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Campionatele mondiale de popice

SPORTIVII ROMANI CONTINUA CURSA
PENTRU NOI MEDALII

@ „Echipele României au fost cele mai bune 1" ® Pentru a doua oară 
în palmaresul C.M, — campioane simultan

PARTIDE DIRZE, SPECTACULOASĂ

• Azi, de la ora 17,45 selecționata României 
întîlnește reprezentativa Cehoslovaciei

ORADEA, 27 (prin telefon). Marți după-amiază In Sala spor
turilor din Oradea a avut loc deschiderea calei de a XIX-* 
ediții • „Trofeului Carpați*, ta handbal masculin. Cele 6 for
mații participante — Cehoslovacia, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Spania, România și România tinere* — au fost salutate de 
Petru Demeter, primarul municipiului Oradea. Peste 3 000 da 
spectatori au asistat ta meciurile reuniunii inaugurale, aplau* 
dindu-1 pe handbaliști pentru evoluția tor de înaltă valoare 
tehnică, răsplăttodu-i deopotrivă pe învingători și învinși. încă 
din prima zi tradiționala noastră întrecere internațională de 

locale sportive, se 
— majoritatea dia
ta Moscova — de- 
mare ambiție.

handbal, organizați de FJLH. și organele 
dovedește la inălpimea așteptărilor, echipele 
tre ele participante la turneul nl imp w- de 
monstricd o formă sportivă deosebită și o

ROMANIA A - ROMANIA
TlNBtET 28-13 REZULTATE TEHNICE

MANGALIA NORD, 27 (prin telefon). — Luni 
seara, la capătul a două zile de aprige dispute, e- 
chipele naționale de popice ale României au cuce
rit ambele titluri puse ta joc, ta mare boptă cu 
reprezentativele Ungariei, Iugoslaviei, Cehoslova
ciei, RJ. Germania și Austriei, între care a exis
tat un vizibil echilibru de forțe Cîștigarea ambelor 
titluri pe echipe de aceeași țară a fost realizată 
pentru prima oară

Kchipele mascuB- 
ne ale 
(campioană 
dială),
(medalie 
pint) 
viei (medalie 
bronz) 
diurnul 
miere 
natelor 

de
Foto :

României 
mon- 

Ung ariei 
de ar

și Iugosla- 
d« 

— pe po- 
de preț

ul eampio- 
mondiale 

popice
D. NEAGU

PROBA DE PERECHI A DEBUTAT
CU REZULTATE VALOROASE

încă de luni seara, după fes
tivitatea de premiere in proba 
pe echipe, antrenorii și spor
tivii din cele 11 țări partici
pante s-au retras la „cartie
rele lor generale" pentru a a- 
naliza evoluțiile din primele 
două zile ale C.M. și a alcătui, 
pe baza rezultatelor obținute, 
cuplurile cele mai omogene, pe 
care să Ie înscrie în proba de 
perechi. Deși au fost reținuți 
mai mult in sală de către en
tuziaștii lor suporteri, sau de 
spectatori ocazionali care au

OSKAR ROSSI (Italia) — ar
bitru principal al CJd. : „De 
la început am pronosticat ca 
principale favorite echipele fe
minine și masculine ale Româ
niei, Ungariei și R.F. Germa
nia. După prima zi, cele mai 
mari șanse, mai ales la băieți, 
le aveau popicarii unguri, tntâ 
românii, cu nervi mai tari, 
le-âu spulberat, tn extremis, 
toate speranțele".

NLKOLA D RAGAS (Iugosla
via) — triplu campion mon
dial : „Cunosc forța de foc 
a sportivilor români și de a- 
ceea nu m-a surprins prea 
mult spectaculosul lor salt de 
pe locurile 3, ocupate la ju- 
mătatea probei, In fruntea 
clasamentelor. Cu ldsif Tismd- 
nar, Gheorghe Silvestru, Iuliu 
Bice, sau cu Margareta Că- 
tineanu in formație, totul este 
posibil, chiar și o asemenea 
dublă performanță".

MARGARETA CATINEANU — 
componentă a echipei române 
și realizatoarea celui mal bun 
rezultat (448 p.d.) : „Sint feri
cită că am reușit sd readu
cem titlul suprem tn țara 
noastră. Acest al cincilea titlu 
pe care-l cucerim de-a lun
gul celor 13 ediții ale cam
pionatelor mondiale mi se 
pare cu atit mai valoros, cu 
cit el a fost dobindit intr-o 
întrecere extrem de dirză, e- 
chtpele medaliate fiind cu
noscute abia după ultimele 
lovituri".

dorit să-i felicite pentru fru
moasele ioc victorii, sportivii 
români, proaspeți campioni 
mondiali pe echipe, și antreno
rii loc s-au reunit seara tir- 
ziu la hotelul Clâbucet, unde 
sint cazați, in vederea stabi
lirii tandemurilor care vor in
tra in concursul de perechi. A- 
preciații tehnicieni Constantia 
Neguțoiu și Crista Szăcs ne-au 
comunicat apoi cele trei cu
pluri feminine : Vasilica Pințea 
— Elisabeta Albert. Margareta 
Cătineanu — Elena Pană și A- 
na Petrescu — Elena Andre- 
escu, iar antrenorii Roger Cer- 
naX și Ion Patra pe cete mas
culine ; Ilie Băiaș — Alexandre 
Tudor. Gheorgbe .Silvestra (cel 
care in jocul pe echipe a ob
ținut al doilea rezultat al nos
tru, 924) — Ilie Has* și letaf 
Tismănar — Inii a Bice.

Marți dimineața, ia oca (. a 
început proba masculină ta pe
rechi, iar la ora 11 — cea fe
minină. Pe foCe de arbitraj 
figurează 33 de cupluri la bă
ieți și 26 la fete. Pînă b ora 
cînd efectuăm convorbirea te-

fa istoria campionatelor mon
diale de către selecționatele 
RJJ. Germane în 1955, pen
tru ca peste 11 ani, 1* cea 
de a Vl-a ediție a marii 
competiții, echipele țării 
noastre să realizeze un suc
ces de aceeași rezonanță. Și 
iată din nou, de data aceasta 
într-un concurs de o valoare 
tehnică și spectaculară mai 
ridicată ca oricind, popicarii 
noștri au obținut laurii vic
toriei în ambele probe. Echi
pele României fint acum sin
gurele care și-au înscris si
multan de două ori numele 
pe tabelul de onoare al lau- 
reaților C34. Sextetul feminin 
afliadu-se la a cincea, iar cel 
masculin la a patra medalie 
de aur. Sportivii noștri, care 
ne-au făcut să trăim luni 
seara neuitate clipe de bu
curie, atrăgîndu-și pe merit 
admirația generală pentru 
excepționalele lor perfor
manțe, merită calde felicitări.

Medul de debut al actuală 
ediții a .Trofeului Carpați* nu 
s-a abătut de ta tradiție opu- 
ntod, ca de obicei, cete două 
formații ale țării noastre. Vic
toria a revenit, normal, prima 
echipe, dezlănțuită în final, 
dad a accelerat serios ritmul, 
jucând foarte mobil și avansat 
in apărare, realizind citeva 
spectaculoase intercepții și de- 
rlanșlnd spectaculoase contra
atacuri. Avind in_ tribune o 
veritabilă garnitură" de aed- 
dentați (Mironiuc, Folker, Dră- 
gâniță. Dumitru Marian și, din 
nefericire, In ultimul moment. 
Radu Voina) prima noastră re
prezentativă (care l-a mai pier
dut pe drum și pe Boroș — 
Înlocuitorul lui Voina — elimi
nat definitiv din joc pentru 3 
eliminări de cite două minute) 
a evoluat la început mai puțin 
sigur, mai puțin organizat, per- 
mițind handbalLștUor din echi
pa de tineret să înceapă medul 
cu mai mult aplomb, să con
ducă cu 1—0 (min. 4), 2—1 
(6), 3—2 (8). Selecționata A
a României a luat conducerea 
abia 
cest 
șitul 
s-au 
realiztnd spectaculosul 
despre care am mai vorbit. O 
mențiune pentru portarii Man- 
teann șl Buligaa (A) și Clan
din Ioneseu (tineret). Au mar
cat : M. Voinea 6, Stingă 8, 
Birtalan X Grabovschi 3, Bo
roș x Du rău 2, Cosma X Vasi- 
lache 2. Vasilca 2 — pentru re-

Români» A — România ti
nere» »—Li (13—7), RJJ. Ger
man* — Spania ÎS—15 ( »—«). 
R-F. Gennania — Cehoslovacia 
20—3Q &-9).

t.
2.

M.
5.
4.

CLASAMENT

1 0 0 2&-13 2
1 0 0 19—15 2
0 1 0 20-20 1
0 1 0 20-20 1
0
0

ROMANIA 
R.D. Gvmonâ 
R.F. Germania 
Cehoslovaca
SpanȘa
România Un.

1
1
1
1
1
1

O 1 15—19 O 
O 1 13-28 O

: România li
la ora 16,25) : 
isloyccia (oro 
nia — R. D.

prezenta ti va A, respectiv CroF- 
toru 6. Arghir 4, Flangea 2, To- 
gărescu L Au arbitrat R. C*- 
llazo și R. Costas (Spania)

RD. GERMANA - SPANIA
19-15

Traion IOANIȚESCU

în min. 12 (4—3). Din a- 
moment și pînă la sfir- 
primei reprize „olimpicii" 
detașat încet dar sigur, 

final

Suie de concern}-. it start, e» ocazia aniversari: a 30 de ani 
de orientare tnrâtied U Timișoara. (Reportajul in pag. 2—3)

Partida dintre R. D. Germa
nă și Spania a oferit entuziaș
tilor spectatori o extrem de in
teresantă confruntare Intra 
două stiluri de joc complet di
ferite. Pe de o parte — selec
ționata R. D. Germane, ai cărei 
handbaliști cunosc la perfecția 
o serie de scheme tactice, des- 
fășurind un joc exact și re- 
luînd cu calm și siguranță fie
care fază de cile ori este ne
voie, iar pe de altă parte re
prezentativa Spaniei — revela
ția ultimelor două sezoane — 
care evoluează într-un ritm de
bordant, pasînd și prleuînd ca 
iuțeală de prestidigitatori și 
combinînd cu o fantezie încin- 
tătoare. Disputa dintre acesta 
două echipe, de fapt dintre 
două sisteme, a dat naștere t>- 
nui meci spectaculos, cu faza 
dinamice și multă risipă de 
energie, în care, deși victori* 
a revenit R.D. Germane 
(19—15) echilibrul a fost cvasL- 
permanent Doar în prima par
te a celei de a doua reprize 
imprecizia în atac a spanioli
lor. coroborată cu citeva gre
șeli, a prilejuit formației R.D. 
Germane o detașare (15—10)
care 
pentru 
partea

(15—10) 
avea să fie hotărttoaiw 
soarta meciului. De 
învingătorilor s-a mai

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare tn pag. a 4-0)
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AST AZI, SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
STEAUA-UNIVERSITATEA CRAIOVA

partidă de mare atracție, cu 16 internaționali!
POLITEHNICA TIMIȘOARA - RAPID

pentru prima oară față In față In competiția k.o.:

IOSIF TISMANAR — căpi
tanul echipei masculine, cel 
mai bun jucător din repre
zentativa română (948 p.d.) : 
„Deși am jucat acasă, parcă 
a fost mai greu dectt la ul
tima ediție a C.M., de la Lu
cerna, unde băieții noștri au 
urcat pentru a treia oară 
pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere. A- 
ceastă nouă victorie este un 
rezultat al coeziunii și pute
rii de luptă dovedite de e- 
chipa română, care a găsit 
resursele fizice și tehnice 
pentru a întoarce rezultatul 
In favoarea ei. Stntem hotă- 
rtți ca și tn proba de perechi 
să ne menținem tn lupta 
pentru medalii".

Azi, la Pitești, se joacă una 
dintre cele mai interesante 
semifinale de Cupă <fin ulti
mii ani. Față în față, Univer
sitatea Craiova și Steaua, adi
că echipele care au terminat 
campionatul in frunte, „cap 
Ia cap”, fiind separate doar de 
golaveraj.

Astăzi, la Pitești, semifinala 
cea mare, cum e denumit 
meciul, nu are nevoie de prea 
multe reoomaindări. 
piu amănunt este, 
mai edificator decît 
pledoarie.

ÎN CELE DOUĂ 
SE VOR ALINIA, LA 
IERUL BRIGĂZII 
NE RAINEA - ________
— TĂTAR, NU MAI PUȚIN 
DE 16 INTERNAȚIONALI, 
DECI CAM TOT CE -----
FOTBALUL NOSTRU 
BUN ÎN MOMENTUL 
FAȚĂ.

Un sim- 
credem, 

orice altă

ECHIPE 
FLU- 

EUROPE- 
ANDERCO

ARE 
MAI

DE

să enumerăm 
celor două ta-
Craiova : Ne-

C*-

Concretize d. 
internaționalii 
bere :

Universitatea 
grilă, Tiliboi. Ștefăneseu,
cieanu, Beldeanu, Crișan. 
mâtarn, Bălăci.

Steaua : lordaehe. Anghelini, 
Sameș, Vigu. Dumitru, 
nescu, M. Răducanu, 
Ioneseu.

După cum 
tul de forțe stă sub sem 
egalității. In fiecare tabără 
află 8 internaționali de ieri și 
de astăzL Este adevărat că 
Steaua are 4 „foști*, dar acest 
amănunt nu are prea multă 
importanță, deoarece „foștii* 
Stelei sînt jucători de 30 de 
ani și mai puțin (cu excepția 
lui Vigu), ceea ce înseamnă, 
in primul rînd, un plus de ma
turitate.

se vede,

Iordâ- 
Adrian

rapor- 
semnul 

i se

(Continuare tn viq. 2-3)

Semifinala de la Rm. Vîlcea 
aduce față in față reprezen
tantele a două dintre cele mai 
vechi cluburi din fotbalul ro
mânesc : Politehnica Timișoa
ra — înființată tn 1921 — și 
Rapid București, al cărui act 
de naștere a fost senmat ta 
1923. Și ir.că un amănunt inte
resant și, în același timp, un 
element cu totul inedit : cele 
două formații nu s-au mai in- 
tilnit niciodată pini acum, da
torită capriciilor sorților, evi
dent, in cadrul Cupei României.

în ceea ce privește palma
resul celor două echipe de-a 
lungul participării lor în 
edițiile de pînă acum ale Cu
pei României, trebuie ..amintit, 
cu acest prilej, că RAPID A 
CÎȘTIGAT DE 9 ORI TRO
FEUL (1934—35, 1936—37, 1937— 
38, 1938—39, 1939—40, 1940—41, 
1941—42, 1971—72 și 1974—75), a 
jucat de 3 ori în finală (1—2

cu Arieșul Turda în 1960—61,' 
surpriză de mari proporții ă 
1—5 cu Steaua in 1961—62 șl 
1—3 cu Dinamo, după prelun
giri, tn 1967—68), a ajuns de # 
ori în semifinale, una dintre a- 
cestea, în 1966—67, pierdută cu 
0—1 în fața unei divizionare C, 
Foresta Fălticeni ! Așadar, «UI 
total de 21 de prezențe în fa
zele superioare ale Cupei.

La rîndul său, Politehnic* 
Timișoara este pentru a cin
cea oară, acum, în etapa semi
finalelor, pe care a depășit-o 
doar de două ori în 1957—58, 
cînd a cucerit trofeul puș în 
joc (1—0, cu Progresul Bucu
rești) șl în 1973—74, învinsă fi
ind atunci, în finală, de Jiul 
cu 4—2.

Aceasta a fost situația pînă 
acum. Ce va fi azi la Rm. Vîl-

(Continuare In pap, 2-3)



Sub egida „Daciadei“, timișorenii au serbat

PE MALUL BEGA1
contenisePloaia, care nu

Bill in și.*, fă:use din Pădur* a 
Verde, din marginea 
rit a Timișoarei, un colț de... 
deltă, în care apa mustea la 
fiecare pas. acoperind ca o 
pînză întunecată denivelările, 
formînd capcane pentru aler
gătorii de cros..

Ploua și în dimineața de 
duminică, ziua aleasă de ti
mișoreni pentru ca, sub egida 
„Daciadei", să serbeze a 
XXX-a aniversare a orientării 

trei 
de 
e-

de rl ă-

turistice pe malul Begăi, 
decenii de cînd o mînă 
entuziaști organizau prima 
diție a „Cupei pădurilor".

— De atunci și pînă azi. 
rientarea a crescut ca bulgă
rele rostogolit in zăpadă, dra
gostea pentru acest sport a 
prins rădăcini la noi. ne spu
nea tovarășul loan Miatov, de 
la C.J.E.F.S. Timiș, 
„hrana" de duminică 
șoreanului dornic de

în ciuda ploii, sute 
pii, tineri, oameni ai 
străbateau aleile din 
pădure. Aveau chipurile 
nine și erau fericiți că puteau 
lua parte la o astfel de ani
versare. Și, ca un făcut, cînd 
s-a alcătuit uriașul careu 
sportiv pentru ceremonia de 
deschidere, vranele cerului 
s-au închis brusc și, ca la un 
semnal, ploaia a încetat.

Am văzut la start oameni 
cu tîmplele cărunte — ca Dan 
Alexandru de la „Ecranul" 
București, care a participat în 
1950 la primul concurs timișo
rean, 
nu, 
rești, 
arc 
de pionieri de la școlile 
oraș, ba chiar și... șoimi ai pa
triei de la grădinița întreprin
derii de utilaj metalurgic, care 
la întrebarea noastră : „Cine 
speră să ciștige ?“ au ridicat 
toți mîinile, de parcă i-am fi 
Întrebat dacă le e dragă Albă 
ea Zăpada. Am văzut printre 
organizatori pe frații Cecilia 
și Oskar Kepees, cei care în 
1950 au fost sufletul competi
ției denumită inspirat „Cupa 
pădurilor", i-am întîlnit pe 
„veteranii" dr. Constantin 
Lupu și Ladislau Bojan, par
ticipant tn 1950. pe Virgilius 
Petîtjean, pe Gizela Șindrilaru 
(Brașov), Paula Chiurlea 
(București), pe Dan Pichiu 
(Hunedoara) și pe alți parti- 
dpanți ai trecutelor ediții, dar 
și pe unii dintre campionii de 
■cum ai României, ca ară- 
deanca Liliana Rad. Am avut 
bucuria să vedem aproape 
1000 de participant, din multe 
Județe ale țării — păcat că si- 
bienii și clujenii au absentat 
de la această mare sărbătoare 
■ orientării turistice ! — și am 
notat cu satisfacție nrezenta 
trnor tineri din județe pînă 
ieri necunoscute în perimetrul 
•cestui sport — orientariști 
din Gorj și Olt, din Neamț și 
Dolj.

— Sîntem astăzi părtași la o 
mare sărbătoare a unul sport 
eare se afirmă tot mal mult.

pe 
de la

dar 
peste

o-

devenind 
a timi- 
mișcare. 
de co- 

muncii 
renumita 

se-

Daniel Săliștea- 
„Admir" Bucu- 

și — ca un 
decenii — sute 

din

CURSURI
DE INIȚIERE

LA ÎNOT
In ziua de 2 iunie, te 

complexul sportiv Tinere
tului din Capitală vor fi 
inaugurate cursurile de ini
țiere la Înot, pentru copil 
și adulți. înscrieri, rftnle 
între orele 10—17. Relații, 
la telefon 17.38.25.

spunea dr. Constantin Lupu, 
președintele juriului 
curs. ~ "
peste 
nierii 
tori, 
■ieri* 
ganizat astăzi aniversarea.

Starturile s-au dat cu regu
laritate, concurenții se afun
dau în pădure, căutau postu
rile. își între tăiau * 
și soseau luptindu-se 
fiecare secundă. î 
a ținut să fie 
soarele, vrir.d parcă — 
spunea Ladislau Bojan. 
dintre veterani 
cărui participant un 
de lumină, cu care să 
șpre casă, pentru ca 
tarea turistică să-și 
mereu aria de cuprindere 
cadrul „Daciadei*.

de con- 
revedem 

io-
Dorim să ne 
alți 30 de ani, 
de azi vor fi 

așa cum noi, foștii ,.pio- 
‘ ai anului 1950, am or-

or

drumunle 
: pentru

La premiere, 
prezent și— 

cum 
unul 

„să dea Ee- 
grăunte 

plece 
orien- 

Iărgească 
In DOINA BEȘLIU

SEMIFONDISTELE NOASTRE
IN SPRINT

seara, la Basel, în 
unui concurs interna- 

proba de 1500 m 
o cursă foarte

LANSAT
a pri- 
dîrză, 

cele 
Vic-

•••
fost, ce e drept, 

recorduri 
reprezentative în 

4 X 400 m, dar n-a 
un record 
trecut, la

a
cronometrată 

ei trebuie 
deosebit, 

bună bu- 
fost sufe-

Luni 
cadrul 
țional, 
lejuiț 
Încheiată cu rezultatele
mai bune din acest an. 
toria a revenit atletei noastre 
Maricica Puică, 
în 4:03,40. Succesul 
subliniat în mod 
pentru faptul că o 
cată de timp ea a
rindă. Pe locul doi s-a cla
sat elvețianca Cornelia Burki 
cu 4:04,30, 
alergătoare 
Beșliu, cu 
portant de 
anul trecut, lă 2 iunie, Doina 
Beșliu era Înregistrată la „in
ternaționale" cu 4:18,6, recor
dul său personal. Pe locul 4, 
la Basel, a sosit norvegianca 
Grete Waltz în 4:05,36.

★
în urmă o carieră 
aproape 15 ani, a- 
Fița Lovîn (Ști- 
n-a trăit încă 
singură — bucu- 
unui record na-

iar pe trei o altă 
româncă, Doina 

4:04,68 !! Este înt
reținut faptul că

Deși are 
sportivă de 
lergătoarea 
lnța Galați) 
niciodată — 
ria realizării

țional A 
coautoare la unele 
ale echipei 
ștafeta de 
izbutit nici 
dual. Anul 
rești, Fița Lovin 
timpul de 1:57,4 pe 800 
cum recordul național 
nei Sila! (1:57,39 din 
fusese înregistrat electronic, 
în mod normal, deși regula
mentul nu prevede totuși a- 
oeasta I — performanța nu i-a 
fost omologată ca atare.

In iarna trecută gălățeanca, 
sub îndrumarea antrenorului 
Mărășescu, a desfășurat o 
pregătire foarte bună în ve
derea participării sale la 
Jocurile Olimpice. Cele cîte- 
va starturi din actualul sezon 
au demonstrat o bună capa
citate de efort și o creștere 
a valorii sale generale. Ea a 
cîștigat clar Crosul Balcanic 
și campionatele 
cros la Craiova, 
pistă, la prima 
pei României"

indivi- 
Bucu- 

obținut 
m, dar 
al De- 

1977)

15 
H

Și acum lată cSîEameixul con
cursului — Jubileu : FEMININ : 11 
am — 
15 am 
șoara) ; 
(Arad) ;
ka (Arad) ; 19 ani — Maria Bar
caz (Arad). MASCULIN : 8 arh — 
A. Abrudan și P. Sfetan (Timi
șoara) ; U ani — E. Balade 
(Arad) ; 13 ani — O. Oprea (Ti
miș) : 19 ani — M. Slrtm (Timiș): 
18 ani — N. Popeș (Gorj) ; 21 
am — D. Farcas (Arad) : 43 ani 
— D. Pichiu (Huned.) ; 50 ani — 
A. Dan (Buc.).

în ajun, pe ploaie, s-a desfășu
rat ediția a 14-a a „Cupei Gen- 
țiana". Printre câștigători s-au au ■ 
mânat : A. Covaci (Arad). D. Faur 
(Timiș) • LlUana Rad, A. Vulpe 
(Tg. Jiu). Marta David (Arad).

Sever NORAN

CUPA STEAUA"»»
La Snagov s-a desfășurat tra

diționalul concurs * ’
„Cupa steaua", ia 
tlclpat caiaeiștl șl 
cluburilor militare
(Ț.S.K.A.
(Dubla Praga). U.R.S.S. (T.s.K.A. 
Moscova), alături de sportivi de 
la Steaua București. Prezentînd 
un lot puternic, din care au 
lăc-ut parte dteva nume celebre, 
printre care multiplul campion 
olimpic șl mondial *
Saparer.ko, Ț.S.K.A. 
dominat competiția, 
pe primul loc In 
general, urmată de 
kla și Ț.S.K.A. Sofia.

CEteva rezultate : K 1 — 1000 
m : Aleksandr Saparenko
(Ț.S.K.A. Moscova) 4:58,8. Grl-

LA CAIAC-CANOE

Sofia),

lntemațional 
care au par- 
can oiști ai 
din Bulgaria 
Cehoslovacia

Aleksandr 
Moscova a 
claslndu-se 

clasamentul 
Steaua, Du-

gore Constantino-v (Steaua) 4:13,4; 
C 1 — 1 000 m : Serghel Agapa- 
nov (Moscova) 4:30,5, Leon L±mi- 
novici (Moscova) 4:32,5, Simlon 
Corneenco (Steaua) 4:35,5 ; K 2
— 1 000 m : Ț.S.K.A. Moscova 
(Viktor Bukanov — Vâslii Sllen- 
kov) 3:50,5, Steaua (Marian lo- 
nescu — Florin 
3 ;54,8. Dukla
— Frantisek
C 2 — 1000 
cova (Rumen 
Baklasenko) 4:10,9, 
Corneenco — Teodor Cobzerenco) 
4:11,1 ; K 4 - 1000 m: Ț.S.K.A. 
Moscova (Saparenko — Silenkov
— Iodln — Kononenko) 3:21,6, 
Steaua (Emil Blrlădeanu — Va- 
sEe Merezllchin — Anton Agache
— Gheorghe Iacob) 3:26,7.

Marinescu) 
(Viktor Podloucky 

Brychta) 3:55,2 ; 
m : Ț.SJC.A. Mos- 
Kosarnov — Vitali 

Steaua (Ion

naționale de 
iar apoi, pe 

etapă a „Cu- 
practic fără 

adversare, a parcurs cele 2 
ture de stadion în 1:58,5 după 
ce, cu o zi înainte, fusese cro
nometrată în 53,4 s pe 400 m. 
Duminică, Fița Lovin a con
curat la Sofia, la „Nanodna 
Mladej“. Și de data aceasta a 
dus cursa de la cap la cap, 
și în pofida vîntului de 4,5 
m/s. în rafale, a fost înregis
trată in 1:57,32 — cel mai
bun rezultat din lume tn fr
eest sezon. La 400 m a trecut 
în 55,0, tot atit cit și Kazan- 
kina, la Montreal, cînd a sta
bilit recordul lumii de 
1:54,94 !...

Pe alergătoarele noastre 
vom avea prilejul să le ur
mărim acum, la sfirșitul săp- 
tămînii, pe Stadionul Repu
blicii, la cea de a XXVI-a e- 
diție a Campionatelor interna
ționale ale României.

Romeo VILARA

I TURME
I
I
I
I
I
I
I
I
I

| STEAU
(Urm

GAL

[mîin

I
I
I
I
I

I Lotul d

• Echi
• Printr

Deși 
lor primei 
ora va car. 
tăv de 
Drăgușin 
în activi 
bilii ș-au 
exceptîndu 
grenați în 
tot : Nițu 
Mărginean, 
Pop, A. 
Badea, Su 
șan — mi 
lea și Ci 
De asem 
canvocați 
atacantul 
teza că U 
se va 
Cupa 
nu-i va pu 
și Geolgău.

Scopul 
participarea

Ce „ 
troduce 
care a 
pelor în d

L Universi 
totuși, un 
care ar pu 
tr-un meci 
numai 3 zii 
la Craiova, 
teren greu. '

2. Steaua 
hologic al 
obținute în 
cern, totuși,

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMP
AZI, JOC INTERNATIONAL DE VERIFICARE 

A SELECȚIONATEI DIVIZIONARE A DE BASCHET
DIVIZIA A DE TENIS DE MASA

(Cluj-Napoca :

Ga-

Cea de-a treia etapă a campio
natului Diviziei A la tenis de 
masă, desfășurată sîmbătă și du
minică. nu a oferit surprize deo
sebite, reprezen tativ ile 
cunoscute centre ale 
sport, cum sînt 
poca, .București, 
depășindu-și cu 
sarele. La băieți, 
Ouj -Napoca și 
Craiova, în întLnirile cu Univer
sitatea II Craiova șL respectiv. 
Locomotiva București nu au avut 
practic obstacole de trecut. O 
dispută dfc-ză, de bum nivel teh
nic, a putut fi urmărită la Bucu
rești. între formațiile Trlcodava 
șl C.S.S. Odorheiu Secuiesc. 
Oaspeții au avut o comportare 
frumoasă, reușind să cîștige

unor 
acestui 

Arad, Cluj -Na- 
Slatina, Craiova, 
ușurință adver- 
de pildă, C.S.M. 
Universitatea I

CJS. Arad I șl n șl-au dovedit, 
șl de data aceasta, necunoscuta 
valoare. Merită o mențiune șl e- 
voluția echipei C.S.S. Slatina, 
care a învins categoric pe Voința 
Buzău (5—1, 5—0).

lată rezultatele : feminin — Po- 
htelmica București — C.S. Arad 
I 1—5, 1—5 ; Spartae București — 
C.S. Arad n 0—5, 0—5 ; C.S.S.
Rm. VUcea Progresul București 
2—5, 0—5 ; C.S.M. lași — Metalur
gistul Cugir 5—3, 5—0 ; Voința 
Buzău — C.S.S. Slatina 1—5, (F-5; 
Gloria Buzău — C.S.S. Craiova 
5—0, 5—2. Masculin : Universita
tea I Craiova — Locomotiva 
București 9—2, 9—0 ; Progresul
București — Gloria Buzău 9—6, 
9—1, C.S.M. duj-Napoca — Uni
versitatea H Craiova 9—5, 5—0 ; 
C.S.S. Craiova — Tractorul Bra
șov 6—9, 4—9 ; Constructorul Tg. 
Mureș — C.S.S. Bistrița »—7, » 2; 
Tricodova București — C.S.S. 
Odorheiu Secuiesc 8—9, 9—5.

• Arer-a , 
a găzduit, 
tiv* 
au evoluat 
cund al țării 
de la Box-d 
Meciurile au 
disputate, ap 
de asistență, 
dat o replică 
lor, rezultatul 
10—10. Iată r 
ordinea di muscă : N. Șc 
viei, S. Pe 
oocoș ; G. 
pere ; pană 
Glurcă ; 
nescu p.p. FI. 
de: D. Bute p 
de mică : st, 
VUcu ; mijlo 
C, Baltă ; 
b.p. L Clrlan 
b.p. C.

ECHIPA DIN OLTENI (TELEORMAN) - C1ȘTIGATOARE 
A CAMPIONATULUI DE OINĂ 

AL LICEELOR AGRICOLE
SILVantei, (prin te- Mureate. efi șl cetoclajte forma 
organizarea C.OFJ5. ța Je^au fost oferite cupe și dl

SLMLEU 
leton). în _ _________________
din localitate șl a LâcexCul agre- 
tadustrtal (director prot Vaste 
Popa) a avut loc finala pe tară 
a Camptonatutal de extâ al M- 
ceeioc agricote. compeCție deve
nită tradittooaiâ. Ceăe I to: matli 
calificate la ultimul act 5: urma 
tarelor de noră au oSerit rnedur-. 
atractive dovadâ a faptului câ 
sportul nostru napoca se bucură 
de toc mal mare poputarttate ta 
rtndul tineretului soclar. Cantl ■ 
mrtnd o firumcasâ tradiție exz- 
tentă tn comuna tor. camstn din 
Olteni! Teteormarulul «aSîresxx-. 
M. Volculeecu șl M RoctascamU. 
au avut cea mai bună cota por
tare. jocul tor de bună factură 
tetmăcâ, cu obținerea de puncte 
atit la bătaia, cit $1 la prinderea 
mingii, permițlndu-le să se cla
seze pe primul toc. Atk echipei

LICEUL. 
OLTENI

coresp.

„CUPA ROMÂNIEI
S-au Încheiat Întrecerile „Cupei 

României" la tir pentru arme cu 
gtont d talere, desfășurate la 
poligonul bucureștean Tunari. 
Dintre rezultatele ultimelor două 
zile, singurul care poate fi evi
dențiat este cei ai lui L Mărgi- 
neanu (Steaua, antrenor — M. 
Toader), obținut în proba de 
pușcă liberă 2X40 f : 1157 p. în 
rest, comportări mediocre și. In 
consecință, cifre pe măsură. încă 
o dată se dovedește că rezultatele 
trăgătorilor noștri scad Îngrijoră
tor, atunci cînd este vorba de a 
concura pe vreme urîtă...

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă, 3X40 t : 1. I. ‘ ’
(Steaua) 1157 p, 2. 
(Steaua) 1149 p, 3. I. 
(Steaua) 1140 p ; 00 
Oca (C.S.U. Brașov) 
Mărglneanu 590 p, 
(I.E.F.S.) 589 p ; p

Mărgineanu 
M. Marin 
Trăscăveanu 
f.c. 1 L M. 
591 p, 1. I. 

Mărgliieanu 590 p, S. N. Rotaru 
(I.E.F.S.) 589 p ; pistol standard: 
1. Silvia Kaposztay (U.T. Arad) 
574 p, 2. Maria Sălăjan (I.E.F.S.) 
958 p, 3. Elena Ghioroaie (Steaua) 
552 p ; pușcă standard, 3X20 f :

LA TIR
L Nteulin-a Iosif
2. Eva Ionescu
564 p, 3. Veronica

(I.E.F.S.) 565 p, 
(C.S.U. Brașov) 

__„ ______ Trlpșa (Dinamo) 
559 p ; pistol viteză : 1. M. Buj- 
dei (Steaua) 587 p, X Al. Gered 
(Steaua) 582 p, 3. Șt. Butucea 
(C.S.U. Brașov) 577 p ; mistreț 
alergător seniori : I. Mllial (O- 
Umpia) 545 p ; juniori : M. Bo- 
boșcă (Pionierul București) 532 p; 
trap î 1. M. Ispașlu (C.S. Baia 
Mare) 1B3 t, 2. G. Tomoloagă (CE. 
Bala Mare) 181 t, 3. T. Vlădoianu 
(Olimpia) 179 t.

T.
• Intr-o 

fășurată la 
la Construe 
dispus cu 14—6
Turda. Gazde 
buni sportivi 
și O. Stoica (

i,
• „Cupa 

localitate s-a 
Vi-a ediție a 
După 
care au fost 
mai multe club 
țară, clasamen 
fel : 1. Electro 
11 p, 1 Voin 
Lemnarul Tg.

A ÎNCEPUT „CUPA T.C.B.- LA

In atenția cumpărătorilor 
Magazinele auto i.D.M.S. de autoturisme Dacia 1300 : 

livrează autoturisme Dacia 1300 cs-
lor înscriși in registrele de programări ale magazinelor, astfel :

București — pînă la nr. 29900/1930
Pitești — ptoă la nr. 10500/1980Bacău — pînă la nr. 2350/1980
Baia Mare — pînă la nr. 4180/1980

Cluj-Napoca — pînă la nr. 4550/1980
Iași — pînă la nr. 1920’1980
Reșița — pînă la nr. 1600/1980
Timișoara — la zi

Brasșov — ptoă la nr .27001980
Virizările zilnice se vor efectua în funcție de stocul de auto-

turisme existent la magazin in ziua respectivă și capacitatea
de vânzare a fiecărui magazin.

ÎNTRECERI
• IN (CONTINUAREA DISPU

TELOR pentru desemnarea 
campionilor municipiului Bucu
rești la ciclism, cei mai 
buni alergători ai Capi
talei s-au reunit, la sfirșitul săp- 
tăminii trecute, pe autostrada. 
București — Pitești, la startul 
campionatului de contratimp pe 
echipe. Prima formație a 
Iul sportiv Dinamo, în 
nența căreia au intrat VI. 
C. Nicolae, Gh. Lăutaru 
Gancea, a realizat, pe ced 
parcurși, timpul de 1 h 47:04, 
ceea ce repreasRtâ o medie o- 
rară de 44.860 km. Iată șl ur
mătoarele două echipe clasate : 
2. Dinamo H (I. Butaru, Gh.

clubu- 
compo- 
Marin, 
șl I. 
80 km

DE CICLISM
Vastliu, A. Tudor, C. Panaschiv) 
1 h 51:55, 3. Olimpia (G. BĂnescu, 
L Cernea, N. Drăgan, V. Radu) 
1 h 54:17.

Bine Smau comportat tn această 
probă și Juniorii mid. Ciștiga- 
toarea dispute! și, deci, 
campioană a Bucur eștiului 
juhlorl formația C.S.S. 
Frunză, L Dociu, N. Grlgore, E. 
Ștefănescu) a fost cronometrată 
pe 20 km cu timpul de 
Omedie orară 42,400 km), 
și următoarele clasate : 
ROM n (FI. Boiangiu, 
nolache, V. Buduroi, M. 
29:09 ; 3. STIROM I (I. 
Fl. Dolceanu, M. Ian os, 
cola?) 29.-45.

După cum se știe, cele 11 for
mații divizionare A de tenis orga
nizează, în acest sezon, cite un 
turneu de tenis rezervat seniori
lor. Unul dintre acestea este con
cursul inițiat de Tenis Club Bucu
rești, care a Început luni la prlnz, 
pe tablouri fiind înscriși 51 con- 
curenți și 30 de concurente. Pa
rodii sînt J. Birou, A. Viziru, A. 
Leonte și C. Popovici, respectiv 
Mariana Hadgiu, Elena Tr-ifu, Ca
melia Chtrtac și Adriana Caralo- 
stfoglu. ctteva rezultate din turul

I (băieți) : K 
7-5 ; Tăbăraș 
Caragață —
5— 1 ; Teglaș — 
Fețeanu
Fete (turul II) 
1—4, 6—0, 6—0
6— 2, 6—2 ;
Tache 5—7, 
Gheorghe 6—4, 
Trocan 6—1, 
tina Cazacliu 
rile continuă, 
©oresp.).

noua 
la 

1 (D.

23:18 
lată 

STI- 
Ma-

2.
N.
Mlnea) 
Avram, 
V. Nl-

TURNEELE DE BARAJ, PENTRU DIVIZIA
, In-coptnd de azi, miercuri, și 

pfnă duminică 1 iunie se vor 
desfășura meciurile de baraj pen
tru promovarea In Divizia A de 
volei. La Tg. Mureș vor avea toc 
tngnniriie dintre echipei? feminine 
din categoria B tineret Flacăra 
roșie București, Voința București, 
Corvinul-Dacia Deva, „U" 
Cluj-Napoca, C.S.M. Libertatea 
Sibiu șl Prahova Ploiești. La 
Deva se vor desfășura IntUnirile 
echipelor masculine C.S.U, Gaiâți,

Rapid Bucureș 
„U- Cluj- șl I.C.LM. Brașo 

Întrecerile vor 
la capătul 
©ele patru ec 
nine și două 
vor promova în 
ckirile vor fi 
L Covaci, A. 
D. Dobrescu, V 
Tilcă — ta 
Mircea Marian, 
Grun șl A.



Franța
La încheierea Campionatului Diviziei A de fotbal

RETROGRADAREA Șf VEȘNICELE El IMPLICAȚII—* * lUULUi, vrii u>llllUlinil IUIIIII IHUIIUIIIL,

îi, în grupă cu valoroasele formații ale Franței, Mexicului și U.R.S.S. 
pante, puternicele reprezentative ale Olandei și Braziliei

fotbafliști- 
află ta» ana ta 

reprezenta- 
renori C. 
1) a rămas
selecționa- 
București, 

cătorii an- 
au prezen- 
«r ; Vlad, 
mon, FI. 
k fundași ; 
șan, Mure- 
lerheș, Ra- 

atacanți. 
mai
Ttxna 
, ta 
ea Craiova 
departe ta 
și, astfel
pe Boldici

fost 
și 

ipo-

constituie
T-a ediție

a tradiționalului turneu de ta 
Toulon din Franța, care ur
mează să se desfășoare între 
31 mal — 6 iunie, alături de 
reprezentatitivele s imHare din 
Brazilia, Mexic, Olanda, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, R. P. 
Chineză și bineînțeles, Franța. 
Deci, un veritabil 
pionat mondial al 
ciștigat — pînă acum 
ordine de formațiile 
(1974), Argentinei (1975). Bul
gariei (1976). Franței (1978) și 
U.R.S.S. (1979)).

Jocurile se dispută sistem 
turneu, participantele fiind 
împărțite în două grupe: L 
Franța. U.R.S.S., România, 
Mexic (nota bene I echipa 
noastră va intilni pe două 
dintre cîștigătoarele turneu
lui) ; 2. Brazilia, Olanda, Ce
hoslovacia, R. P. Chineză.

Organizatorii au prevăzut ea 
meciurile preliminarii să se

mlnlcam- 
tin ©reții, 

— ta 
Poloniei

desfășoare în intervalul 31 mal 
— 4 iunie, acelea pentru locu
rile 3—4 și 7—8 în ziua de 5 
iunie, iar vineri 6 iunie să al
bă loc partidele pentru locu
rile 1—2 și 5—8. Programul 
grupei I este următorul : stati- 
bfită 31 mai : FRANȚA — 
ROMÂNIA, luni 2 iunie: 
ROMÂNIA — U.R.S.S., miercuri 
4 iunie : ROMÂNIA — ME
XIC (toate, la lumina reflec
toarelor).

Turneul de la Toulon con
stituie un greu dar, edificator 
examen internațlonaă pentru 
tinerii noștri jucători pe cere 
cfin toamnă îi așteaptă 
butul în primele meciuri 
noua ediție (să sperăm 
mai mult succes) a Campiona
tului european rezervat echi
pelor de tineret

Plecarea spre Toulon, mfine 
dimineață. (S.T.).

de- 
din 
eu

PAIELE „CUPEI ROMÂNIEI44
UNIVERSITATEA CRAIOVA
pag- 1)
putea in- 
calcullator 

nsele echi- 
• astăzi 7 
hraîova are, 

tinerețe, 
■nteze tn- 
iispută 1a 
dlerbyul de 

-at pe tm

intajul psi- 
juă victorii 
lat. (Să fa- 
irea că a-

IȚII
:âle

1 cLLn Galați 
ite. o atrac-
lotului ee- 

ie șl boxeri 
In localitate, 
eresante. viu 

cu căldură 
localnici au 

elect lonablU- 
ffind de 

e tehnice, In 
partidelor, 

p.p. Gh. Go- 
. C. Tlțoju ; 
A (!) D. Cl- 
?ca b.p. E.
: N. stoc- 
; sesnimljlo- 
îostta; mijlo- 
ță p..p. D.
Tîrtlă bAb.l 

i C. Chiracu 
: D. Mfcu

cest avantaj este compensai și 
de... setea de revanșă a olte
nilor).

X Craiovenii au o linie de 
mijloc mai combativă, și dnd 
spunem asta ne gindim ia ti
nerețea lui Țicleanu, ta trava
liul lui Danose.

4. Steaua are o linie de 
mijloc în care jocul mai eco
nomic este compensat de su
gestiile tactice" deseori origi
nale ale lui Dumitru. In ceea 
ce privește celelalte trei pe
rechi (ambele echipe folosesc 
4 mijlocași), să facem obser
vația că halfii de atac Iordă- 
nescu și Țicleanu stau »ub 
semnul egalității, „truditorii* 
Stoica și Donose au, de ase
menea, aproximativ 
arme ;
oarecare plus față de oponen
tul său de la Steaua (Aele- 
nei sau Zahiu). în aceste con
diții, rolul lui Dumitru este 
deosebit de important, ca și 
cel al lui Beldeanu...'

5. Perechea de atac 
(Mareei Răducanu -ț- 
Ionescu) este sensibil

aceleași 
Bălăci ar marca un

a Stelei 
Adrian 

egală

cu cea a craiovenilar (Crișan 
4- Cămătaru). Și ta acest duel 
există însă mai multe chel. 
Ruperile de ritm ale lui Cri
șan sint o realitate ; ele ou 
ta compensație plusul de fan
tezie a lui Răducanu. Pe de 
altă parte, mobilitatea supe
rioară a iui Adrian Ionescu 
are ceva mai multe șanse 
față de jocul atletic dar mal.. 
static, mai rigid al lui Cămă
tarii, mai ușor de „Închis*.

După cum se vede, un 
echilibrat, în care total 
depinde, pînă la urmă, 
momentul de creație ai 
Jucător sau altul, 
ceea ce nu intră In calculator.

Așteptăm un mare derby, 
disputat sub semnul sportivi
tății (partida va fi televizată 
în direct, începind de la ora 17).

Echipele probabile :
STEAUA : Iordache — An- 

ghelini, Sameș, FL Marin, 
Vigu — Dumitra, Stoica, lor- 
dănescu, Aelenei — M. Rădu
canu A. Ionescu.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Boldici — Negrilă, TUi- 
hoi, Ștefănescu, Ungureanu — 
Țicleanu Danose, Beldeanu, 
Bălăci — Crișan, Cămătaru.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
(Urmare din pag. T)

adică

meci 
va 
d? 

unui
de

RAPID

1 — coresp 
•miralft, des- 
a. boxerii de 
localitate au

1 de la Sticla 
iviit cel mal 
intilă (cocoș)

s

Popa

— Oojan 6—1,
r-eta 6—0, •—«;

7-5. 1-4,ria 7—6, s;iu 6—3, 4—4.
aanu — Onel

cea 7 Deși nu se găsește ac
tualmente în cea mai bună for
mă sportivă, Rapid speră, to
tuși, să ajungă in finală. Giu- 
leștenii contează pe capacitatea 
combativă a echipei, pe specia
litatea lor de a juca în cupă 
și chiar pe tradiție. In acest 
context, ei își reamintesc, de
sigur, de eventul anului 1975, 
ctad, odată cu promovarea ta 
prima divizie, au ciștigat și 
trofeul competiției k.o. Și 
țin cu tot dinadinsul să repete 
„figura" și in acest an, în care 
sînt din nou destul de aproape 
de primul eșalon și la doi pași 
de Cupa României De subli
niat că — așa cum ne-a co
municat conducerea clubului 
Rapid — noul antrenor al e- 
ehipei a fost numit Ion Io- 
nescu, virfui de atac de a- 
cum un deceniu al feroviari
lor, care l-a înlocuit pe Nl- 
colae Lupescu.

Politehnica Timișoara are 
de partea sa un plus de ma
turitate și experiență competl- 
țională, atuuri cu o eventuală 
mare pondere intr-o întCnire 
cu caracter decisiv. învinsă cu 
5—1 duminică, la Tirgoviște, 
formația antrenată de Ion Io- 
nescu nu pare să fi făcut «fin 
asta o dramă, poate și la gin- 
dul că în 1958, cu cîteva zile 
înaintea ciștigării Cupei Româ

niei, „Poli" pierduse la Bucu
rești, in fața Progresului, cu 
0—7.

Dincolo insă de toate aceste 
considerente, calcule și spe
ranțe, cert este, pini la urmi, 
un lucru : partida de la Rm 
Vîlcea se Înscrie într-o notă 
de echilibru specific de Cupi 
și eă, pe acest temei, ea este 
DESCHISA ORICĂRUI RE
ZULTAT. învingătoare va fi, 
fără îndoială, formația care va 
reuși să-și mobilizeze toate re
sursele fizice și morale și că 
le valorifice în joc. Formați
ile probabile :

POLITEHNICA : Sucu — 
Nadu (Sunda), Păltinlșan. W 
șan. Barna — Șerbănoiu, Roșea. 
T. Nicolae — Anghel (Nucă). 
Nedeira. Cotec.

RAPID : Ioniță — Mateescu, 
Sidon. Pîrvu, Puriț — M Ste- 
Han (Grosu), Ion Ion, Petcu — 
Cojocaru, Șumulanschi, Manea 
(Bartales). Partida va fi con
dusă de S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin), la linie M. 
Mocaru (Ploiești) și FL Cenea 
(Caracal) și va începe ta era 17.

oca
Cazacllu — 

-4 ; Breda — 
; Moise — 

tadu — Qris- 
f—3 ! tatrece- 
IONESCU —

lE VOLEI
S.U. Oradea, 
Inamo Brăila
na cinci zile, 

cunoscute 
-două femi
nine — care 
rizla A. Me
se de arbitru 
I, E. Ududec, 
irmltru șl V. 
de M. Albut, 
Drăgan, L.
- la fete.

DUNINICĂ, PE STADIONUL 
,23 AUGUST" TWALA 

„CUPEI ROnÂNIH" 
Cele două cîștigătoare 

semifinalelor de astăzi iți 
disputa finala celei de a 
ediții a „Cupei României* 
competiție care se desfășoară 
ta cadruî Daciadei — dumini
că, de la ora 16,30, pe stadio
nul „23 August" din Capitală. 

In deschidere de la oca 14, 
finala campionatului republi
can al juniorilor, care se va 
disputa între cîștigătoarele 
grupelor turneului final dis
putat la Cluj-Naipoca săptămî- 
na trecută, Dinamo București 
și F.C. Corvinul Hunedoara.

a1

•ie 
vor 
42-a

Bătălia pentru evitarea retro
gradării, presărată cu multe 
rezultate nescontate, s-a Înche
iat pînă la urmă cu retrograda
rea unor echipe care nu pun 
problema repartizării în seriile 
de B. Sînt reprezentate toate 
seriile (I — Gloria Buzău; 
II — C. S. Tirgoviște ; III — 
Olimpia Satu Mare). Pentru 
prima oară după mulți ani, e- 
chipele promovate (,,U“ Cluj- 
Napoca. F. C. Olt și F. C. M. 
Galați) reușesc să se mențină 
— în bloc — în prima divizie.

In ciuda returului foarte con
torsionat. cu rezultate greu 
previzibile uneori („U“ Cluj- 
Napoca pierde cu Dinamo pe 
teren propriu și ciștigă in de
plasare, AJS.A. Tg. Mureș rea
lizează scorul campionatului în 
compania unei echipe (F. C. 
Olt) deseori remarcată pentru 
dîrzenia ei în apărare, Gloria 
Buzău ține în șah echipa cam
pioană — Universitatea Craio
va — dar pierde în fața O- 
Hmpiei), numele echipelor re
trogradate nu repreziniă o sur
priză. Este adevărat, cele trei 
formații căzute meditează la 
ușurința cu care partenerele 
salvate „s-au descurcat" spre 
finalul campionatului, dar nu 
e mai puțin adevărat că. atit 
C. S. Tirgoviște, cit și Olimpia 
Satu Mare au realizat, și ele. 
spre final, performanțe pe care 
nici Universitatea Craiova și 
nfci Steaua nu le-au reușit.

Aceste rezultate, care s-au 
compensat unele pe altele, vor 
atrage, sperăm, atenția echi
pelor noastre asupra faptului 
că PUTERILE PROPRII sînt, 
în cele din urmă, cele care te 
scot, In primul rînd, la liman, 
în acest sens, să menționăm

- >
faptul că F. C. M. Galați are 
realmente în cont un bilanț al 
forțelor sale proprii, lucru de
loc neglijabil.

*
în bătălia pentru evitarea re

trogradării (și chiar pentru o- 
cuparea altor locuri in campio
nat), desprinderea de pluton a 
Gloriei Buzău a avut, de ase
menea, un rol nefast. Fie că e 
vorba de demobilizare, fie că 
e vorba de o greșită înțelegere 
a noțiunii de ajutor. Gloria 
Buzău a evoluat inegal, influ- 
ențînd negativ cursul campio
natului. La aceasta a contribuit 
și „jocul de-a antrenorul*. Să 
amintim că ultimul ei antre
nor, Bludjea. a „rotit* echipa 
ca piesele de domino, reușind 
pînă la urmă să o despersona
lizeze total și să o pregătească, 
parcă, pentru în fringe ri nu 
întotdeauna justificate.

Pentru că vorbim despre 
lupta de evitare a retrogradării, 
trebuie să recunoaștem că nu
mărul de echipe care ..cad din 
divizie" este prea mare fată de 
cele 18 echipe ale campiona
tului. Procentajul este supe
rior campionatului englez, unde 
retrogradează tot trei echipe, 
dar din 22. In aceste condiții, 
se ^pune. nu fără realism, că. 
ta campionatul nostru, sigur 
este doar faptul că bătălia pen
tru evitarea retrogradării în
cepe în prima etapă (Și pen
tru că veni vorba, să notăm 
că C. S. Tirgoviște a făcut 
„abstracție" de acest adevăr, 
in tur, a pierdut pe teren pro
priu meciul cu Olimpia. din 
motive neclarificate total, și 
a purtat povara acelui minus 
2 pe tot parcursul campiona-

a
tului, pînă la urmă nefolosin- 
du-i nici măcar victoriile... ne
scontate din retur. în deplasa
re).

In aceste condiții, paralel cu 
eforturile pentru stimularea e- 
chipeior spre un joc avîntat, 
pe parcursul tuturor celor 34 
de etape, socotim că e, nece
sar ca F.R.F. să mediteze asu
pra unor modificări de fond 
care s-au produs în fotbalul 
nostru. Este vorba, în primul 
rînd, de înmulțirea numărului 
de echipe valoroase. în Divi
zia B, ca un reflex al dezvol
tării multor orașe. Este sufi
cient să amintim cîteva nume 
de divizionare B — Rapid, Pe
trolul. Metalul București, Pro
gresul. F. C- M. Brașov. F. C. 
Constanța. Corvinul. Gloria 
Bistrița. F. C- M. Reșița. F. C. 
Bihor. U.T.A. etc., etc., pentru 
a ne da seama că fotbalul nos
tru simte nevoia unei creșteri 
a calității jocurilor in Divizia 
B, astăzi mult prea diluată ca 
valoare. Reducerea, in perspec
tivă, a seriilor de B la numai 
2 (cu cite 18 echipe) ar con
tribui. poate, la creșterea ca
lității jocurilor și ar duce, u»- 
pBcit la micșorarea numărului 
de echipe care vor retrograda 
din Divizia A la 2. Această 
modificare, aparent neesentia- 
lă. ar contribui mult Ia elimi
narea disperării in lupta pen
tru evitarea retrogradării. O 
asemenea măsură, în perspecti
vă, după studii aprofundate, ar 
fi mult mai eficace — decît 
apelurile abstracte — în cam
pania necesară pentru ridicarea 
fotbalului la condiția unei 
dispute sportive.

Ioan CHiRILA

O curiozitate a ultimei etape:

5-1 (la Tirgoviște) Șl 1-5 (la lași)
Doar ultimele 90 de minute 

n-au depins de noi"
dnd în minutul 62 al partidei de la Tîrgo- 

viște, Greaca a transformat impecabil o lovi
tură liberă de la 16 m, înscriind spectaculos în 
poarta Politehnicii Timișoara, ridicînd scorul 
la 4—1, publicul — deja • resemnat la gindul re
trogradării — a reacționat fără expansiune. Fi
resc, dar i-am auzit pe unii spectatori bla- 
mîndu-1 chiar pe autorul golului. Mirat, i-am 
Întrebat de ce. „Pentru că și el este unul din 
coautorii retrogradării echipei I Putem uita că 
tot Greaca a ratat un penalty eu 5 minute îna
intea finalului din meciul cu Jiul, in martie, 
aici la noi. Ia scorul de 2—2 ? Cu punctul 
pierdut atunci, acum nu ne mai interesa rezul
tatul de la Tg. Mureș. Și vedeți doar eă Greaca 
știe să lovească bine balonul, mai știu și cei
lalți, care nu l-au putut învinge însă pe por
tarul Moraru nici din careul mie, in meciul eu 
Sportul studențesc, tot la Tirgoviște, in aprilie. 
Mai știau și alții, ca Tătara și Coman, care n-au 
vrut Întotdeauna să apere șansa echipei. _ Așa 
eă retrogradarea nu s-a decis, de fapt, în a- 
eeste ultime 90 de minute și ea a depins doar 
azi de alții a fost răspunsă rostii cu amă
răciune, pe care l-am primit in tribunele sta
dionului Municipal.

Un răspuns lucid și drept, pe care l-am pri
mit și de la factori de răspundere ai echipei 
CLS. Tirgoviște și care poate constitui o pre
misă pozitivă în abordarea cu încredere a noii 
etape.

Paul SLAVESCU
P.S. Din cauza unei defectuoase recepționări 

telefonice, nota portarului timișorean Suciu a 
apărat 5, în loc de 8, el fiind — în pofida sco
rului — unul din cei mai buni jucători de pe 
teren, scoțînd cîteva goluri aa Și făcute.

TOT RETROGRADARE
lin meci in care miza 

a fost sportivitatea
Duminica trecută s-a Înregistrat cea de a treia 

„cădere" a unei divizionare A în ultima etapă de 
campionat, la lași. In vara lui 1974 Rapid, pierzînd 
eu 0—1 in fața Politehnicii, părăsea prima scenă di
vizionară, iar un an mal târziu a fost rîndul Chi
miei Km. Vîlcea să retrogradeze în urma un»i con
fruntări directe cu formația studenților ieșeni tot 
Pe terenul acestora. Și-acum, Olimpia. Ce-i drept, 
de astă-dată intr-un context competitions! fără miză 
pentru Politehnica, complet ferită de emoții Înain
tea ultimelor SO de minute ale campionatului, ceea 
ce scoate șl mai muM în evidență spiritul de ade
vărată sportivitate a gazdelor, care au tratat me
ciul cu echipa din Satu Mare ca și cînd ar fi fost 
in joc propria el soartă. Așa se explică victoria ju
cătorilor conduși de L. Antohi și K. Greș, o victo
rie care li onorează o dată în plus pentru maniera 
spectaculoasă în care au obținut-o și în urma că
reia au încheiat întrecerea compettțională în prima 
jumătate a plutonului divizionar. Și încă un detaliu 
care nu este lipsit de o anumită semnificație : doi 
jucători ieșeni — Homilă și Simlonaș componenți 
ai 11-lui care a luptat în 1974 șl 1975 să scaipe de 
retrogradare, în dauna Rapidului și respectiv Chimiei 
— au fost duminica aceasta cei mai buni de pe 
teren, într-o partidă reprezentând pentru el și coechi
pierii lor un examen al demnității șl fair-play-ulul.

In ceea ce o privește pe Olimpia, se pare că ea 
nu a învățat prea mult — sau nu atit cit trebuia — 
din experiența ultimelor două ediții de campionat 
consumate de la revenirea sa în prima divizie, în 
vara anului 1977. Doi am la rlnd echipa din Satu 
Mare s-a salvat cu greu în etapa a 34-a, lucru pe 
care n-a mai fost capabilă să-1 realizeze și anul 
acesta, oonfirmînd astfel zicala cu „ulciorul care 
nu merge de multe ori la apă". Dar poate că mă
car acum, la ceasul unii triste scadențe, Olimpia să 
caute să privească cu curaj și luciditate adevărata 
față a lucrurilor, singura cale care îi va putea 
permite să pășească cu șanse de reușită în campa
nia revenirii în prima divizie, a transformării sale 
dintr-o divizionară episodică lntr-una cu statut de 
permanență.

Mihai IONESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 25 MAI 1980

Categoria 1 : (13 rezultate) 
=» 2 variante 100% a 23.134 
lei și 24 variante 25% a 5.783 
lei;

Categoria 2: (12 rezultate) 
=■ 247,50 variante a 897 lei ;

Categoria 3 : (11 rezultate) 
= 3.723,25 variante a 89 lei.

ATI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE ?

Astăzi și mline, agențiile Loto- 
Pronosport vă stau la dispoziție 
pentru a vă procura bilete ta 
tragerea Loto de vineri, » mal 
1380. Numărul mare de AUTO
TURISME „Dacia 1300“ șl IM
PORTANTE dȘTPGURI IN BANI, 
obținute cu regularitate Ia acest

avantajos sistem de joc, consti
tuie, desigur, cea mal bună in- 
▼Stație de a vă Încerca și dv. 
șansele, știut fiind că NUMAI 
ONE JOACA POATE CIȘTIGA... 
Reamintim participanților că pe 
Mlrie completate cu variante 
combinate sau cu combinații „cap 
de pod", achitate sută la sută 
sau in cotă de 25 la sută, se pot 
realiza sulte de cîștiguri la mal 
multe categorii.

IA LOZ ÎN PLIC
PtJTETI 08ȚJNE *

BANI 
AUTOTURISME
Bu&ntA f4DZJNPUC.'

Tragerea Pronoexpres de astăzi, 
28 mai 1930, se televizează în 
direct începind de la ora 16,45.

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar ar. 6 „PAJURA" selecționează pentru 

anul școlar 1980/1981 elevi la secția de fotbal de- mare perfor
manță, din București și din Județele Ialomița, Ilfov, Dîmbovița 
șl Prahova pantru grupele de începători și avansați, născuțl în
tre anii 1954—1970, care vor fi școlarizați în clasele de gimnaziu 
la Școala generală nr. 178 și în clasele de liceu de la Liceul 
Industrial „Dumitru Petrescu", clase afiliate ta Șc. generală nr. 
178 din str. Dridului nr. 2.

înscrierile pentru clasele V—IX se fac in perioada 16—19 Iu
nie a.c.Probele de aptitudini vor avea loc în perioada 20—21 iunie.

Pentru clasa a Xl-a Înscrierile se lac în perioada 30 iunie — 
2 iulie, iar probei 3 de aptitudini au loc între 3—4 iulie.

Cei admiși vor susține concursul pentru treapta a H-a de li
ceu In 9 Iulie.ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

Pentru clasele V—VIII— adeverință medicală, eliberată de dispensarul teritorial, care 
să cuprindă rezultatele probelor hepatice și cardiovasculare ;

Pentru clasele a IX-a și a Xl-a
tip de înscriere ; ....medicală tip elev-student I. P. Buletin Oficial 181002 ;
epidemiologie, dovadă vaccinare-revaccinare MS 50

— probele hepatice și cardiovasculare.
Celor admiși 11 se asigură, contra cost, cazarea și masa.
Pe perioada școlarizării elevii claselor de liceu pot beneficia 

de bursă conform normelor legale.Relații suplimentare la secretariatele Clubului sportiv șco
lar nr. 6, bd. 1 Mai 162. Tel. 65.29.30 și Școlii generale nr. 178 
str. Dridulul nr. 2. Tel. 67.03.35.



LA CAMPiONATELE MONDIALE DE HALTERE-JUNIORI
VASILE ROȘU

La Campionatele mondiale 
de haltere pentru juniori, care 
se desfășoară la Montreal, re
prezentantul țării noastre la 
categoria pană, Vasile Roșu, 
s-a clasat pe locul 4 într-o 
companie deosebit de valoroa
să. El a totalizat 262,5 kg (120

PE LOCUL 4
kg la „smuls“ — record na
țional de juniori, v.r. 117,5 kg 
și 142,5 kg la „aruncat"). Pe 
primele locuri : 1. R. Rejebov 
(Bulgaria) 275 kg (125 ; 150) ; 
2. A. Papikian (U.R.S.S.) 267,5 
kg (122,5 ; 145) ; 3. L Loscos
(Cuba) 267,5 kg (122,5 ; 145).

P010IȘIII NOȘTRI AU JUCAT IERI DIN AMINTIRI !.„
3-5 cu Cuba in primul Joc din „Cupa României*'

C. E. de box penUv janiori de la Rimini

TREI PUGILISTI ROMÂNI 
VOR EVOLUA ÎN FINALE
I. Sian, Fl. Nicnicscu $l P. Domcscu au obținut victorii

prețioase 3 11. țircomnicu a primit medalia de bront

TELEX
La 27 mai. Ia Moscova, ge

neral locotenent Marin Drago ea, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Educație fi
zică și Sport, președinte al 
Comitetului Olimpic Român, a 
avut o Întrevedere cu I.T. No
vikov, președintele Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olim
pice de la Moscova din 1980.

A participat Traian Dudas, am
basadorul României în Uniunea 
Sovietică.

La debutul său în ediția a 
5-a a „Cupei României", e- 
chipa noastră de polo a apărut 
într-o formulă inedită. 
Dinu Popescu (căpitanul 
ționalei), Liviu Râducanu, Va
sile Ungureanu și Florin Slăvei 
(a apărut doar în ultimele 5 
minute), despre care ni s-a spus 
că s-au ‘ 
cidentat) și fără 
scos din

fără 
na-

îmbolnăvit (sau ac-
Viorel Rus, 

lot în urmă cu trei

k-

ITALIA — BULGARIA 5—7 
(2—1, 1—2. 2—2, 0—2). Arbitri: 
Bookelman (OLamda) șl Tlmoc 
(România). Au jucat: ITALIA: 
Sootti — Misaggi 1, Stearoo L 
Pisano, Rossi, 
Galii, ~ _
Florillo, Crovetto; BULGARIA: 
Gospodinov — Andreev 
Kiriakov, Dencev, Nanov 
Antonov, Kostadinov 2, 
kov, Nedelcev, Popov 2 ;

CUBA — ROMANIA 
(1—0, 2—0. 2—1, 0—2). Arbitri: 
Klemencici (lug.) Si Zuhl 
(R.F.G.). Au jucat : Cuba : 
Periche — Cowley, Diaz 1, 
Costa, D. Rodriguez, Domin
guez 2, Rizo 1. Ramos, Beni
tez 1, G. Rodriguez, Medina : 
ROMANIA • Spînu (Fl. Slă
vei) — Munteanu, Gordan, 
Nastasiu, Cl. Rusu 2, I. Slăvei 
1, Ionescu, Costrâș, Fej îr, 
Schervan.

Astăzi, 
— Italia 
garia.

Avallone 1,
Baldinettl, Bertolini,

1. 
î. 

F-al-
6—3

de la ora 17 : Cuba 
și România — Bul-

săptămini, 
s-au pregătit în 
timpului în lotul olimpic și au 
participat, cu mici excepții, la 
turneele anterioare (Atena, 
Maastricht. Budapesta, Ca
gliari și Tbilisi). în schimb, au 
apărut în ’ apă Adrian Muntea- 
nu. Adrian Nastasiu, Eugen Io- 
nescu .care s-au antrenat cu 
lotul secund și... Claudiu Rusu, 
cel suspendat la începutul pre-

toți jucători care 
majoritatea

RECORD EUROPEAN PE
BERLIN, 27 

La Magdeburg, 
pianatelor de 
R.D.G., Joerg ___  _
bilit un nou record european 
în proba de 100 m liber, cu

(Agerpres). — 
în cadrul cam-, 

natație ale 
Woithe a sta-

gătirii pe timp de un an pen
tru indisciplină și nerespec- 
tarea programului de antrena
ment !

Astfel stînd lucrurile, nu 
trebuie să surprindă pe nimeni 
rezultatul final al meciului cu 
Cuba t 5—3 (1—0, 2—0, 2—1,
0—2) pentru oaspeți Echipa 
țării noastre a fost ieri o um
bră a celei pe care am urmă
rit-o în urmă cu doi ani și chiar 
intr-unele partide (la Cluj- 
Napoca) din sezonul trecut Cei 
11 jucători, ș-au întrecut ta 
greșeli șt.. reproșuri, dezamă
gind realmente. Momente de 
derută ta apărare și un portar 
resemnat (D. Sptau), atacuri 
haotice, fără nici un orizont — 
iată ce au opus sportivii noș
tri unei ambițioase echipe cu
baneze, care a învins pe merit 

în deschidere, reprezentativa 
Bulgariei a întrecut cu 7—5 o 

cu numai 4 
juniori, cu 
„europenele*

RIMINI, 37 (prin telefon da 
la arbitrul D. Banei u). întrece
rile campionatelor europene 
de box pentru tineret au conti
nuat, la Palatul sporturilor din 
localitate, cu disputarea parti
delor din cadrul semifinalelor.

F LORI AN ȚIRCOMNICU

formație a Italiei 
titulari și mulți 
drept de joc la 
din acest an.

A. VASHJU

în rindul celor mai buni 44 ti
neri pugiliști din Europa s-au 
aflat și cei patru sportivi ro
mâni care au luat startul In a- 
ceastă competiție : Ion Stan, 
Florian Țircomnicu, Mihai Ni- 
culescu și Petre Bornescu.

Spre satisfacția delegației

ECHIPA FRANȚEI (neînvinsă) 
A CÎSTIGAT C.E. DE RUGBYa
Partida U.R.S.S. — Polonia 

(54—10), disputată duminică, 
a pus capăt actualei ediții a 
campionatului european de 
rugby, organizat de F.I.R.A. 
Situată pe ultimul loc in ie
rarhia întrecerii, echipa Ma
rocului a retrogradat în gru
pa B, locul său fiind luat de 
formația Spaniei, câștigătoarea 
grupei secunde.

100 m LIBER (m)
timpul de 50,55 (vx. — 50,80 
și aparținea lui Laus Stein
bach). în proba masculină de 
200 m bras, Joerg Walter a 
corectat recordul țării sale, 
cu 2:19,91.

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din poo. I)

lefonică au terminat jocul 12 
perechi feminine și 14 mascu
line, în majoritatea cazurilor, 
conducătorii tehnici introducînd 
pe piste jucătoare și jucători 
din grupa valorică secundă, cu 
excepția specialiștilor iugoslavi, 
cehoslovaci și unguri care au 
ca deschizători de... pîrtii oa
meni de bază ai reprezentati
velor respective. în consecință, 
sportivii mai experimentați au 
dominat reuniunea de marți» 
pe prim-planul întrecerilor si- 
tuindu-se iugoslavele Biserka 
Perman — Stefica Kristof, care 
au dovedit multă siguranță, 
atât la manșele „pline" cit și 
la „izolate", realizînd o cifră 
remarcabilă — 885 (446—439).
Le urmează în clasamentul pri
mei zile Kveta Marsikova — 
Ruzena Smrckova (Cehoslova
cia) 840 (422—418) și Elisabeta

ur-

Albert — Vasilica Pințea (Ro
mânia) 813 (422—391). La bă
ieți, conduc Vladimir Prochaz- 
ka — Zdenek Prochazka (Ceho
slovacia) 1836 (912—924).
mâți de Jănos Revesz — La jos 
Nemeth (Ungaria) 1818 (876—

- - - - - Herbert 
1817 (912—905) 
Alexandru Tu- 
1756 (893—863). 
intra in com- 
patru cupluri 

următorul pro

942), Oswald Frind 
Eder (Austria) 
și Hie Băiaș — 
dor (România)

Miercuri voc. 
petiție celelalte 
românești după 
gram : ora 9 — Gheorghe Sil
vestru — Hie Hosu, la ora 11 
— Margareta Cătineanu — E- 
lena Pană ; la ora 16,20 — Ana 
Petrescu — Elena Andreescu 
și Iosif Tismănar — Iuliu Bice. 
Tot ta reuniunea de după-a- 
miază vor evolua și principalii 
favoriți de peste hotare, iar 
seara vor fi cunoscuți campio
nii mondiali la proba de pe
rechi.

LA HANDBAL

CLASAMENTUL
FRANȚA
România
U.R.S.S.
Italia

1.
2.
3.
4.
5. Polonia
6. Maroc

5 5 0
3
3
3
1
0

5
5
5
5
5

0 
0 
0 
0 
0

0
2
2
2
4
5

FINAL
169— 
142—

87—
80—
56—171
37—147

32
86
54
81

15
11
11
11
7
5

noastre, trei dintre pugiliștii 
noștri care au evoluat ta seara 
semifinalelor au obținut victo
rii, dștigîndu-și dreptul de a 
concura ta reuniunea finală.

Ion Stan (pană) a terminat 
Învingător înainte de limi
tă disputa sa cu ungurul Zol- 
tan Csjef. După mai puțin de 
două minute de luptă, repre
zentantul nostru și-a surprins 
adversarul cu un puternic cro
șeu de dreapta la bărbie, trimi- 
țtodu-1 la podea. Incapabil să 
mai reia, lupta după cele opt 
secunde regulamentare, Csjef 
a fost declarat Învins prin k.o. 
în finală, pugilistul român II 
va tatfinl pe campionul mon
dial de 
dișcev.

Mihai 
avut ta 
un adversar combativ, puternic 
șl cu garda inversă. Tuturor 
tentativelor ofensive ale lui 
Brerton, campionul român le-a 
răspuns cu „contre* precise de 
dreapta, care l-au pus deseori 
ta dificultate pe pugilistul Ir
landez. In aceste condiții, fi
rește, victoria i-a revenit lui 
Niculescu. în finală, el fi va 
tatîlni pe bulgarul I. LomskL

Deși accidentat la o mină, 
Petre Bornescu (semigrea) i-a 
smuls victoria vest-germanului 
A. Braumann, tatrtad ta pose
sia medaliei de argint. în fi
nală, Bornescu urmează să-1 
întîtaească pe Dolgun (U.R.S.S.).

FL Țircomnicu (semiușoară) 
n-a reușit să-1 depășească pe 
H. Schultz (R. D. Germană), 
boxer „stângaci* și cu o alonjă 
impresionantă, fiind obligat să 
se mulțumească cu medalia de 
bronz.

tineret, sovieticul Gla-

Niculescu (ușoară) a 
irlandezul J. Brerton

★
Prima etapă a 
Britanii rezervat 

desfășurată pe ruta 
Norwich, de-a Iun-

CICLISM • 
Turului Marii 
amatorilor, 
Southland • . __ __________
gul a 157 km, a fost ciștîgatâ de 
suedezul B. Asplund ou timpul 
de Ih 27 .-01 • Etapa a 11-a a 
Turului Italiei (Palinuro — Cam
po Tenese : 14« km) a revenit 
la sprint italianului BaronchelM, 
cronometrat în 4h 16:41. Lider al 
clasamentului general se menține 
Roberto Visentini.

★
FOTBAL • Prima ediție a „Cu

pei transatlantice* de la East 
Rutherford (New Jersey), a fost 
ctștlgatâ de Cosmos New York 
(5 p). Pe locurile următoare s-au 
clasat „Whltevaps* din Vancouver 
64 p), Manchester City (2 p) și 
A. S. Roma fl p). 0 „Cupa El
veției* a fost ciștâgată de F.C. 
Slon cane în finală a învins cu 
2—1 (1—i) tohiipa Young Boys
Berna. • Turneul de tineret de 
la Amiens (Franța) a revenit e- 
chipel Steaua Roșie Belgrad. Ia 
finală fotbaliștii iugoslavi au tn- 
trecut cu 1—0 (1—0) pe BanQc 
Ostrava (Cehoslovacia).

★
TENIS • La „Roland Garros* 

au continuat campionatele Inter
naționale ale Franței : Connors 
— Panatta 6—4, 4—6, 6—2 7-6 ;
Gerulaltis — Elter 1—6, 6—1. 5—7, 
6—2, 6—t ; Ramirez — CJbleppo
5— 2 (abandon) ; Cltoc — PleroWi
6— L 6—0, 7—5 ; McNamee — 
Proisy 7—6, 6—2, 6—1 ; Borg — 
Flllol 6—3, 6—1, 6—4 ; Solomon — 
Masters 7—6. 6—3, 6—4 ; Vilas — 
Damianl 6—2, 6—2. 6—0 ; Berto
lucci 
6—7, 
King
6— 1 ; Betty
7— 6, 6—2.

— Pfister 6—4, 6—4, 6—7.
7—S ; f «minim : Billie Jean
— Roberta McCallum 6—2.

Stove — Lele Forood

★
In continuareaVOLEI •

neuim pe care-1 Întreprinde 
Japonia, echipa . feminină

tur
ta 
a 

U.R.S.S. a tatOnlt In onașul Ale hi 
selecționata niponă, pierztnd ca 
â-L

Corespondență din R. D. Germană

GIMNASTELE SI GIMNASTII» »
IN FEBRA PREGĂTIRILOR OLIMPICE
Pe măsură ce Jocurile O- 

limpice de la Moscova se a- 
propie, pregătirile gimnastelor 
și gimnaștiloc noștri sint tot 
mai intense, se acționează tot 
mai ferm pentru asigurarea 
formei maxime în vederea 
startului moscovit. Fără îndo
ială. speranțele cele mai mari 
ni le punem in echipa femi
nină. de la care așteptăm o 
reconfirmare a valorii sale in
contestabile, și o mai vigu
roasă afirmare a celor mai 
bune componente ale sale. in 
primul rînd a lui Maxi 
Gnauck. care e capabilă de 
noi performanțe de răsunet 
mondial. O simplă debutantă 
la campionatele europene de 
la Copenhaga dai mai 1979, a- 
ceastă tinără gimnastă de 16 
ani (născută la 10 octombrie 
1964. la Berlin), a fost o a- 
devărată revelație la campio
natele mondiale din decem
brie. anul trecut, luptind cu 
mari șanse, în absența Nadiei 
Comăned, pentru titlul 
solut suprem. Doar lipsa 
experiență competițională

„TROFEUL CARPAȚI“
joritatea timpului, ei ~ fiind 
egalați abia ta repriza a Il-a, 
perioadă ta care scorul s-a 
menținut egal ta majoritatea 
timpului. Ultimele minute au 
fost dramatice, la 19—19 (min. 
56) echipa R.F. Germania ra
tted un 7 m, pentru ca 40 de 
secunde mai tîrziu, la 20—19, 
pentru Cehoslovacia, adversa
ra acesteia să mai rateze o 
aruncare de la 7 m. Echipa 
R.F. Germania a reușit ega- 
larea in extremis, în ultimul 
minut de joc, tot printr-o 
aruncare de la 7 m. Au mar
cat : Ohly 5, Freisler 3, Mei- 
singer 3, Spengler 3, Meffle 2, 
Waltke 2. Ehret 2, respectiv 
Papiernik 7, Polivka 4, Cerny 
2, Kotrc 2, Barton 2, Simek 
2, Sule 1. S-au achitat corect 
de o sarcină dificilă arbitrii 
români M. Marin și Șt. Șerban.

Urmare din vaa 1)

ab- 
de

___ _ _____ a 
privat-o atunci de o mare vic
torie, dar și locul II la indi
vidual compus, precum și me
dalia de aur la paralele sint 
rezultate care atestă talentul 
și măiestria tinerei Maxi 
Gnauck. în mod firesc, de la 
ea se așteaptă noi medalii la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova. Din echipa noastră

mai face parte aclte gimnaste 
de valoare sau cu o bogată 
experiență a marilor con
cursuri, Intre care și Șieffi 
Krâker, căpitanul de echipă, 
in vârstă de 20 de ani, mul
tiplă medaliată la campiona
tele europene și mondiale. Du
pă cum ne spunea antrenoa- 
rea Hannelore Sauer intr-o 
convorbire recentă, echipa re
prezentativă a R.D. Germane 
iși va putea menține poziția 
fruntașă in lume — la Fort 
Worth, in S.U.A., am ocupat 
anul trecut locul III, după re
prezentativele României șl 
U.R.S.S. — printr-o mobili
zare totală a tuturor forțelor 
de oare dispune.

în ce privește echipa noas
tră masculină, ea este o tra
dițională deținătoare a meda
liei de bronz în toate marile 
competiții desfășurate in ulti
mele două decenii. Compo
nența lotului nostru este, Jn 
linii mari, stabilită și nu sint 
de consemnat modificări mari 
față de formula aliniată anul 
trecut la campionatele mon
diale din Statele Unite. O cu
riozitate care stîmește mult

interes este aceea 
nostru masculin 
două perechi de frați, de rea
lă valoare internațională, care,' 
după toate probabilitățile, voc 
evolua și în capitala sovieti
că. Este vorba de Michael 
lărgea Nikolay, ambii 
Dynamo Berlin, din 
club făcând parte și 
Lutz Și Ulf Hoffmann, 
din urmă bucurîndu-se 
mare popularitate în 
Germană. De remarcat 
au început să practice 
nastica de la vîrsta de _ __ .
avîndu-1 ca prim antrenor, ta 
localitatea natală, Neustrelitz, 
pe tatăl lor, Manfred Hoff
mann. Din lotul care se pre
gătește mal fac parte Ralph 
Barthel, Andreas Bronst, Ro
land Brâckner, 
Hirsch, Lutz Mack.

în orice caz, stat . ___ _
serioare să sperăm că gimnas
tica noastră va fi din nou Ia 
taălțime și la J.O. de la 
Moscova.

că in lotul 
figurează

. 9*
de la 
același 

frații 
aceștia 
de o 
R. D. 

că ei 
gim-

5 ani,'

Andreas

temeiuri

HANS JURGEN ZEUME
„Deutsches Sportecho" 

Berlin

vor

aflat și forma excelentă a por
tarului, Wiland Schmidt, care 
a apărat cu o siguranță de
concertantă. Au marcat: Kru
ger 6, Wahl 5, Wiegert 4. 
Jaunich 2, Gruner 1, Rost 1, 
respectiv Gispert 5, Saus 3, 
Bordonava 3, Melo 2, Pelayo 1, 
Bazterrica 1. Au arbitrat ex
celent P. Cîrligeanu și R. Ia- 
mandi (România).

AU FOST ALCĂTUITE
GRUPELE PRELIMINARE

ALE TURNEULUI OLIMPIC
DE POLO

R. F. GERMANIA - 
CEHOSLOVACIA 20-20

Meci echilibrat, in care cam
pioana lumii, echipa R.F. Ger
mania, lipsită de 5—6 titulari, 
a întîlnit o formație tinără și 
foarte ambițioasă. Handbaliștii 
cehoslovaci au condus în ma-

La Roma s-au tras la 
grupele preliminare ale 
neului olimpic de polo, 
componența lor :

Grupa 
Spania, 
Ungaria, 
Grecia ;
Bulgaria, Cuba, Australia.

sorți 
tur- 
Iată

A : Italia. U.R.S.S., 
Suedia ; Grupa B :

ROMÂNIA, Olanda, 
Grupa C : Iugoslavia,

DELEGAȚIA OLIMPICA A FINLANDEI 
ARE IN FRUNTE
HELSINKI, 27 (Agerpres). — 

La apropiatele Jocuri Olim- 
.pice de vară de la Moscova, 
Finlanda va fi reprezentată de 
circa 70 de sportivi, care vor 
lua parte la Întrecerile . de 
atletism, lupte, canotaj acade
mic, box, tir'. Lotul de 
tism are ta frunte pe 
tiplul campion olimpic 
Viren, care și-a anunțat 
tenția de a concura la 
probe : 5 000 m, 10 000 m 
maraton. în programul său de 
pregătire a fost inclus și un

atle- 
mul- 
Lasse 

ta- 
trei 

Și

PE LASSE VIREN
stagiu la mare altitudine în
tr-o stațiune din apropiere de 
Bogota, unde campionul fin
landez s-a antrenat împreună 
cu atleții columbieni. Aruncă
torii de suliță Sinersaari, Pu- 
ranen, Hiarkinen ; săritorul cu 
prăjina Kaliomiaki, 
torul de greutate 
sint alte speranțe 
atletice finlandeze, 
academic, țintește 
dalie campionul die la 
real, Karpinen.

ale 
La 

spre

aruncă- 
Stahlberg.' 

echipei 
canotaj 
o me- 
Mont-

AZI, LA MADRID, FINALA C.C.E. LA FOTBAL
Astă seară fa Madrid, eu 

începere de la ora 21,30 (ora 
Bucureștiului) va avea loc cea 
de a 25-a ediție a finalei 
C.C.E. la fotbal, în care deți-

nătoarea trofeului, Nottin
gham Forest, întîlnește pe 
Hamburger S.V., pentru prima 
oară prezentă într-o finală a 
câștigătoarelor de campionate.
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