I

Ciută, Alice 
Roșea.

Clasament : 1 
6 p (rezultate 
73—69 cu C.S.Ș. 
cureștl. 77—54 
66—58 CU C.S.Ș 
C.S.Ș. 2 Polite 
p (72—59 cu C. 
cu C.S.Ș. Satu 
Mediaș 4 p (78- 
Mare). 4. C.S.Ș 
5. C.S.Ș. Galați 
turneul 5—0 : 
Ploiești, 63—53 
75—93 CU C.S.Ș. 
Ploiești 5 p (T 
radea,
C.S.Ș. Dej 4 1 
2 Oradea), 8.

Premii spec) 
lovăstru (C.S.Ș 
mal bună Jucă 
Carmen Tocală 
nlca București, 
C.S.Ș. Tulcea) 
șl Combativ t

„CUPA J. CALCIANU- LA AU
Tradiționala competiție automo

bilistică dotată cu „Cupa Jean 
Calciaau" — de fapt și prima e- 
tapă a campionatului republican 
de viteză pe circuit — desfășu
rată ta Capitală n-a beneficiat 
de condiții meteorologice favora
bile : tot timpul a plouat — ta 
anumite perioade torențial — 
ceea ce a influențat 
velul tehnic al 
Cursele au avut însă 
spectaculozitate față 
datorită faptului că _ .. . _ „
tat după Regulamentul F.I.A. (cu 
calificări șl plecări ta bloc de 
ctte 20 de autoturisme). Referi
tor la întregul concurs am men
ționa, printre altele, succesul ti
nerilor plloți de la Politehnica 
București (antrenați de Marin 
Dumitrescu) care au ocupat toate 
locurile de pe podium la grupa 
națională Dacia 1300 (autoturis
me de serie, netnansfarmate) ; 
victoria inginerului Nicu Grigoraș 
de la I.A. Dacia dare, după o 
cursă frumoasă, cu o mașină ex
celent pusă la punct, a câștigat 
primul Ioc la grupa a V-a (auto-

simțitor ni- 
intrecerilor. 
un plus de 
de trecut 
s-au dlspu-

turisme cu tra 
buna evoluție 
toc, pe o mași 
de el, la aoe 
bandonul din 
doi dintre fa 
nescu-Cristea !

„Cupa Jean 
nit lui Nicu <

Rezultate teh
1. M. Alexandr 
trescu, 3. P. E 
nlca București; 
U. Burebista
2. M. Popesc
3. P. Geantă C
1. Ștefan iano 
Pitești) ; grup 
goraș (I.A. D 
(Tractorul BIR 
(I.A. Dacia).

Pe echipe : 1
2. Politehnica 
transport ReșH

Toți cel de 
mașini român 
Dacia 1300), c 
Iancovici casre 
nault 12 Gord'

Moi
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Galați.

Matei
50.060 M ;

Cbeser 
Lucuț loan

locuri : 
(67—20), 
(45-30),

(46—36)... pe

cu Sportul 
Steaua ră- 

mari resur- 
adeseori pe

Rapid
dia 3—3
- Ș.N. 
pex Constanța 
u—1 (0—0), Marina Mangalia

14.
15.
16.Ia Pitești,

3. Auto-

- Fo- 
Meta-

Buc.) 
(Vlit. 
Bran 
: m. 
m ;

(Lie. 2 Buc.) 
Stănescu 

; greutate : 
14,81 m;
Mediaș)

Roată (CSȘ 
s Ad. U- 

) 59,16 m ;
'ran (PTT

100 m : L.
J ; 200 m :

Buc.) 25,5 ; 
(Rapid Buc.) 
ocaru (CSȘA 

m : Cojo-
: T. Dombl
I ț 100 mg : 
' g) 14.1 :

100 B'lc.) 
—1) 64,2 ;

(CSȘ Cetate 
e : K. Kiss

L70 m ; 
u (CSȘA 

: M. Ho
rn ; suliță:

Bacău)

vedea pe 
ul de pri- 
atleți din 

precis din 
ort. Bacău, 

de 
QSjewa de 

CluJ-Nlapoca, 
Beîuș, Iași, 

cîte 1, 
te cresc 

ul țării...

24-a 
rugby 
Ș“ : INÂMO

by progra- 
etapă in- 

numă- 
ul Steaua, 

lideră)
ul studen- 

eontinua-nua- 1
Vul- I

vița Roșie, 
care au 

jucîn- 
dimineața : 

Iași (sta- 
,30), Farul

ara, 
o (pe 

,capul de. 
entul Bîr- 
v și Știin-

— Știin- 
t pentru 
i locu-

SA . 
ASCHET

Brașovia 
eul 1—4 : 

Bu- 
,i. Mediaș, 
Mare), 2. 
ucurești 5 

, 73—60
, 3. C.S.Ș. 
C.S.S. Satu 
Mare 3 p ; 

uitate din 
C.S.Ș.

Dej, 
6. C.S.Ș. 

C.S.Ș. 2 O-
7.

cu C.S.S. 
Oradea 4 p.

Bo
cea 

turneului ;
3 Pollteh-
> de la 

tehnic 
turneului.

majore) ; 
ornel Mo
ță șpecial 

; st a- 
tehnlce a 
ugen lo- 
Bellu.
l-a reve-

— I — 
R. Dumi- 

Pollteh- 
Ut-a, 1. 

ucurești), 
Brașov). 

. a IV-a,
A. Dacia 

1. N. Gri- 
C. Motoc 

ră

au pilotat 
1100 și 
1U1 Șt. 
un Re-

putea spune că abia în aceas
tă ediție studenții olteni acu
mulează un număr de goluri 
apropiat de cerințe, după ce, 
anul trecut, se aflau în zona 
precară a unui singur gol pe 
meci. Care să fie explicația a- 
cestor plusuri înregistrate 7 In 
linii mari, se poate vorbi des
pre maturizarea unor ju
cători (Țicleanu, Ungur eanu). 
despre vitalitatea antrenorului 
principal (Valentin Stănescu) 
și echilibrul celui secund (Ion 
Oblemenco). Să subliniem, de 
asemenea, trambulina psihică 
pe care au oferit-o campioni
lor cele două meciuri aștigâ- 
toare cu Leeds.

STEAUA înregistrează un 
plus de 4 puncte și unul de 
17 goluri. După cum se poate 
vedea, STEAUA ESTE LIDE
RUL EFICACITĂȚII. fiind 
singura echipă care depășește 
media de două goluri pe meci. 
Plusul echipei ar putea fi pus 
in mare măsură, pe seama a- 
pariției bărbătești a hli A- 
drian lonescu, care a stimulat 
unele energii prea latente. 
Steaua rămîne cu satisfacția 
de a fi luat 4 puncte campio
nilor, cu un golaveraj de 6—1. 
ECHIPA LUI DUMITRU ~ 
IORDÂNESCU A 
ÎNSĂ FOARTE 
PUNCTE. Să ne 
(pe lingă multe alte 
meciul cu S. C. Bacău, 
cheiat cu 4—4, sau C. S. Tir- 

-goviște (0—4), sau 
studențesc (0—3)... 
mine o echipă cu 
se, dar care joacă 
toane...

F. C. ARGEȘ

campionat cu un randament 
colectiv, superior lotului de 
care dispune.

DINAMO pierde 4 puncte 
și... un gol. Echipa a încercat 

’ o metamorfoză în marș, spe- 
rînd să asimileze un lot nou. 
Operațiunea nu a reușit. De-a 
dreptul bizar decalajul dintre 
evoluțiile în deplasare și cele 
pe teren propriu. învingători 
la Scornicești, la Satu Mare, 
la Buzău și la...
DINAMOVIȘTII
DUT PUNCTE NENUMĂRA
TE PE TEREN PROPRIU ! 
Suporterii lor explică această 
contradicție prin marele 
handicap psihic creat de cele 
tei înfringeri dramatice din 
anul 1979 : derbyul pierdut cu 
F. C. Argeș, secunda fatală 
din meciul cu Eintracht și 
k.o.-ul din ultimul minut al 
meciului cu Rapid. E de ac
ceptat acest „dosar psiholo
gic" ? Nu prea...

SPORTUL ------------------
înregistrează 
puncte și de 
dențîi joacă_
deosebită. Din ctod in clnd. 
ei forțează și, atunci, reușesc 
victorii și performanțe peste 
capacitatea medie a echipei,

Baia Mare, 
AU PIER-

STUDENȚESC 
un plus de 2 
2 goluri. Stu- 
șah cu o liniște

INTRE VESTIARELE Șl GAZONUL DERBYULUI
• A plouat mult șl la Craiova. 

Abia duminică spre prînz au stră
lucit primele raze de soare. Șl 
amatorii de fotbal au luat dru
mul stadionului. Din minutul 20, 
însă, a Început iar să plouă, u- 
neorl torențial. Dar nimeni nu 
s-a mișcat. Tribune arhipline. 
Stadionul (33 000 de locuri nume
rotate) demonstra marea pasiune

si ta tea Craiova — Steaua, con
fruntarea de duminică avea clteva 
atuuri în plus : decidea titlul
de campioană ; punea în joc or
goliul celor două formații, se di,, 
pută doar cu clteva zile înaintea 
semifinalei de mline. Deci, des
tule motive pentru o încărcătuă 
nervoasă aparte. Șl ea s-a văzut 
pe gazon. N-au fost însă atitudini

Fază „fierbinte" la poarta oaspeților și un plonjon spectaculos 
al lui Iordache. (Fază din meciul Univ. Craiova — Steaua) 

Foto: I. MIHĂICĂ
al lui Iordache. (Fază

local, 
splen-

SI 
IROSIT 
MULTE 
girxhrr. 

jocuri) la 
ÎB-

pierde 6 
puncte și înregistrează un mi
nus de trei goluri. Declinul 
se poate explica prin nedige- 
rarea rapidă a victoriei in 
campionatul trecut, după care 
a urmat și dubla înfringere 
din fața lui Nottingham Fo
rest, care a avut asupra echi
pei efecte diametral opuse ce
lor ale craioveniloc după jocu
rile 
năm
rea 
tice 
care 
tații 
dealtfel. _
campionatului.

F. C. BAIA MARE mar
chează un punct în plus și în
registrează — fapt deosebit — 
15 goluri mai mult. Pentru o 
echipă căreia 1 se prevestea 
declinul după o campanie de 
trei ani susținută cu aproape 
același „11“ de bază, PER
FORMANȚA ESTE CU TO
TUL REMARCABILĂ. Să no
tăm că echipa lui Mateianu 
înregistrează aceste plusuri și 
un foarte frumos Ioc 4 (care 
i-ar putea asigura participarea 
în Cupa U.E.F.A., în cazul u- 
nei desfășurări a Cupei favo
rabile băimărenilor) tot cu 
..refuzații" Condruc. Radu 
Pamfil și Roznai. axul vertical 
al echipei. F. C. Baia Mare 
rămîne singura echipă din

cu Leeds. Să mai mențio- 
o anume uzură în apăra- 
imediată și excesele tae- 
ale jocului pe contraatac, 
atrag o scădere a capaci- 

combinative, vizibilă, 
în ultimul joc al

pentru fotbal a publicului 
Din acest punct de vedere,_____
didul public craiovean merită a- 
preciat. Dar nu șl în privința 
atitudinii unora dintre ei- Echipa 
oaspete a fost ținută in huidu
ieli ia intrarea pe teren, clnd a 
venit să-i salute pe spectatori. 
Hukiileli cind crainicul anunța 
formația Stelei. Huiduieli si clnd 
s-a prezentat la radio „cronica 
obiectivi - (cronica datelor. a 
cif-dcr), ctad cronicarul a „în
drăznit" să spună că Steaua a 
ciștigat. la 1964. cu 4—0, pe ganc- 
nul craiovean.
• Sint destule tattiniri care, in

diferent de poziția echipelor în 
clasament. suscită un interes 
deosebit : Steaua — Dinamo, Di
namo — Universitatea Craiova, 
F. C. Argeș — Universitatea, 
Steaua — F. C. Argeș. Adică jo
curile dintre cele mai bune for
mat.: ale noastre. Intre aceste 
„dertiy-iri din oficiu" și Untver-

prilejul să fructificăm ocaziile 
(n.n. din cete 15 șuturi expediate, 
doar patru au fost pe spațiul 
porții iar Cămătari, Țicleanu și 
Irimescu au ratat de la 6 m) 1 
După pauză Steaua a fost mai 
bună, a jucat mai bine“. Șl V. 
Stănescu remarca evoluția Iul 
Adrian lonescu. Da, acesta a 
ciștigat „manșa" de duminică a 
duelul: li său cu Cămătaru. Să-i 
vedem miercun.
• Arbitrajul. De Ia acest meci 

nu trebuia să lipsească N. Hainea 
sau O. Anderco. Sint cel mai 
buni arbitri ai noștri. De ce nu-1 
prețuim cum trebuie 7 Rainea a 
arbitrat la Tg. Mureș (la 7—0), 
iar Anderco la Buzău (meci fără 
nici o miză). A arbitrat T. Bala
nov ici. Este <m arbitru bun, un 
om corect, onest, dar nu are, 
poate, clasa pentru un derby ca 
cel de la Craiova. în ciuda dis
cuțiilor contradictorii, apreciem că 
duminică a condus bine, mai ales 
în condițiile terenului greu. Nu 
înțelegem de ce craiovenii erau 
așa de porniți contra Iul. Vina 
principală pentru golul din ofsaid 
aparține fișierului 
care, culmea, înainte 
spunea că „dacă la 
ofsaid cineva poartă 
acela e tușierul".
• în minutul 91, .. 

încercat să surprindă

Gh. ispas, 
de meci, ne 
pozițiile de 

răspunderea,

reporterii a ______   * *î bucuriei 
cîștsgării titlului în vestiarul noii 
campioane. Dar acolo a găsit o 
atmosferă sumbră, o cabină pli
nă de reproșuri, apărătorii de-o 
parte, înaintașii de alta, mijloca
șii, ,4ntre ciocan și nicovală*.' 
Amărăciunea înfrângerii învinsese 
bucuria cuceririi titlului. Bălăci 
a fost primul care a părăsit te
renul fără să salute publicul (în? 
dreptățită reflecția unui spectator: 
„Pentru dragostea pe care le-o 
purtăm, chiar și învinși, jucătorii 
noștri ar fi trebuit să facă un 
tur de stadion, să ne salute*). în 
fond, de ce atâta supărare ? Păf.’ 
dacă echipa a făcut egal cu F.C. 
Olt (0—7 la Tg. Mureș I), nu 
putea pierde în fața echipei 
Steaua ?

DINAMO BUCUREȘTI Șl CORVINUL HUNEDOARA FINALISTE
ALE TURNEULUI REPUBLICAN AL JUNIORILOR
sfirșitul săptămânii trecu- 

au avut Joc la OuJ-Na- 
„___ ultimele patru Jocuri ale
turneului final al campionat—ui 
de juniori. Partidele s-au des
fășurat pe stadioanele CLM.C. și 
in parcul sportiv „Victor Babes", 
pe o vreme ploioasă, d s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 

SERIA I — C.S.S. Slghet — 
Corvinul Hunedoara 1—4 <0—Z).
Au marcat : Coiesniuc (2), Orme- 
nișan și Mecevici, respectiv Ca- 
clureac. Metalul București — 
C.S.S. Brașovia 1—2 (1—1). Au 
înscris : Dupoi și Medve. respec
tiv Tunase.

SERIA A II-A : Dinamo Bucu
rești — S C. Bacău 0—2 (0—1). Au 
înscris : Asaftei șl Iancu. F.C.
Argeș — C.S.S. Timișoara 5—2
(O-5). Au   '
Steop.

Clasamentele seriilor : 
L Corvinul Hunedoara 
laveraj 7—1). 2. C.S.S. 
4 p (7—4), 3. Metalul 
2 p (8—3), 4. C.S.S. Slghet • p 
(2—16). Seria a n-a : 1. Dinamo 
București 4 p (7—4), 2. S.C. Ba
cău 4 p (3—1), 3. C.S.S. Timi
șoara 3 p (4—3), 4. F.C. Argeș 
1 p (1-7).

Constantin ALEXE
N. R. Crainicul radioului, S. 

Domozină, recunoscut pentru în
flăcărată lui dragoste față de 
echipa craioveană, ceea ce e fru—j 
mos, s-a ocupat mult și tenden-' 
pos de arbitru, ceea ce e urii,'' 
atribuindu-i acestuia greșeli grave.’ 
inexistente, denaturind adevărul 
de pe teren (1), ia un joc televi
zat și văzut de atîtea milioane 
de ochi.

mamat ;

3.

serU I: 
S p («o-
Bra$ovia 

București

SPECTATORII BĂCĂUANI, ClȘTIGAjORI Al „TROFEULUI PETSCHOVSCHF*
Punct final șl ta întrecerea... 

spectatorilor. Acfiala ediție a 
„Trofeului Petschovschi", decer
nat anual de ziarul nostru celui 
mai sportiv public, a fost domi
nată de spectatorii băcăuani care, 
avind în retur 7 note maxime la 
rind, au devenit merituoși învin
gători In această tradițional 
competiție a sportivității.

Iată clasamentul final at actua-

lei ediții a „Trofeului Petschov— 
schi" -

1.
2.
3.
4.

zău . . . .
Craiova și Galați 9,00 ; S—11. Iași. 
Petroșani și Satu Mare 3,32 ; IX 
Tîrgoviște 8,70 ; 13. Tg. Mureș 
0,64 ; 14. București 8,57 ; 15. Pi
tești 8,47 ; 16. Km. Vîlcea

BĂCAU 9,53 ;
Slatina 9,41 ;
Baia Mare 9,29 ;
Claj-Napoca 9,23 ; 5—6. 
și Timișoara 9,11 ;

1

CINE JOACA ASTAZL MUNE 
POATE CIȘTIGA 1

Pentru amatorii de Pronoexpres 
care nu și-au procurat încă bilete 
de participare la tragerea de 
miine, 28 mai 1930, reamăitia că 
agențiile Loto-Pror.osport le mai 
stau la dispoziție doar astăzi 
pentru a juca numerele preferate. 
Desigur, invitația se adresează și 
celor care șl-au procurat <îir. 
vreme bilete, dar vor să-și spo
rească șansele de a se număra 
printre marii clștigători. .
. AU JUCAT, AU CIȘTIGAT...

La LOZ ÎN PLIC, cel mai sim
plu șl popular sistem de joc, se 
atribuie zilnic mari câștiguri ir. 
AUTOTURISME și BANI. Iată 
n-xmai cîțiva dintre cei mai re
cent! mari cîștigători : Stanică 
Petre (satul Găești, jud. Argeș), 
loader Vasile (Galați) șî Cetea 
Ion (Eforie Nord) — AUTOTU
RISME „Dada 1300" -----
Petru (Tg. Mureș) — 
Brinzan Vasile (Tg. Jiu) 
Adrian (Vaslui), șl .
(com. Halmeu, jud. Satu Mare) 
— cîte 20.000 lei.

La sate și orașe, Lozul in phe 
vă oferă și dv. o șansă perma
nentă de a obține satisfacții ase
mănătoare 1
CÎȘTIGURILE TRAGERII PBONO- 

EXPRES DIN 21 MAI 1330
Categoria 1 : 1 variantă lW.i — 

autoturism Dacia 1300 și 2 va
riante 25% a 17.500 lei ; categoria 
2 : 4,25 a 16.238 Jei *
21,00 a 3236 lei ; 
78,25 a 882 • ■ -
250,75 a 275 
7.585,50 a 40 
193,00 a 
3.555,00 a 40 lei.

Report categoria 
Autoturismul Dacia 1300 de 

categoria 1 jucat 100% a

SERIA I
Ceahlăul Piatra Neamț 

resta Fălticeni 3—0 (3—♦). 
iui Rădăuți — Laminorul Roman
2—1 (1—0). Danubiana Roman — 
Celuloza Piatra Neamț •—1 (5—0)
— s-a jucat la Bicaz, AJS-A. Clm- 
pulung Moldovenesc — Zimbrul 
Suceava 0—1 (0—0), Cimentul Bi
caz — IM. Piatra Neamț 4—0 
(2—0), Dorna Vatra Dorn ei — Și
retul Buc acea 6—0 (2-0), Crista
lul Dorohoi — Metalul Botoșani 
2—1 (1—0). Cetatea Tg. Neamț — 
Avintul T.C.M.M, Frasin 2-0 
U—0).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a XXVI-a: L CEA
HLĂII. p, NEAMȚ 35 p (55—18),
2. Foresta Fălticeni 34 p (®—17),
3. Avintul Frasin 31 p &8—2Z»... 
pe ultimele : 15. LM. P. Neamț 
20 p (33—55), 16. Danubiana Ro
man 16 p (36—57).

SERIA A B-a
C.SM. Borzești — Petrolul Mol- 

neșli 3—0 (1—0), Textila Buh uși
— Hușar-a Huși 5—1 (2—0), CJJt.
Pașcani — Reionul Săvăiești-Roz- 
nov 1—0 p—0). Lelea Bacău — 
Nicotină Iași 1—0 0—0).
DEMAR Mărășeștl — ASA. Iași 
4—1 (2—0), Rulmentul Biriad —
Partizanul Bacău 2—1 p—0), Lu
ceafărul Adjud — Oanstructcc-- 
Vaslui 3—0 0—0), Constructorul 
Iași — Minerul Comănești nu s-a 
disputat.

Pe primele locuri ; L C.SM. 
BORZEȘTI 43 p (63—8), X Mine
r'll Comănești 30 p (40—20) —
din 25 de jocuri. X Lelea Bacău 
30 p (44—39)._ pe ukimele : M. 
Hușana Huși U p 07—30). N.

Victoria Țăndărel 3—1 (0—0), E-
lectrlca Constanța — Dacia Uni
rea Brăila 4—0 (2—0), Șoimii Cer
navodă — Granitul Babadag 2—2 
(2—2), Chimia Brăila — Progresul 
Isaccea 4—0(3—0), Pescărușul Tul- 
cea — Voința Constanța 4—0 
a—o).
Pe primele locuri : L LM.U. 

MEDGIDIA 38 p (53—19), X Amo
nll Slobozia 35 p (61—29), 3. șol- 
mii Cernavodă 31 p (44—27)... pe 
ultimele : 15. Unirea Eforia 20 p 
(31—46), 16. Granitul Babadag 
14 p (20—57).

SERIA A V-a
Sirena București — Viitorul 

Chirnogl 5—0 (0—0), Dunărea Că
lărași — Danubiana București

SERIA A vn-a
Minerul Lupenl — Viitorul Dră- 

gășani 2—1 (0—1), Minerul Motru 
— Progresul Băltești 1—0 Ct—0), 
Electroputere Craiova — C.SM. 
Drobeta Tr. Severin 4—1 Of—0), 
Chimistul Rm. Vilcea — Metalul 
Bovinari 1—0 (1—0), Constructorii 
T.C. Ind. Craiova — Gloria Stre
haia 2—1 (2—1), Unirea Drobeta
Tr. Ssverin — Metalurgistul Sădu 
2—0 (0—0), Dierna Orșova — Du
nărea Calafat 3—2 (0—0), Lotri 
Brezei — CF.R. Craiova 8—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 37 p (52—27), 2. Electro
putere Craiova 36 p (49—27), 3. 
Minerul Motru 35 p (67—25)... pe

i

Bâița
Mare
Hebe 
Băiut 
- FO-

REZULTATELE ETAPEI A 26-a
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

lei ; 
lei ; lei ; 
Iei ;

; categoria 
categoria 

categoria 
categoria 
categoria 
categoria

3 :
4 :
5 :
C :
7 :
8 :

C.S.U. 
Prahova 
Dinamo 

ulti- 
P 
P 
P

SERIA A IV-a
Fetești — I.M.U. Medgi- 

(2—0), Amonll Slobozia 
Brăila 1—0 (1—0), Chim- 

Unirea Eforie

ROVA Roșiori -• Progresul 
cioasa ‘ 
lin tin
(1—0). 
LO.B.
Mija ■ _____ _
(2—0), Sportul muncitoresc Cara
cal — Electronistul Curtea de 
Argeș 5—1 (2—0). Dinamo Ale
xandria — Petrolul Videle 4—0 
(0—0), i.P.C. Slatina — Dacia Pi
tești 1—0 (0—0), Recolta Stoică-
nești — Petrolul Tîrgoviște 3—0

3—0 a—«). Petrolul Bo- 
— cimentul Eleni 3—0 
Constructorul Pitești — 
Balș 4—1 (2—1). Metalul

■ Progresul Corabia 4—0

(2-0).
Pe primele locuri • 

ROȘIORI “ — —
Mija 32 
Pletoasa 
tronistul 
(38—37)... 
name Alexandria
15. Petrolul Boiintin 21 p (29—43),
16. Constructorul Pitești 17 p
(29-51). > ,

1. ROVA
39 p (52—17), 2. Metalul 
p (50—29), 3. Progresul
29 p (37—20), 4. Elec-
Curtea de Argeș 29 p 
pe ultimele : 14. Di-

21 p (29—39),
14.

ultimele : 14. Metalul USvinari
20 p (10—33), 15. Gloria Streiiala 
20 p (30—52) — 7 victorii, 16. Chi
mistul Hm. Vîlcea 20 p (20—42) — 
6 victorii.

SERIA A VUI-a
Știina Petroșani — C.FJl. Ti

mișoara 0—0, Vulturii textila Lu
goj — Gloria Reșița 2—1 (1—D. 
Electromotor Timișoara — Mine
rii Ghelar 3—0 fi—0), Metalul 
Oțelu Roșu — Laminorul Nădrag 
2—0 (1—0), Victoria Călan — Mi
nerul Oravița 0—0, Minerul Vul
can — CJJi. Simeria 3—0 (2—0), 
Explorări Deva — Metalul Bocșa 
1—0 (1—0), C.PX. Caransebeș — 
Minerul Deva 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. CLFJL 
TIMIȘOARA 41 p (52—14), X Mi
nerul Deva 34 p (60—25), 3. Vul
turii Lugoj 30 p (11—325... P3 
ultimele : 15. Explorări Deva
a p (30—44). 16. Știința Petroșani 
13 p (36—62).

SERIA
Rapid Arad —

4— 0 (1—0), Oțetii Or. dr. 
Groza — Unirea Dej 2—1 
Unirea Tomnatic
5— 1 (2—1), Unirea Oradea — Tri
colorul Bziuș 2—0 (1—OL Armă
tura Zalău — Voința Oradea 1—0 
(0—0), Construcții Electrometal 
Cluj-Napoca — Victoria Eleond 
Zalău 1—2 (0—1) — s-a jucat la 
Dej. Bihoreana Marghlta — Mi
nerul Șuncuiuș 4—0 (1—0), Recolta 
Salon ta — Unirea Sînnicolau 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri î 1. RAPID 
ARAD 37 p (48—23), 2. Bihoreana 
Marghita 36 p (54—23), 3. Armă-

15.

A IX-a
Victoria

C.F.R.

Ineu 
Petru 
(1—1), 
Arad

tura Zalău 35 p (37—21)... pe ul
timele • 15. Minerul Șuncuiuș
18 p (23—49), 16. Unirea Oradea 
17 p (26—38).

SERIA A X-a
C.I.L. Sighet — Minerul 

7—1 (5—1), CUPROM Baia 
— Victoria Cărei 1—0 (1—0), 
Slngeorz Băi — Minerul
1— 0 (0—0), Metalul Cărei -
rssta Bistrița 1—0 (1—0), Bradul 
Vișeu — Minerul llba-Seini 1—3 
(0—2), Silvicultorul Maieru — 
Simared Baia Mare 1—0 (0—0).'
Minerul Baia Spirie — Lăpușui 
Tg. Lăpuș 4—1 (2—0), Minerul
Rodna — Oașul Negrești 4—0 
(2-0).
Pe primele locuri : 1. 

GHET 39 p (84—25), 2. 
Cărei 36 p (47—26), " _
Hba-Seini 29 p (62—44)... pe ulti, 
mele : 15. Minerul Băiuț “ 
(34—41), 16. Lăpușul Tg. 
22 p (27—47).

SERLL A XI-a
LP.A. Sibiu — Metalul

2— 1 (1—0), Mureșul I/iduș —
C.I.L. Blaj 3—0 (1—0), Oțelul Hei 
ghin — Metalul Sighișoara ' ‘ 
(0—0), Faianța Sighișoara — Au-, 
tomecanica Mediaș 1—1 (8-^1);
IM.I.X. Agnita — Construcții Sir 
biu 3—0 (3—0), Vitrometan Me
diaș — Avintul Reghin 1—0 
(0—0), Metalul Copșa Mică — Sti
cla Tîrnăveni 1—1 (0—1), Sticla
Arieșul Turda — C.P.L. Sebeș 
5—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 38 p (69—20), 2. Sticla Tur
da 33 p (55—27), 3. Metalul Si
ghișoara 31 p (46—23)... pe ulti
mele : 15. Sticla Tîrnăveni 21 p 
(31—43), 16. Faianța Sighișoara
6 p pe—67).

SERIA A XH-a
Metalul Tg. Secuiesc — Oltul 

St. Gbeorgbe 3—0 (1—0), Metrom 
Brașov — Carpați Covasna 0—0, 
Precizia Săcele — Mureșul Topllța 
1—0 (1—0), Minerul Baraolt — 
Tractorul Miercurea Ciuc 1—0 
(1—0), Carpați Brașov — Minerul 
Bălan 2—0 (1—0), Măgura Mobila 
Codlea — Chimia Or.
4— 0 (2—0), Progresul
Secuiesc — Torpedo
5— 0 (3—0), utilajul Făgăraș — 
C.S.U. Brașov 0—3 — Utilajul 
fiind exclusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 38 p (44—17), 2. 
Progresul Odorhei 33 p (48—14), 
3. Mureșul Toplița 31 p (42—30)... 
pe ultimele: 14. Tractorul M.
Ciuc 19 p (18—28), 15. Carpați 
Covasna 16 p (15—54).

3.

CJ.L. SI-
Vietoria
Minerul

22 p 
Lăpuș

Aiud

1—0

Victoria
Odorheiu
Zărnești

•ir
Rezultatele ne-au fost transmise 

de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



ARCASA AURORA CHIN
ÎNVINGĂTOARE

IA MANCHESTER!
« M. Birzu s-a clasat al doilea

Concursul internațional de 
tir cu arcul, desfășurat la 
Manchester (Marea Britanie), 
a prilejuit o .excelentă com
portare a reprezentanților 
României. In întrecerea de 
dublu FITA feminin, Auro
ra Chin a ocupat primul loc 
cu 2385 p, întrecînd țintașe va
loroase dintr-o serie de țări cu 
tradiție ca Marea Britanie, 
Italia, Olanda. De remarcat că 
învinsa sportivei noastre, re
prezentanta țării gazdă, G. 
Patterson, clasată pe locul 2, 
a stabilit, în aceeași întrecere, 
două noi^ recorduri naționale ! 

peTerezia Preda s-a clasat 
poziția a 6-a, cu 2250 p.

Meritoriu s-a comportat 
Mihai Bîrzu, în întrecerea 
limpică de dublu FITA mas
culin, în care s-a clasat al 

; 2-lea, cu 2425 p, in urma lui 
j- D. Savory (Marea Britanie), 
ț 2466 p, autor — și el — a două 
i noi recorduri britanice. V. 
| Stănescu a ocupat locul 6, cu 
[2359 p, iar A. Robu, locul 10, 
F cu 2259 p.

Și 
o-

PARIS, 26 (Agcrpres). — 
j Turneul internațional de sabie 
! de la Paris, la care au _Parti- 
cipat sportivi din Italia, 
nia, R. F. Germania, 

! Olanda. Grecia, Algeria 
gentina, a fost cîștigat 

' brerul român Ion Pop 
! clubul sportiv Steaua. 
' chipe victoria a revenit pen-, 
llru a treia oară consecutiv 
[clubului Steaua, care a intrat 
(definitiv în posesia trofeului.

Româ- 
Franța, 
și Ar
de sa
de la

Pe e-

C. TĂMĂDUIANU, CAMPION BALCANIC 
LA LUPTE LIBERE (juniori)

ISTANBUL, 26 (prin tele
fon). După campionatele bal
canice de lupte greco-romane 
ale juniorilor (18—20 ani), la 
care sportivii țării noastre au 
cucerit două titluri de cam
pioni (Marian Ștefan și Ilie 
Matei), iar în întrecerile co
piilor Marian Sulimovici s-a 
situat pe primul loc, dumi
nică, seara tîrziu, a luat sfîr- 
șit și competiția balcanică de 
juniori la lupte libere. Un fru
mos succes a obținut juniorul 
român Claudiu Tămăduianu : 
campion balcanic la categoria 
74 kg.

Alți cinci reprezentanți ai 
țării noastre s-au clasat, de 
asemenea, printre fruntași: C.

Ungureanu (cat. +100 kg) 
cui II, N. Hincu (48 kg). 
Ciucioiu (52 kg), A. Băloiu . 
kg) și A. Matefi (82 kg), locul 
III la categoriile respective. 
Mult aplaudați de numeroșii 
spectatori (peste 3 000) pre- 
zenți în sala Sergy Saray au 
fost și cei cinci copii români, 
protagoniști la confruntările 
lor : Lucian Ncderu și Laszlo 
Gergely au ocupat primul 
loc, Sabin Arieșan. Dorel Chi- 
dean și 
secund, 
tul pe 
copiilor, 
primul loc, înaintea 
Iugoslaviei.

lo- 
C. 

(57

Florin Neagu — locul 
Dealtfel, în 
națiuni la
România

clasamen- 
întrecerile 
a ocupat 
Turciei și

C. E. de boi pcnlru junior! de In Ulmin!

Moscova se pregătește

OLIMPIADA ÎNCEPE
ANTRENAMENTELE

săli 
din 
alte 

amena-

Zeci de 
de' sport 
Moscova, 
săli cu 
jări speciale, te
renuri în aer 
liber. In total 80 
de arene, 
pregătite 
cial pentru 
trenamente 
către

TOJI CEI PATRU
S-AU CALIFICAT

RIMINI, 26 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, întrece
rile campionatelor europene 
de box rezervate juniorilor au 
continuat cu partide decisive 
pentru, calificarea în semifina
lei etapă care corespunde cu 
asigurarea unui loc pe podiu
mul de premiere. Spre satis
facția iubitorilor sportului nos
tru cu mănuși, toți cei patru 
pugiliști români prezenți la 
campionate au reușit această 
performanță, obținind victorii 
care îi mențin în lupta pentru 
poziții fruntașe in ierarhia 
europeană a boxului juvenil.

Ion Stan (pană), la cea de-a 
doua dispută pe ringul „euro
penelor", l-a întîlnit pe cam
pionul R. D. Germane, Jurgen 
Handik, pugilist talentat, cu o 
bună tehnică de luptă. Me
ciul celor doi combatanți a 
fost foarte frumos. Ei s-au an
gajat în schimburi rapide de 
lovituri încă de la începutul 
partidei și au continuat, în a- 
cest fel, pînă la gongul final.

„CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

nori, cărora antrenorul Gianni 
Lonzi le oferă o ultimă posibi
litate de promovare în repre
zentativa pe care o va alinia 
la Olimpiadă, formația Cubei, 
extrem de incomodă pentru 
oricare dintre echipele aflate în 
fruntea ierarhiei mondiale, 
„7“-le Bulgariei și, firește, na
ționala țării noastre.
| Reprezentativa României, 
care vizează victoria în turneul 
ce începe astăzi, la București 

- (bazinul Dinamo, de la ora 
37), se află la cel de al 6-lea 
turneu în acest an. Fără în
doială, selecționabilii au avut, 
din martie și pînă acum, 
program foarte încărcat, 
însă a dat posibilitate
doi antrenori, Paul Niculescu, 
și Iulîu Capșa, să treacă în 
revistă toți jucătorii de va
loare, pentru a-i desemna în 
final pe cei care ne vor re
prezenta la J-O. de la Mosco
va. Acum, după turneul de la 
București, ei vor trebui 
decidă, motiv în plus 
fiecare dintre tricolori 
pună toate eforturile, 
ca echipa noastră să 
învingătoare. Nu va fi 
desigur ; cu italienii, 
meciurilor directe este
(1—1) în acest an, iar 
țațele obținute recent, la Tbi

lisi, cu celelalte două partici
pante la turneu, Cuba (6—8) 
și Bulgaria (6—6) nu sînt câ
tuși de puțin 
Sperăm însă
Doru Spînu,
Ilie Slavei,

PUGILIȘTI ROMANI 
ÎN SEMIFINALE
Superior, în special în ultimul 
rund, pugilistul român a obți
nut victoria la puncte.

Florian Țircomnicu (semi- 
ușoară) l-a înfruntat pe ita
lianul Antonio 
în compania căruia 
exemplar, 
speranță

. rii gazdă, 
executate 
cu mare 
l-a depășit categoric pe Mal- 
tempo, calificîndu-se în semi
finale.

Mihai Niculescu (ușoară) l-a 
avut ca partener de în
trecere pe austriacul Konrad 
Kontg, medaliat cu bronz la 
O. M. de la Yokohama. Boxînd 
atent și replicînd cu lovituri 
precise la toate tentativele ad
versarului, campionul român 
l-a depășit suficient de clar 
pe Kontg și a primit decizia 
de învingător la puncte.

Petre Bomescu (semigrea) 
a obținut o victorie foarte pre
țioasă în fața campionului 
de juniori al R. D. Germane, 
Philipe Lutz, pe care l-a tri
mis și la podea în repriza se
cundă. Și astfel, toți cei pa
tru pugiliști români partici
pant! la C. E. de juniori de la 
Rimini vor evolua în semifi
nale.

Maltempo, 
a luptat 

spulberînd orice 
reprezentantului ță- 

Cu lovituri directe 
în permanență și 
viteză, Țircomnicu

sint 
spe- 
an- 
de 

organiza- 
celei de a XXII-a 

ediții a Jocurilor Olimpi
ce de vară. Printre di
feritele baze sportive pe 
care își vor desfășura olim
picii pregătirile se află și 
complexul sportiv „Oc
tombrie", situat într-unul 
din cele mai pitorești car
tiere, umbrite de verdeață, 
ale capitalei sovietice.

Aici totul este pregătit 
pentru antrenamentele ju- 
dokaniilor, înotătorilor și 
baschetbadiștilor. Bazinul 
de înot are o lungime de 
50 m șl 8 culoare de în
trecere.

Nu numai prin locul un
de este amplasat, dar șl 
prin, dimensiuni și dotare 
tehnică „manejul" atleților, 

aceeași rtivă,

co-

poate sta alături de bazinul 
de înot. El dispune de o 
lungime de 126 m și o lă
țime de 36 m. Mai există 
o particularitate. Manejul 
pare împărțit în două prin 
coloanele care-i susțin ta
vanul. De-a lungul acestor 
coloane în zilele Jocurilor 
se vor așterne saltelele 
dokanilor — cite 8 pe 
care parte.

Sala complexului
respunde tuturor exigențe
lor ridicate de sportivii 
olimpici- Este înaltă, bine 
iluminată, mai ales că o- 
dată cu înserarea aici se 
aprind numeroase reflec
toare.

Pe durata desfășurării 
Jocurilor, pe teritoriul ba
zei sportive „Octombrie" 
stau la dispoziția sportivi
lor o serie întreagă de te
renuri în aer liber, Ele sînt 
in total 16, dintre care 3 
sînt terenuri de fotbal.

O excelentă „saună" a fost 
construită pentru sportivi. 
Ei se pot plimba pe fru
moase alei, cu umbră și 
verdeață sau pot privi în 
camere confortabile repor
tajele televizate transmise.-

Bazinul de înot al complexului sportiv ,,Octombrie" din ca
pitala Uniunii Sovietice-

Foto : A.P.N.
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să de- 
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termine 
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„CUPA F.R.N." LA POLO
in „Cupa F R. N.“ la polo 

s-au desfășurat noi partide : 
Dinamo — Rapid Arad 6—8 
(0—2, 3—2, 2—1, 1—3) ; Rapid 
Arad — C. N. ASE 7—10 
(1—2, 1—1, 1-4, 4—3) ; Triumf 
Buc. — Crișul 5—5 (1—1, 1—2, 
1—0, 2—2) ; Progresul Buc. — Crișul --- -- - - - - -
4—0) ; 
12—8 
C. N.
10—6 
Progresul Oradea 
Cluj-Napoca 6—13 (1-4, 2—3, 
1—3, 2—3) ; Mureșul — Poli
tehnica Cluj-Napoca 11—10 
(3—3. 3—4, 3—1, 2—2). (C.
AIbu, I. Ghișa și Gh. Nistor — 
coresp.).

12—0 (3—0. 2—0, 3—0, 
Dinamo — Rapid Buc. 

(1—0, 3—3, 2—3, 6—2) ; 
ASE — Rapid Arad 
(3—0, 0—3, 3—1, 4—2) ;

Voința

concludente, 
că Dinu Popescu, 
frații Florin și 
Liviu Răducanu,

Palmaresul competiției

Ediția I — 19’6 : 1. Ungaria;
2. U.R.S.S. ; 3. România ;

Ediția a H-a — 1977: 1. Ungaria; 
2. România ; 3. Iugoslavia ;

Ediția a IH-a — 1978 : 1. RO
MANIA ; 2. Ungaria ; 3. Italia ;

Ediția a IV-a — 1979 : 1.
U.R.S.S.; 2, Italia ; 3. România.

In meciurile directe din 
acest an :

ROMÂNIA — CUBA 5—5 la Ca
gliari, 6—8 la Tbilisi ; ROMÂNIA 
— BULGARIA 10—6 la Atena, 
6—6 la Tbilisi : ROMÂNIA — I- 
TALIA 9—6 la Budapesta, 4—7 la 
CagUarl.

Adrian Nastasiu, ca și mai ti
nerii lor coechipieri- Dorin Co- 
str&ș, Cornel Gordan, 
Ungureanu să găsească 
faptul că vor evolua în 
susținătorilor lor tăria
sară de a depăși, într-o fru
moasă luptă sportivă, adver
sarii din acest turneu.

Vasile 
și în 

fața 
nece-

CONCURS ATLETIC LA DRESDA
BERLIN, 26 (Agerpres). — 

In cadrul concursului de atle
tism desfășurat la Dresda 
(R. D. Germană), cu participa
rea loturilor olimpice ale R. D. 
Germane, cunoscuta sprinteră 

Marlies Goehr-Oelsner a 
realizat cea mai bună per
formanță mondială a sezonului 
pe 100 m plat, cu timpul de 
10,93 (vînt favorabil — 2 m pe

secundă). Christine Brehmer a 
fost cronometrată în proba de 
400 m plat cu timpul de 50,39, 
iar Sigrun Siegel a cîștigat 
la lungime cu 6,72 m.

Alte rezultate la feminin : 
aruncarea discului — Evelyn 
Jahl 68,22 m { aruncarea suli
ței — Ruth Fuchs 63,60 m ; 
masculin t 100 m plat — Ray 
10,16 ; 1500 m — Straub 3:36,59.

DIN NOU 2,35 m
LA SĂRITURA IN ÎNĂLȚIME !

MUNCHEN, 26 (Agcrpres).
Cu prilejul unui concurs desfă
șurat luni la Rehlingen (R. F. 
Germania), atletul vest-german 
Dletmar Moengenburg, în vîrstă 
de 18 ani, a egalat recordul mon
dial în proba de săritură în înăl
țime, cu performanța de 2,35 m. 
Acest record fusese stabilit cu o 
zi în urmă de campionul ollmp.e 
Jacek Wszola (Polonia) în ca
drul concursului disputat în ora
șul vest-german Heilbronn.

TRAGEREA LA SORTI 
IN CUPELE EUROPENE, 

LA 9 IULIE

Tragerea la sorți a meciurilor 
din primul tur al Cupelor euro
pene iatercliuburl, ediția 1980—1981, 
(C.C.E., Cupa cupelor și Cupa 
U.E.F.A.) se va efectua la 9 iulie, 
la Zurich

CAMPIONATE, CUPE, 
MECIURI AMICALE

fost• GRECIA. Campionatul a 
cîștigat de echipa Olympiakos 
Pireri, care a întrecut, în meci 
de baraj, cu 2—0 (0—0) pe Arts 
Salonic.
• UNGARIA. După 30 de etape 

conduce Honved Budapesta cu 
44 p. Rezultate : Honved — Elorî 
Mav 2—0 ; Fees — M.t.k. 0—4 ;

3—0 ;Feroncvaros — Bekescsaba 
Salgotanjan — Ujpest 3—4.
• AUSTRIA. Rezultate 

campionat : F.C. Austria — 
na 3—0 ; Wiener Sport Klub — 
A.S.K. Linz 2—1 ; Salzburg — Ad- 
mira 1—0. Conduce în clasament 
F. C. Austria, cu 48 p.
• In semifinalele „Cupei Spa

niei", Real Madrid — Atletico 
Madrid 4—3 (după executarea lo
viturilor de la 11 m). In finală, 
Real Madrid, care este și ciștigâ- 
toarea campionatului, va totîlnl 
echipa de divizia B Castilia, care 
va participa oricum la „Cupa 
cupelor".
• „Cupa Iugoslaviei" a fost cu

cerită de Dynamo Zagreb, care.
' în meci retur al finalei, a termi
nat la egalitate 1—1 (0—0) cu 
Steaua Roșie Belgrad. In prima 
manșă. Dynamo zagreb cîștigase 
cu 1—0.

din 
Vien-

TELEX • TELEX
AUTO • „Cursa de 500 mile 

de la Indianapolis" a fost clști- 
gată la această ediție de Jo-hnny 
Rutherford („Chaparral-Coswortn;, 
cu o medie orară de 238.379 km.

CICLISM • A început Turui 
Marii Britanii pentru amatori. 
Etapa „prolog" disputată contna- 
cronometru pe 5,630 km a reve
nit polonezului Jan Jankiewlez 
cu timpul de 7:17,7, urmat 
cehoslovacul Dolek — 7:19,6 
Italianul Giovanni Man to vani

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

vom putea evalua exact for
țele reprezentativei noastre, 
precum și perspectivele selec
ționatei de tineret (pregătită 
de antrenorii Eugen Trofin și 
Valentin Samungi).

Așa cum se poate vedea din 
parcurgerea listei loturilor par
ticipante (publicată în numărul 
de sîmbătă al ziarului nostru) 
toate formațiile oaspete vin cu 
primele garnituri, cu echipele 
— în cazul celor calificate la 
J.O. — cu care vor evolua în 
vară la Olimpiadă. Este încă 
un argument în susținerea a- 
firmației că acest ,,Trofeu Car
pați" va putea să ne ofere 
date exacte asupra pregătiri
lor efectuate în vederea parti-

cipării la J.O. de la Moscova.
Prima noastră echipă, deși 

nu beneficiază de aportul lui 
Mihai Mironluc, avînd și han
dicapul nerestabilirii complete 
a lui Marian Dumitru și Cor
nel Penu, se va strădui — sîn- 
tem convinși — să-și argumen
teze veleitățile printr-un joc 
rapid, printr-o exemplară mo
bilizare în apărare, prin inge
niozitate și forță în atac. Re
venirea reprezentativei Româ
niei în fruntea ierarhiei este, 
desigur, condiționată nu nu
mai. de posibilitățile sale de a 
contracara atuurile partenere
lor, ci și de acelea de a se 
impune, de a surprinde prin 
inovații tehnico-tactice, de a-i 
pune adversarului probleme 
grele.

Cu aceste gînduri așteptăm 
primele meciuri ale „Trofeului 
Carpați", precum și cu convin
gerea că disputele sale vor a- 
trage — prin frumusețe, ar
doare și spectaculozitate — noi 
suporteri handbalului, noi ti
neri pe terenurile sale. Cre
dem, de asemenea, că în tri
bune se vor afla majoritatea 
tehnicienilor noștri pentru a 
înregistra noutățile, pentru a 
analiza actualele valențe ale 
acestui sport și a găsi căi noi 
de progres pentru echipele pe 
care le pregătesc și, implicit, 
pentru reprezentativele noastre 
naționale.

Așadar, de astăzi pînă dumi
nică, handbalul se află în 
prim-plan. îi dorim succes !

de
• 
a 

obținut a treia victorie consecu
tivă de etapă în „Turul Italiei", 
trecînd primul linia de sosire în 
etapa a 10-a (Sorento — Palinuro 
— 168 km). cu timpul de 4h 59:43.

în clasamentul general conti
nuă să conducă Roberto Vlsen- 
tlnl.

HALTERE • La Montreal, au 
început campionatele mondiale 
pentru juniori. La cat. 52 kg. tit
lul a fost cucerit de bulgarul J. 
Sarandiallev cu 237,500 kg. Com
patriotul său Petar Hrilstov s-a 
clasat pe primul loc la cat. 56 
kg, cu un total de 237,500 kg.

NATAȚIE • Luni, la Magde
burg, în cadrul campionatelor 
R.D. Germane, Sylvia Rinka a 
stabilit un nou record mondial în 
proba feminină de 100 m bras, cu 
timpul de 1:10,20.

RUGBY • La Moscova. Intr-un 
meci oontînd pentru campionatul 
european — „Cupa FIRA“ s-au 
întîlnit echipele U.R.S.S. și Po
loniei Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 54—10 
(28—0).

TENIS • La Roland Garros, în 
primul tur, FI. Segărceanu a fost 
învins de brazilianul J. Soares cu 
6—4, 6—2, 6—1 • Campionatele in
ternaționale ale italiei au luatsfîr- 
șlt la Roma cu finala probei de du
blu. Victoria a revenit perechii 
australiene Mark Edmondson — 
Kim Warwick : 7—6, 7—6 cu Eliot 
Teltscher (S.U.A.) — Balasz Ta- 
roezy (Ungaria)


