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TREI MARI FAVORIȚI IN LUPTA

PENTRU
Astă-seară

NORD, 29 (prinMANGALIA
telefon). După patru zile de 
întreceri. în cadrul actualelor 
campionate mondiale de po
pice — la capătul cărora s-au 
decernat 4 din cele 6 titluri, 
două revenind echipelor femi
nină și masculină ale Româ
niei, unul dublului iugoslav 
format din Biserka Perman și 
Stefica Kristof, iar celălalt 
jucătorilor unguri Bela Csănyi 
și. Miklos Makkai — specialiș
tii și sportivii oaspeți, cu care 

- am stat de vorbă, au fost de 
părere. în unanimitate, că pis
tele arenei din 
tun, materialele 
nă calitate) au 
pentru un test 
facînd trierea 
după adevărata lor 
Rezultatele obținute.
care două noi recorduri mon
diale pe piste de plastic — 972 
p.d. la proba clasică de 200 lo
vituri mixte (B. Csănyi) și 835 
p.d. la perechi femei (Perman 
și Kristof), arată că disputele 
de pe litoralul românesc au 
fost superioare, atît din punct 
de vedere tehnic, cît și spec
tacular (la toate probele me- 
daliații au fost deciși după ul
timele lovituri), ediției anteri
oare de la Lucerna.

în confruntarea masculină, 
capul de afiș al tuturor reu
niunilor l-au furnizat evolu
țiile campionului mondial Io
sif Tismănar, vicecampionul 
lumii Bela Csănyi și iugosla
vului Nikola Dragas, de 3 ori 
consecutiv deținător al titlului 
suprem, jucători de mare clasă 
internațională, care au dominat 
în ultimii ani arena mondială.

stațiunea Nep- 
de joc (de bu- 
oferit condiții 

de prim ordin, 
concurenților 

valoare, 
printre

SUPREMAȚIA MONDIALA
se decid titlurile individuale

Ei au entuziasmat tribunele cu 
regularitatea lansărilor în 
manșele „la pline" și cu pre
cizia mare cu care rezolvau 
figuri extrem de dificile la 
„izolate", detașlndu-se de cei
lalți protagoniști prin obține
rea celor mai mari cifre înre
gistrate (în jocul pe echipe și 
la perechi) : Tismănar — 948 
și 968, Csănyi — 972 și 949, 
Dragas — 951 și 950. Dacă nu
meroșii spectatori au fost în- 
cîntați de remarcabilele lor e- 
xecuții tehnice, în schimb spe
cialiștii și sportivii din cele-

Secvenfa din timpul 
concursului 

Foto : Dragoș NEAGU

Traian lOANiȚESCU

(Continuare In oag 2-3)

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI

9 lin valoros lot de aruncători cubanezi • Atleți turci
în concurs • Antrenamentele oaspeților in capitala

In Capitală au început să 
sosească atleți din diferite 
țări care, împreună cu ai noș
tri, se vor afla, sîmbătă și du
minică, pe Stadionul Republicii, 
printre participanții la cea de 
a XXVI-a ediție a Campiona
telor internaționale de atle-

in Bucu- 
urmâriți și

,, Trofeul Carpați“ la handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI Șl-A CONTINUAT 
SUITA VICTORIILOR: Î9-15 CU SPANIA
• Astăzi - zi de pauză • Simbălă, un derby
de mare atracție: România — R. D. Germană

ORADEA, 29 (prin telefon). 
După trei zile de 
deosebit de aprige, 
participante la a XlX-a edi
ție a „Trofeului Carpați" la 
handbal masculin vor avea 
vineri zi de pauză. Zi bineme
ritată de odihnă, după eforturi 
intense, care au culminat joi 
seara cu etapa a IlI-a a în
trecerii, o etapă cu meciuri de 
mare angajament. Reprezenta
tiva României a repurtat cel 
de-al treilea succes, intrecind 
formația Spaniei mult mai 
clar decit o arată diferența de 
4 goluri. Dar momentul cul
minant al întrecerii îl va 
constitui intilnirea de sîmbătă 
scară dintre primele selecțio
nate ale României și ~ —
Germane.

ROMÂNIA A -

intreceri 
echipele

SPANIA

REZULTATE TEHNICE

R.F. Germania — România ti
neret 21—15 (1O-S) ; România A
- Spania 19—15 (9-5) ; R.D. Ger
mană — Cehoslovacia 22—14 (9—4).

CLASAMENT

1. ROMANIA A
2. R.D. Germana
3. R.F. Germania
4. Spania
5. Cehoslovacia
6. România tin.

3
3
3
3
3
3

3
3
1
1
O
O
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o
1 
o
1 
o

O 
1
2
2
3

66- 41 6
67- 46 6
58-61 3
50-55 2
47-61 1
45-69 O

Jocurilor

R. D.

19-15

Intilnirea cu 
dențiat aceleași 
aceleași carențe 
ză evoluția tricolorilor. Siste
mul defensiv este in real pro
gres, iar Munteanu se consti
tuie intr-un veritabil suport, 
respingind cu siguranță și 
promptitudine tot ceea ce trece 
de zidul apărării noastre. Mo
bilitatea și agresivitatea 
torilor noștri dereglează 
mele ofensive adverse, îi 
gă pe parteneri să caute 
lung soluții pentru a șuta la 
poartă. Mai există, desigur, și 
aici lucruri care trebuie per
fecționate și antrenorii 
zentativei României, 
Kunst-Ghermănescu, 
Nedef și Lascăr Pană, 
notează cu grijă, ele devinind 
obiective ale pregătirii din ul-

a evi- 
dar și

Spania 
atuuri, 
care marchea-

jucă- 
siste- 
obli- 
înde-

repre-
Ioan 

Ni colac 
și le

tima etapă dinaintea _______ _
Olimpice. Ceea ce dă cea mai 
multă bătaie de cap 
rilor este însă atacul. Deși se 
acționează în viteză și se creea
ză breșe, culoare largi pentru 
aruncări la poartă, jucătorii 
noștri reușesc să înscrie puțin, 
cel mai adesea ratind incredi
bil. In meciul cu Spania, din 
12 ocazii care constituiau goluri 
sută la sută, ei au marcat doar 
4, celelalte 8 care ar fi putiut de
veni zestre meritată fiind iro
site cu nonșalanță. Și aceasta 
doar pe parcursul a 15 minute 
din prima repriză ! Dacă n-am 
avea 
cum
ricel Voinea, balanța victoriei 
s-ar
greutate (sau nu !) în favoarea 
noastră. Deși a fost evident 
decalajul valoric dintre echipa 
României și cea a Spaniei, iar 
victoria n-a fost răci un mo-

antreno-

doi jucători de excepție* 
sînt Vasile Stingă și Ma-

înclina cu mai multă

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare In nag 2-3)

PUGILIȘTII ROMANI I. STAN, M. NICULESCU Șl P. BORNESCU,
MEDALII DE ARGINT LA C.E. DE BOX PENTRU JUNIORI

Marla Cristina Betancourt
tism ale României. Unii din
tre ei, spre exemplu tinerii 
atleți turci, au participat zilele 
trecute, ................. J
români, la concursul republi
can de primăvară. Cu 
prilej au 
rezultate : 
la 1500 m 
lenk 1:52,8 
tin 9:35,4 la 3000 m F.

alături de juniorii

acest 
obținut următoarele 
A. Nesecetin 4:29,0 
F, Sermet Timur- 
la 800 m, Nese Ge-

La antrenament, 
rești, au putut fi 
atleții din Cuba, din Iran. Al
geria etc. De data aceasta 
printre oaspeții noștri cu
banezi nu se mai află nici un 
alergător ci doar aruncători, 
dar ce aruncători !... Luis Ma
riano Devis 67,82 m la disc 
(record național), Juan Marti
nez 64,88 m la aceeași probă, 
Juan Jarvis 85,60 m la suliță, 
Elena Sarria 19.61 m la greu
tate (record național), Carmen 
Romero 65,70 m și Cristina 
Betancourt 64,24 m la disc. 
Caridad Colon 65,30 m și Ana 
Nunez 66,32 m la suliță. Sint 
atleți care vor avea un cuvînt 
de spus și la Jocurile Olimpice 
de la Moscova ! Și pentru că 
veni vorba de aruncări, reți
neți și numele a doi reputați 
specialiști ai discului din R. F. 
Germania : Ingra Manecke și 
Rolf Danneberg.

Federația de atletism din 
Grecia trimite la „internațio
nale" un 
vrea să 
startului
Lambrou 
canică la 
cu 6,67 m, iar Sofia Sacorafa 
s-a clasat atunci a patra 
suliță cu un rezultat de 
m — nou record elen.

Evoluțiile acestor atleți. 
și ale celorlalți oaspeți, și 
dent ale sportivilor 
sint așteptate cu mult interes 
de iubitorii atletismului din 
Capitală, pe care-i dorim pre
zenți în număr cit mai mare 
în tribunele stadionului 
Dealul Spirii, sîmbătă și du
minică, de la ora 16.

Miercuri noaptea tîrziu, în 
Palatul sporturilor din Rimini 
(Italia), au luat sfirșit campio
natele europene de box pen
tru juniori.

La ultimul act al competiției 
au fost prezenți în lupta pentru 
medaliile de aur și trei pugi- 
liști români : Ion Stan (pană), 
Mihai Niculescu 
Petre Bornescu 
Dar, in ciuda eforturilor de
puse, nici unul dintre ei nu a 
reușit să urce pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului de 
premiere, ei trebuind să se 
mulțumească cu medaliile de 
argint.

I. Stan a pierdut la puncte 
(2—3) după un meci _strîns în 
fața - sovieticului 
iar M. Niculescu 
cut tot la puncte 
garul 
Bornescu a fost 
die să urce în ring, fiind ră
nit. IATĂ REZULTA TELE 
TEHNICE, in ordinea celor 
12 categorii, de la semimuscă 
la supergrea :_Mikulin (URSS) 

(Polonia) t 
Kp. (3—2) 
Rauschindel

(ușoară) și 
(semigrea).

T/vm^ki

Gladișcev, 
a fost între- 
(4—1) de bul- 
Semigreul P. 
oprit de me-

b. p. (5—0) Szam 
Varadi (Ungaria) 
Boi
(RDG) b.p.

(Italia) :
(5—0) Șahrr.uha-

grup de fete pe care 
le verifice înaintea 

lor olimpic. Maroula 
este campioana bal- 
lungime, anul trecut.

la
57.68

ca 
evl- 

români

din

BORNESCU

(URSS) ;

luni, la Constanta:
Gladișcev 
I. Stan

medov
(URSS) b.p. (3-2)
(România) ; Sikov (URSS) b. p. 
(4—1) Schultz (RDG) ; Lomski 
(Bulgaria) b. p. (4—1) M. Ni- 
culescu (România) ; Holoniks 
(RDG) b.p. (4—1) Molnar 
garia) ; Wilshere (Anglia) 
(5—0) Kopilov (URSS) ; 
tiev (URSS) b.p. (4—1) 
nand (RFG) ; Dolgun (URSS) 
c. neprez. P. Bomescu (Româ
nia) ; Tumanțev (URSS) b.ko. 2 
Philipp (RDG) : Kornilikin 
(URSS) b. p. (5—0) Konya (Un
garia).

(Un- 
b. p. 
Lop- 
Wei-

GIMNAȘTII
ÎȘI DESEMNEAZĂ

CAMPIONII

„Topul Sportul" la săritura in lungime

TALENTE EXISTA (și încă multe!)
DAR REZULTATELE

Jncăl- 
IX-a

Cînd i-am văzut, la , 
zire“ pe elevii clasei a 
a Școlii generale nr. 1 de 10 
ani din
Ilfov (majoritatea, tineri voi
nici și sprinteri) eram gata, 
gata să anticipăm că vor do
borî toate recordurile „Topu
lui Sportul" la săritura in lun
gime ! Intr-un fel ne-am fi 
bucurat, „Topul" ar fi marcat 
un interes tot mai mare in 
rîndul elevilor, acum aproape 
de sfirșitul anului școlar.

In concurs, insă, lucrurile 
s-au schimbat radical, impre
sia a fost cu totul alta. Pină 
și fruntașii clasei în activita
tea sportivă, elevi nu o dată 
evidențiați în competițiile de 
fotbal, handbal și volei (foar
te îndrăgite in școală și în

comuna Minăstirea-

slâbi- 
cunoașterea 

din

comună) și-au... trădat 
cluni vizavi de 
unor tehnici elementare 
atletism, din proba de sări
tură in 
obiectul 
ziarului
înțeles, . . _ _
probă se practică de regulă 
in școli, făcind parte 
cele cuprins'e in S.U.V.A.

Așa se face 'că elevi cu o 
frumoasă dezvoltare somatică 
au înregistrat rezultate mo
deste, cu mult sub posibilită
țile lor reale de exprimare. 
Silvian Ciupitu, de pildă, u- 
nul dintre elevii capabili să

forma 
al

lungime, care 
concursul ui-test 

nostru. Fapt greu de 
știut Bind că această

dintre

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

La puțin timp după „triun
ghiularul" de la Tirgovișteb 
iată că gimnaștii noștri frun
tași se află în fața unei noi 
intreceri : este vorba de cam
pionatul național individual al 
maeștrilor, care va începe luni 
la Constanța și la finele că
ruia vom cunoaște, pe de O 
parte, forma sportivă a com- 
ponenților lotului olimpic la 
mai puțin de o lună și jumă
tate înaintea competițiilor olim
pice, de la Moscova, iar pe 
alta — pe noii campioni ai 
rii la Individual compus și 
aparate.

Va fi interesant de data 
ceasta să-i vedem la lucru 
toți gimnaștii noștri de elită, 
inclusiv Dan Grecu și Aurelian 
Georgescu, care nu au fost fo
losiți în meciurile cu Cuba șl 
Polonia, de acum două săptă- 
mîni. Desigur, vor fi prezenți 
Kurt Szilier, Sorin Cepol, NI« 
colae Oprescu, Radu Branea, 
Romulus Bucuroiu și alții.

Luni, în prima zi, concu- 
renții vor prezenta exercițiile 
impuse, marți — exercițiile li
ber alese, iar miercuri — fina
lele pe aparate. In fiecare zi, 
reuniunea are loc după-amia- 
ză, de la ora 17.

de 
ti
pa

a- 
pe



URMI UITA CO
BRAIL A, 29 (prin telefon). A- 

rena de box din portul dunărean 
s-a dovedit neîncăpătoare pentru 
marele număr de iubitori ai a- 
cestul sport dornici să urmărească 
la lucru pe fruntașii boxului nos
tru. Reuniunea a fost frumoasă, 
cu meciuri atractive, membrii lo
turilor 
vedind 
ță de 
plăcut 
Cuțov,

olimpic și republican do- 
o ascensiune evidentă fa- 
precedentele prestații. Au 
în mod special Simion 

__.... Titi Cercel, Dumitru Cl- 
pere șl Ion Budușan, care deși 
au fost solicitați de partenerii 
lor de întrecere au obținut vic
torii clare. Dar, iată cîteva amă
nunte : La semimuscă, D. Șchio
pa s-a impus mal greu decît ne 
așteptam în fața musceleanului 
V. Voicilă. care a cedat în fața 
.olimpicului" abia în ultima re
priză, cînd i s-au micșorat resur
sele fizice. La muscă, D. Radu, 
deși s-a mișcat mal bine decît la 
„Centura de aur“, l-a depășit 
insuficient de categoric pe A. 
Sirca din Zalău. La cocoș, D. 
Cipere, mai rapid și mai tehnic 
decît D. Voinescu (titularul k>U- 
lui olimpic), a obținut o victorie 
clară asupra ciștigătorului .Cen
turii de aur". Severineanul s-a 
detașat în ultima repriză cînd a 
lovit mult mal clar. în timp ce 
Voinescu a slăbit vizibil ritmul

A BOURILOR FRUNTAȘI
MARE INTERES
luptei. în celălalt meci al acestei 
categorii T. Dinu (Dinamo) l-a 
întrecut categoric la puncte pe 
rapidistul Gh. Brumă. La pană, 
ieșeanul FI. Butnaru s-a dovedit 
un bun partener de întrecere pen
tru Titi Cercel. El l-a solicitat 
Intens pe componentul lotului 
olimpic, clar Cercel, mult 
tehnic, a obținut verdictul. 
Llvadaru a cîștigat mal ușor 
rft ne-am . așteptat meciul 
constănțeanul FI. Zamfir. S.
țov șl-a dovedit din nou clasa 
în fața unul adversar decis șl 
combativ cum a fost Paul Că- 
priceanu, victoria revenind pe 
merit olimpicului. Șl C. Hajnal 
a terminat victorios în partida cu 
timișoreanul Gh. Pîrvănescu. Se- 
mimijlociul I. Budușan 
mult mal puternic decît 
șl talentatul T. Roșu 
Cluj-Napoca), pe care l-a 
sâ abandoneze în repriza 
dă. Alte rezultate : mijlocie: 
SUaghl (lot) b.p. M. ifrim 
(URBIS) ; semigrea : G. Don ici 
(lot) b.ab.2 M. Culineac (URBIS). 
O mare surpriză 
Ia mijlocie mică, 
lotului olimpic V. 
Învins la puncte 
Al. Cormoș 1

mai
FI. 

de-
cu 

Ca

a fost 
tinărul 
(Votata 
obligat 
secun- 

V.

s-a Înregistrat 
unde titularul 

Gtrgavu a fost 
de orădeanul

M. TRANCĂ

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din pag. I)

lalte țări le-au studiat jocul, 
deoarece pe piste se înfruntau 
trei virtuoși ai bilei, cu sti
luri de joc diferite, ca urmare 
a căutărilor și preocupărilor e- 
Kistente pentru continua ridi
care a nivelului performanțe
lor. Tismănar, cu un stil de ki- 
nogramă, trage din axul plan
șei de lansare cu șurub pe 
dreapta și cu o viteză mai 
mare decît cea moderată i 
Csânyi lansează cu șurub, dar 
cu viteză sporită, ceea ce im
pune o automatizare perfectă 
a mișcărilor, iar Dragas nu 
imprimă bilei efect și frage cu 
Viteză redusă, fiecare reușind 
să-și materializeze înalta mă
iestrie, în punctaje superioare.

După o binevenită zi de o- 
dihnâ, la turneul final indivi
dual. care începe astăzi, s-au 
calificat 20 de jucători și ju
cătoare, în ordinea rezultatelor 
cumulate în Probele pe echi
pe și la perechi. Cei care vor 
totaliza cele mai mari puncta
je (la totalul celor trei pro-

seara 
La băr

be), vor deveni vineri 
noii campioni ai lumii.

bați, cei trei mari favoriți, a- 
flați pe primele locuri după 
două probe, sînt : 1. Csânyi
1921 p.d., 2. Tismănar 1916, 3. 
Dragas 1901. Precum se vede, 
ei sînt despărțițl de diferențe 
mici. Printre finaliști se mai 
află încă trei popicari români : 
Gheorghe Silvestru — 1832, Iu- 
lru Bice 1803 și Ilie Bâiaș 1797.

Și în turneul feminin indi
vidual, lupta pentru medalii va 
fi deosebit de echilibrată. După 
cele două evoluții anterioare, 
plutonul celor 20 de jucătoare 
este condus de actuala campi
oană a lumii, Zsuzsa Kristyân 
(Ungaria), care totalizează 891 
p.d., urmată de sportiva noas
tră Margareta Cătineanu 881, 
vest-germana Gabriele Bergholz 
881, cehoslovaca Kveta Marsî- 
kova 872 etc. S-au mai califi
cat pentru lupta decisivă și 
româncele 
848, Elena 
trescu 827.

Sperăm 
in special Iosîf Tismănar și 
Margareta Cătineanu, cârc se 
află printre cei mai buni (după 
două probe) vor avea și în fi
nală o comportare onorabilă.

Elena Andreescu 
Pană 828 și Ana Pe-

că sportivii noștri.

PE

0 IMPORTANTA COMPETIȚIE AUTOMOBILISTICĂ 
RALIUL ‘ DUNĂRII - DACIA"INTERNAȚIONALA

încă 6 zile si din Deva se va 
da plecarea intr-o importantă 
cursă automobilistică internațio
nală : „Raliul Dunării — Dacia*
— competiție înscrisă în Campio
natul european de raliuri, cam
pionatul Balcanic și „Cupa Păcii 
și Prieteniei*. Via fi cea de a 
XV-a ediție a unui raliu înfiin
țat în anul 1964 de către forurile 
automobilistice din 4 țări (Aus
tria, R. F. Germania, România, 
Ungaria) care au inițiat o între
cere sportivă in scopul strîngerii 
legăturilor de prietenie Intre pa
sionalii sporturilor mecanice din 
țările riverane Dunării, întrecere 
care să contribuie la cunoașterea 
reciprocă, la promovarea turis
mului. x

„Raliul Dunării" s-a bucurat de 
succes încă de la început — din 
1964 —, la prima ediție partici- 
pind 45 de echipaj e. A cîștigat, a- 
tunci, cuplul Horst Hohlheimer
— Benno Hermann, din R.F.G., 
pe o mașină Flat 1300. In conti
nuare,. această cursă a atras 6e 
fiecare dată la start piloți și na
vigatori valoroși, unii din tiv aceș
tia cîștigători ai raliului, lansîn- 
du-se efectiv în arena automobi
listică internațională de vîrf. Este 
cazul lui Walter Rotiri (KÎF.G.), 
Walter Poltinger (Austria), Paoli 
Toivonen (Finlanda), ilia* Ciubri- 
kov (Bulgaria), Sandro Munari 
(Italia), Frantz Wittman (Aus
tria), al românilor Eugen Ionescu- 
Cristea, Die Olteanu, a tînărului 
Gh. Urdea șa.

In ultimii ani. .Raliul Dunării
— Dada* s-a desfășurat numai 
pe teritoriul țării noastre — în 
județele Caraș-Severin, Mehedinți,

Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud 
ș.a. — avind La start, ca de obicei, 
datorită renumelui bun de care 
se bucură, piloți cunoscuți din 
diferite țări europene. Ediția din 
acest an, firește, nu va face ex
cepție de la această tradiție, pînă 
în prezent la secretariatul con
cursului fiind înscrise circa 40 
diî echipaje din diferite țări : 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, R. F. Germania, Italia, 
Polonia, România, Turcia, Unga
ria, Uniunea Sovietică ș.a., pe 
mașini dintre cele mai renumite: 
Opel Asoona 2000, BMW 2002, Ford 
Escort, Toyota Celica, Porsche 
Turbo, Lancia Stratos, Renault 5 
Alpin, Lada 1600, Polskl 2000, VW 
Golf gti ș.a. Numai prezența la 
start a 5 mașini Ford Escort RS 
3000 pledează singură pentru im
portanța ce se acordă acestei în
treceri.

Bineînțeles, in această ediție, 
ca și la ultimele, dealtfel, „Ra
liul Dunării — Dacia" va consti
tui un bun prilej pentru demon
strarea calităților autoturismului 
„Dacia 1800", autoturism eu u- 
nelî rezultate remarcabile în di
ferite competiții Internaționale 
(Jocul I în Turul Europei, pe 
mărci de fabrică, în 1978).

Joi 5 Iunie, Ja ora 1S.01, __
fața Casei de cultură din Deva, 
se va da startul în cea de a XV-a 
ediție. Tuturor concurenților — 
mulțl dintre ei sosiți de acum In 
tară pentru a face recunoașterea 
traseului — un tradițional „bun 
venit" șd „succes" tn „Raliul Du
nării — Dacia" !

Modesto FERRARINI

din

CAMPIONATE • C
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SEL. DIVIZIONARĂ A DE BASCHET -
Șl cea de a doua partidă de 

baschet dintre selectionala di
vizionară A șl Lodzkl K. S. Spor- 
towy (Polonia) a revenit 
tivilor noștri la un scor 
cludent 94—72 (44—45), după 
în prima parte a meciului 
peții s-au aflat majoritatea 
pulul de joc la egalitate eu 
chetbaliștll români. ~_ 
bule să trecem cu vederea 
antrenorul H. Tursugian a 
Joslt în marea majoritate a 
pulul (și bine a făcut) 
de rezervă, care în bună mă
sură au avut prestații notabile. 
Introducerea din cînd in cînd
a lui Dan Niculescu a limpezit 
acțiunile echipei noastre șL au 
determinat scorul categoric al 
victoriei. Nu au fost folosiți In 
joc ; Cernat, Oczelac și Opșitaru. 
Cei mal eficace : Niculescu 
Ermurache 16. Căpușan 14, 
ceanu 11 pentru sel. divizionară 
A, respectiv 
Iosoorski 16. 
te bine N. 
mânia) și I.

s por
tion- 

ce 
OfiS- 
tim- 
bas- 

Dar, nu tre- 
că 

îo- 
_ tim- 

jucătorii

C.S.Ș. d 
Km. Vii 
precum 
cău (ecl 
Iași, Boi 
șl Focșa 
tru tun 
brie) cît 
nele Tin 
una din 
calificat! 
reștl.

CĂLĂI

Krajewski 24, Pia- 
Au arbitrat foar- 

Constantinescu (Ro- 
Linkowski (Polonia).

de junioare Ut îșl• Echipele _ .. . .... _
vor disputa faza de zonă a cam
pionatului national intre 6 șl 8 
Iunie, în următoarele orașe : Ti
mișoara (participă echipele C.S.Ș. 
din Timișoara, • Șatu Mare, Ora
dea, Craiova, precum si Voința 
Tg. Mureș și Șc. gen. Pecica) ; 
Ploiești (echipele C.S.Ș. din Plo
iești, Galați, Mediaș, Călărași, 
precum șl Tînărul petrolist Tîr- 
govlște șl Clubul școlar de bas
chet București) ; Sibiu (echipele

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

DE
• Fazele mult 

ta te de public 
fost acelea în 
toate popicele cădeau 
dintr-o singură lovitu
ră. Cele mai multe 
asemenea lovituri in
tr-un joc au fost rea
lizate de viceeampio- 
nul mondial 8. Cscnyi
— 1d, urmat de vest- 
germanul Wemer Hanf
— 15, ungurul Lcjcs 
Nemeth — 14 și iugo
slavul N. Dragas — 
13. Nici unul însă n-a 
reușit mai mult de 3 
asemenea performanțe 
la rind, ,, recordul’ 
fiind deținut, de moi 
mulți ani, de aprecia
tul nostru popicar Ion 
Micoroiu, cu 5 dârî- 
mâri consecutive a 
cîte 9 popice.

gu,- 
ou 

cere

$1 DIN
lovituri e- 

de Vasilico

PISTE
• Unale xecutote _ _ ____

Pmțea, oare a evoluat 
în ultimul schimb al 
echipei noastre, ea 
avind difieHa misrune 
de a apâra primul 
loc. vor deveni, de- 
«■gur, memorabile. Lo 
bila nr. 71 ec a do- 
borit, la „pline", 
cuffi ror fe întîmplâ, 
door un singur popic, 
Iar Ic a 72c pe toate 
cele 9. La penultima 
lovitură, a 99~a (man
șa de „izolate") tre
buia să doboare nea
părat „domo" din 
stingă, care rămăsese 
in picioare, pentru ca 
ultima lovitură s-o a- 
runce la „pline". 
Mulți spectatori și-au 
închis ochii cînd a

SALĂ...
lansct aceasta bila, 
precisă și la țintă, în 
ovațiile imediate ale 
sălii. Echipa noastră 
reușește, astfel, sâ 
cîștige primul loc la 
o diferență de numai 
2 puncte.
• Cel mal vîrstnlc 

sportiv al campiona
telor este iugoslavul 
Miro Sterzaj, care Ic 
47 de ani reușește să 

.se mențină printre 
fruntașii întrecerii. Ju
rist de meserie, el 
joacă de mulțl ani în 
selecționata țârii sale, 
partici pi nd 
puțin de 
13 ediții 
obținînd 
mondiale < __
Mî, dintre care 7 de 
aur.

I ki numai
11 din cele 
ale C.M., 
3 recorduri 

șl 14 medo-

ment pusă la îndoială, deta
șarea — atit cit s-a putut pînă 
in final — s-a făcut greu și cu 
emoții, tocmai din cauza ca
rențelor de care am vorbit 
Fără îndoială există scuza ab
senței conducătorului de joc, 
Radu Voina, precum și a al
tora dintre echipierii de bază. 
Dar accidentări pot surveni 
oricind, așa Incit este obligato
riu ca reprezentativa noastră 
să dispună de rezerve care 
să-i mențină valoarea în orice 
confruntare. Au marcat : Stin
gă 7, M. Voinea 6, Boroș 1, 
Durau L Birtalan 1, Folker 1, 
Vasilache 1, Cosma 1, respectiv 
BordonoVa 
Bazterrica 
Gispert 1.
Nilsson și 
(Suedia).

R.F.

Waltke 2, Meisinger, Ehret, 
Don și KIenk, respectiv Croi- 
toru 8, Flangea 3, Daniel 2, 
Cojocaru 1, Dogărescu 1. Au 
arbitrat cu scăpări Oscar Frit- 
schi și August Mayer (Elve
ția).

R.D. GERMANA - 
CEHOSLOVACIA 22-14

4, Saus 3, Albizu 3,
2, Melo 1. Pelayo 1,
Au arbitrat O. Cari

JersmyrE. Lars

Un meci fără valențe spec
taculare abundent in greșeli, 
în care echipa Cehoslovaciei, 
speriată probabil de faima 
portarului Schmidt, a prelungit 
mai mult decît ar fi fost ne
cesar atacurile în prima repri
ză, cînd după aproape 15 mi
nute 
2—1. 
după 
chipa 
scrisese 4 goluri, dintre 
două din aruncări de la 
Și tot așa se explică de

de joc scorul era abia... 
Așa se și explică de ce 
primele 30 de minute e- 
Cehoslovaciei abia

GERMANIA 
ROMÂNIA TINERET

Victorie scontată a 
nei lumii, facilitată 
lipsa de experiență a tinerilor 
noștri handbaliști care, după 
un început bun, timp de 15 mi-, 
mite au ținut în șah pe va
loroșii lor adversari, dar au 
cedat treptat, comițînd multe 
și decisive greșeli în apărare, 
în plus, am mai notat că da
că în apărare lucrurile au mers 
cumva de bine de rău, în atac 
selecționata noastră de tineret 
a acționat stereotip, așteptind 
prea mult de la Croitoru și 
Flangea. Să mai reținem că și 
arbitrajul a ajutat echipa 
pe în momentele decisive, 
tezindu-i drumul spre o 
torie care ar fi putut fi 
dificilă. Au marcat : Fey 5, 
Freisler 4, Spengler 3, Meffie 3,

21-15 
campioa- 
însă de

oas- 
ne- 

vic- 
mai

tn-
care 

7 m. 
ce și

echipa R.D. Germane — lipsită 
de posesia mingii — a înscris 
doar 9 goluri. în repriza secun
dă meciul a fost ceva mai vioi, 
mai animat, dar în ciuda aces
tui fapt echipa Cehoslovaciei 
nu a putut să valorifice nume
roasele momente favorabile, 
dînd posibilitate adversarei ei 
să cîștige la o diferență mai 
mare decît era de așteptat. Să 
notăm în acest sens faptul că 
handbaliști! din R.D. Germană 
au realizat și performanța de 
a puncta cînd aveau 2 jucători 
eliminați. O notă bună atît 
pentru portarul Schmidt (R. D. 
Germană), cît și pentru ttnă- 
rul portar cehoslovac Barda. 
Au marcat 1 Dreibrodt 7, 
Hoft 5, Wahl 3, Gruner 2, Wie- 
gert 2, Doring 1, Schmidt 1 și 
Jaunich 1, respectiv Cerny 5, 
Kotrc 4, Homolka 2, Stika 2, 
Gotzman 1. Au arbitrat M 
Marin și Șt. Șerban (România).

IA.ȘI, 1 
za hipici 
lășurat i 
pel I a 
can de • 
prezenți 
Steaua, i 
Sibiu, C. 
gălia, Bi 
Cluj-Nap 
nefavoral 
străduit 
bine, de 
te câ s-. 
precompi 
evidente 
sperăm, < 
vor fi el 
lelalte tn 
zori îbm 
materiala 
la o cot 
tele au 1 
mUor cit 
cronomet 
tre ei ai lără pen.

lată 
categoria 
nescu ff 
(31,7 s), 
name) c

IC 
IN CU

„TOPUL SPORTUL*1
(Urmare din vag. 1)

se apropie de 5 metri, a avut 
o „aterizare" defectuoasă, pe 
spate, pierzînd astfel zeci . de 
centimetri... Ion Burghilă, care 
nu cunoaște încă tehnica „bă
tăii" pragului, a suportat, la 
rîndu-i, un serios handicap. 
Ilie Budeanu a depășit cu a- 
proape un metru pragul, la 
prima încercare. La cea de a 
doua, prudent, a sărit cu elan 
redus, pentru a nu mal repeta 
greșeala.

O situație asemănătoare 
în cazul fetelor din clasa 
IX-a.

• REȘIȚA a găzduit, re
cent, finala pe țară a cam
pionatului școlar de handbal 
fete, din unitățile de invăță- 
mînt aparținind de M.LM. 
Din cele șase formații parti
cipante, echipa Liceului in
dustrial nr. 3 Hunedoara (an
trenor prof. L Mătăsaru) a 
terminat turneul n cin vi nea, 
clștlgind competiția. Pe locu
rile 2—3 s-au situat Liceul 
industrial 2 Călărași și Liceul 
industrial 9 Galați. Golgetera 
a fost Lenuța Pețu (Lie. Ind. 
2 Călărași). O ECHIPA DI
VIZIONARA de popice Rafi
norul Ploiești a susținut două 
jocuri amicale cu Wlsmut 
Aue (R.D. Germană), pe care 
a întrecut-o cu 6663—6644 p d 
— în primul joc (echipe for
mate din cîte opt jucători) 
și 5027—4924 p d — în cel de 
al doilea. în ambele partide, 
cel mai precis jucător a fost 
veteranul ploieștenilor, Cristu 
Vînătoru, cu 889 și, respec
tiv, 873 p d. • IN COMUNA 
LUNCAVIȚA (jud. Tulcea) 
s-a organizat o competiție de 
rugby dotată cu „Cupa Cra- 
pina", la care au evoluat trei 
echipe de seniori și 8 de ju
niori, la minirugby. Trofeul 
la seniori a revenit ,,XV“-Iul 
gălățean Automobilul, iar la 
juniori a cîștigat formația 
Mă cin I, care în finală a dis
pus cu 23—7 de Luncavița. 
• LA TIMIȘOARA s-a orga
nizat o interesantă expoziție 
filatelică cu tema „Olimpia
da 1980". Sînt expuse co
lecții de timbre olimpice din 
26 de județe. Mult apreciate 
sînt exponatele fflateilștllor

coKSPmni
noștri

A. Valdo, Magdalena Nacu, 
D. Țăran (Timișoara), A. A- 
leșu (Reșița). D. Ccroșeț (Drobeta Tr. Sev.). A. Mei- 
chis (Arad) etc. • BOXERI 
din șase orașe au participat 
la galele competiției dotate 
cu „Centura Siunarului", oare 
a avut loc la Satu Mare. 
Cele mai multe victorii le-au 
obținut pugiliștii de la Unlo 
Satu Mare —7 și CJ.R. Craio
va — 5 la seniori și juniori • 
în județul Dîmbovița, 
Nucet, s-a desfășurat 
școlilor generale" la 
competiție. organizată 
egida Dacladel de către 
spectoratul școlar. Pe 
mele locuri s-au clasat : 
Școala generală Poiana (prof. 
Gh. Ion), Școala generală 
Bălenl și Școala generală Nu
cet. 0 100 DE FACTORI
POȘTALI din județul Brăila 
s-au întrecut în tradiționala 
întrecere „Marșul poștașilor" 
— etapa județeană. Au cîști
gat Maria CSrnu (Of. PTTR 
8 Brăila) și Nicolae Dumitru 
(Of. PTTR însurăței) • CEI 
MAI MICI GIMNAȘTI din 
Hunedoara au participat zi
lele trecute 1a faza munici
pală a „Festivalului de gim
nastică al șoimilor patriei",

la 
_,Cupa ■ 
fotbal, 

sub 
ln- 

pri-

care a avut loc în sala Con- 
' structorul. Dintre cele șase 

echipe mixte, cea mai reuși
tă evoluție a avut-o Grădi
nița nr. 2 LC.S.H. • ÎN 
CELE 42 DE CERCURI 
SPORTIVE din cadrul Combi
natului siderurgic Galați ce 
desfășoară o vie activitate, 
în momentul de fațâ se află 
în întreceri 109 echipe la vo
lei, fotbal, atletism, orientare 
sportivă, tenis șl tenis de 
------ • LA C.S. ȘCOLAR 
SIGHIȘOARA s-a organizat 
ur. triatlan, in vederea selec
ționării unor tineri talentați 
In secția de atletism. O com
portare remarcabilă a avut 
și Herman Schuller (Șc. gen. 3 
Daneș, care a ocupat primul 
loc la 60 m plat șl arunca
rea mingii de oină. Tot prin
tre evldențiați s-a numărat 
șl Herman Schuller (c. gen. 3 
Sighișoara), cîștigător la aler
gări (60 și 800 m). • A. S. 
PROIECTANTUL Tg. Mureș a 
organizat un reușit concurs 
de schi, in Împrejurimile ca
banei Bilea Lac din Făgăraș, 
„Cupa Proiectantul I.P.J." — 
ediția I, la care s-au întrecut 
80, de schiori. în clasamentul 
pe echipe pe primele locuri 
s-au situat : Sănătatea, Me- 
talotehnica și Viitorul. La in
dividual au cîștigat Catalin 
Fodor (Sănătatea) șl Dumitru 
Urzică (Viitorul).

★
RELATĂRI DE LA ! D. 

Glăvan, A. Cristea, P. Comșa, 
C. Crețu, L Toth, M. Avanu, 
Tr. Enache, I. Vlad, T. Sirlo- 
pol, I, Turjan și i. Păuș.

masă.

fi 
a 

Exceptînd-o Pe Maria
na Gheorghe, care a făcut o 
întindere chiar la încălzire, 
toate celelalte eleve au arătat 
prea puțin aplomb în timpul 
săriturilor. Și in cazul lor a 
apărut limpede faptul că lu
crează încă puțin în domeniul 
atletismului.

O discuție avută pe această 
temă cu prof. Ion Neagu, di
rectorul liceului, a scos în re
lief șl mai mult această reali
tate. Apar, însă, și cîteva ne
ajunsuri care s-ar cuveni eli
minate. Mai întîi, amenajarea 
corespunzătoare a curții școlii 
(suprafață, aproape 1000 me
tri patrați). „Fonduri există 
pentru această lucrare, subli
nia directorul școlii, ne ajută 
consiliul popular, comitetul 
cetățenesc de părinți, dar nu 
găsim înțelegere la trustul de 
construcții din Oltenița, Acolo, 
toate școlile au reușit să-și 
bitumineze curțile, aici, în 
schimb, nici un constructor nu 
vrea să ■ ne ajute...". Dar chiar 
și în condițiile actuale, dacă 
ne referim la atletism, s-ar 
putea realiza mai mult, cu 
condiția ca orele de educație 
fizică 
cadru 
IX-a 
doar 
predă 
și de . . ... _... , __
dovedește bunăvoință, nu însă 
și cunoștințele necesare. La 
orele de specialitate, copiii, 
de regulă, primesc cîte o min
ge de fotbal sau de volei șt., 
cam atît Chiar și „Topul"*

pentru a-1 putea desfășura, 
am fost nevoiți să apelăm la 
un cadru didactic de specia
litate, prof. Teodor Soviani, 
care a manifestat foarte mul
tă bunăvoință și a contribuit 
la reușita organizatorică a ac
țiunii. Evident, în afara ore
lor sale de clasă, în timpul 
liber. Nu încape nici un du
biu că Inspectoratul școlar al 
județului Ilfov, care cunoaște 
această realitate, va căuta 
pentru viitor o soluție mai 
aproape de cerințe. Fiindcă, 
repetăm, tinerii din comuna 
Mînăstirea posedă calități fi
zice deosebite, in măsură să-i 
facă cunoscuți — și in sport 
— chiar și peste hotarele 
dețului.

Clasamente.. BĂIEȚI : 
Siivian Ciupitu 4,71 m., 2. 
Burghilă 4,41 m., 3. Florea 
nă 4,40 m., 4. Constantin 
mi tru 4,30 m., 5. Florian 
rin 4,21 m., 6. Gheorghe 
nea 4,16 m., 7. Vasilc Enachc 
4,12 m., 8. Constantin Copă- 
ceanu 4,11 m., 9. Viorel Moise 
4,10 m., 10. Hie Budeanu 4,06 
m. Media 
FETE : 1.
3,65 m (prima săritură), 2. 
Victoria Lazăr 3,65 m (a doua 
săritură), 3. Elena Bucur 3,15 
m., 4—5. Camelia Vasile și Ni- 
coleta Stamelatos 3,12 m., 6
Mariana Gheorghe 3,01 m.,
1—8. Vasilica Năstase și Gher
ghina Petcu 2,92 m., 9. Nicu- 
lina Costache 2,81 m., 10. Ni- 
culina Ghițoiu 2,80 m. Media 
generală : 3,11 m.
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S-au rem 
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— Flacăr 
(—9, —8,
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generală: 4,25 m. 
Viorica Constantin 

(prima săritură),

Turneul 
rugbyștilor 
în acest a duminici 
bâtă La Th 
primele m 
a întreceri 
de Minlst 
telecomuni

Cele opt 
final au 
serii : C.S. 
Liceul met 
oomotiva 1 
stanța (Ser 
Roșie, C.S. 
C.S.Ș. Unii

PE MICUL ECR.
să fie predate de un 
calificat. Or, la clasa a 

aceste ore sînt acoperite 
pe hîrtie, cel oare le 

(N. Popeșcu) răspunde 
orele de muzică, omul

SIMBAtA 31 MAI, ora 13, 
în cuprinsul emisiunii „Mo
zaic" : Istoricul Joc urilor O- 
limpice (episodul VI) și rezu
matul medului de polo Ro
mânia — Italia ; ora 17,45 ; 
Handbal masculin ; România 
— R.D.G. (transmisiune 
directă de la Oradea).

DUMINICA 1 IUNIE, ora 
1630: finala Cuipei României 
la fotbal steaua — PollteKnfCa 
Timișoara ffln pauză1, rubrica

de șah) ; masculin ; 
(repriza ,a 
directă de' 
19,20 (prog 
nea Telera 

DE MAB 
DUMINICA 
în fiecare 
jurul orei 
neul intern 
land Gat 
directe).
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S. 94-72
I Gheorghe. tel,, PHeșH 
kșo~7) ; Ba
din Bacău. 

I, Constanta 
Blifica pen- 
F7 septem- 
ții din zo- 
ti șl Sibiu, 

si echipa 
pul Bucu-

Miercuri a încetat din 
viață, la Făgăraș, in urma 
unui tragic accident, N1CO- 
LAE VLAD, component al 
lotului olimpic al țării noas
tre, recent campion al Eu
ropei la judo, categoria 
ușoară.

Colegii săi de muncă și 
de sport, membru lotului 
olimpic român, iubitorii 
sportului, toți cei care l-au 
cunoscut regretă dispariția 
prematură a lui Nieolae 
Vlad, căruia îi vor păstra 
o frumoasă amintire ți ex
primă familiei sale sincere 
condoleanțe.

MOVIȘTI AU DOMINAT PRIMA ETAPA 
IONATULUI DE OBSTACOLE

In). La ba
le s-au des- 
leri ale eta- 
|i republl- 
Lălărle. Sînt 
h Dinamo, 
Feștl, C.S.M 
llomița Je
lii șl A.S.A. 
Kă vremea 
lentil s-au 
p cit mal 
I mare par- 
lîn perioada 
[uși, au fost 
[resell, care, 
L următoare 
B ca la ce- 
Lerualulul se- 
felăTetir* și 
se prezinte 

14 Dlspu- 
i.pdinea pri- 
1 stabilită de 

multi dln- 
parcurs urile
înregistrate : 
Eugen Io- 
Volpone o p 
imlon (Di- 
p (34,2), S.

Ioana David (Olimpia) cu Scrum 
0 p (34.0), 4. Oliviu Deiescu
(C.S.M. Iași) cu Razbec I p (44,*), 
5. Marian Slmion eu Reia mi 4 p
(36.1) , 6. Otto Fabjch fC_S M Si
biu) cu Stindard 4 p (364); ca
tegoria semiușoară : 1. Eugen k>- 
nescu cu Vdpone * p (33.4 s), 3. 
Constantin Vlad (Dinamo) cu 
Stolnic 9 p (34,4). 3. Paul Ma
zilu (Dinamo) cu Paring • p
(35.2) , 4. Victor Demlan (Dina
mo) cu June 0 p (35,3), 5. Paul 
Mazilu cu Spiriduș 0 p (36,2), 6. 
Ioana David cu Gruia C p (3S,S). 
categoria mijlocie : 1. Constan
tin Vlad cu Prejmer • p (74,5), X. 
Paul Mazilu cu Parînd C p (TI,3), 
3. Paul Mazilu cu Spiriduș 4 p.

In afară de concurs s-a dis
putat o probă de categorie u- 
șoară : 1. Paul Mazilu cu Vlenez 
* p (58,2), 2. Damian Cazaca (Bu
covina) cu Avlnt 0 p (59,0). 3.
Attilo Biro (A.S.A.) cu Anișoara 
0 p (64,3), 4. Horațiu Marchiș
(A.S.A.) cu Techir 0 p (66,7).

Concursul continuă până du
minică, cu probele din „Cupa fe
derației".

D. DIACONF.SCU-eoresp

L CONDUCE DUPĂ DOUA ETAPE 
JL „CUPEI PRIETENIA" LA DIRT-TRACK

■ de expe- 
fea în scenă" 
le pe piste 
le sportive 
R-Sibiu au 
pn.ul de ma- 
I organizării 
laie oompeti- 
|e dirt-track, 
ketcnia". Nu 
I argumentăm 
fc cu detalii 
I vom relata 
[leilor toren- 
| de concurs, 
Luă asociații 
ri anume să 
te de zgură 
I să devină, 
|Față de a-

51 I țâri jmgre- 
lu avut, față 
Li cuvinte de

intemațio- 
b la sfîrșitul 
-au bucurat 
fâ ce ne pri- 
htisfacția de 

loc., în cla- 
întrecerii pe 

L, Ionel Pa- 
L fără să fi 
e puncte la 
puă etape, a*

avut totuși, de fiecare dată, o 
comportare constant bună. Cu 16 
puncte acumulate ia Arad și 14 
la Sibiu, Pavel a totalizat 30 
puncte, suficiente pentru a se 
instala în fruntea clasamentului 
general individual.

Iată, dealtfel, cum arată acest
clasament : 1. I. Pavei 38 P. 2,M. Kepa (Polonia) 2b P, 3. J.Dr-ah-os (Cehos lovacia) 21 P. 4.
I. Svec (Cehoslovacia) tt P. 5.
M, Berlinski (Pclonia) 17 P, 6.
Z. Haidu (Ungaria) 17 P. 7. N.
Simonov (U.R.S.S.) 17 P. 8. Z.
Adorjan (Ungaria) 15 P, 9. V.
Miarkov (Bulgaria) 15 P> 16. M.
Bodo (R.D.G.) 12 p etc. Iată fi
cum și clasamentul general lapcrochi : 1. Polonia 48 P. 2. Ce-
hoslovacia 38 p, 3. Ungaria 36 p, 
4—5. România și U.R.S.S. ambele 
cu 35 p, 6. Bulgaria 26 p, 7. 
R.D.G. 18 p.

Etapele următoare ale acestei 
competiții vor avea loc în UJl.S.S. 
la datele de 1 și 4 iunie și se 
vor desfășura la Voskresensk și 
Cernovograd, după care concu- 
renții se vor deplasa în R. D. 
Germană, unde se vor disputa 
etapele a 5-a și a 6-a (14 șd 15 
iunie).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

IARAJ PENTRU DIVIZIA A LA VOLEI
Unin) șl De
sfășoară tur
tii promova- 
B voleL Iată
pul Deva — 
k) (6, 13, 9). 
teu, Popa șl 
banu și Bi-
Cluj-Napoca 

licărești 3—2
15). Re- 

k__ *- Ruja,
hgti, Bici și

Stănieă. Voința București — C.SAI. 
Libertatea Sibiu 3—1’ (—7, 7,
14, 10). Remarcări : Mo-
rariu șl Bogdan, respectiv Bobe, 
Hilla. (L PĂUȘ — coresp.).

DEVA. Rapid București — Di
namo Brăila 3—2 (—13, 2, —S. 8, 
13). S-au remarcat : Popescu, Io- 
nescu, respectiv Preda și Teo- 
dorescu. A.S.D. Oradea — Uni
versitatea Cluj-Napoca 3—4 (10,
7, 5) ; C.S.U. Galați — ICIM Bra
șov 3—0 (1, 3, 10). (I. SDHION — 
coresp.).

Șl TIMIȘOARA O SÂPTAMÎNÂ 
RUGBYULUI JUVENIL

lampionatulul 
|e desfășoară 
I începînd de 
17 iunie. Sim
it programate 
|faza decisivă 
[ie organizate 
[porturilor și 
|te la turneul 
Kite în două 
I București, 
ti, C.S.Ș. Do- 
C.S.Ș.2/I Cbn- 
. C. Grivița 
Cluj-Napoca, 

.S.S Locomo-

tiva Oradea (seria a n-a). Parti
dele inaugurale, de duminică, se 
dispută după următorul program: 
ora 9 : Triumf — C.S.Ș. 2 Con
stanța ; ora 10,30 ; R.C. Grivița 
Roșie — Locomotiva Oradea ; 
ora 16 : Viitorul — Unirea ; ora 
17,30 : Lie. metalurgic — Locomo
tiva București.

Handbal 
— R.F.G. 

[nsmisiune 
SMT'-' ora 
p Emisiu- 
LlE PiNA 

inclusiv, 
pază, in 
b — Tur
le la Re
in smislund

FINALELE DE LUPTE ALE 
ECHIPELOR DE JUNIORI 

Șl ȘCOLARI

La Timișoara încep azi șl con
tinuă pină duminică, finalele 
campionatelor republicane de lup
te greco-romane și libere ale e- 
ehipelor de juniori și școlari. La 
competiția de lupte greco-romane 
participă formațiile Electroputere 
și Olimpia Craiova, C.S. Satu 
Mare, C.S.Ș. CJJB. Brașov, 
C.S.Ș. 2 Constanța, L. C. Dacia 
Pitești, C.S.Ș. Rădăuți și Dună
rea Galați, iar la libere, C.S.M. 
Craiova, Constructorul Hunedoara, 
C.S.Ș. Steagul roșu Brașov, C.S.Ș. 
Oradea, C.S.Ș. Steaua, C.S. Sătesc 
Brănești (județul Ilfov), C.S.Ș. 2 
Constanța și C.S.Ș. Unirea lași. 
La aceste întreceri au fost dele
gați cel mal buni arbitri.
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DINCOLO Di DUELUL PORTARILOR...
Semifinala Steaua — Uni

versitatea Craiova a avut o 
ambianță de zile mari. Se pare 
că acest meci a stabilit și re
cordul de spectatori, în Tri- 
vale, așa cum susțin și piteș- 
tenii. Tribunele au fost ticsite 
(peste 20 000 de spectatori), a- 
sigurînd — spunem noi — un 
cadru de joc mai ardent decit 
(chiar) in memorabilele meciuri 
ale echipei lui Dobrin in com
pania unui Real Madrid. Fe- 
rencvanos, Valencia sau Nottin
gham.

A fost o semifinală frumoa
să. Cu momente excelente, al- 
ternind cu altele mai puțin 
dense. O sinteză a jocului sau 
poate chiar a fotbalului nos
tru a făcut-o un ziarist spaniol, 
prezent la med : „Urmăresc 
evoluțiile echipelor românești 
de foarte mulți ui. Cred că 
ceea ee joacă fotbaliștii români 
in primele 15 minute ale me
ciurilor, in nltimele 10 minute 
ale primei reprize $1 ia primul 
sfert de oră după pânză este 
mai valoros. în planul calității 
fotbalului, decit ceea ee joacă 
pină și marile echipe din Oc
cident. Din păcate, ia restul 
timpului, un Dumitru, un Do
brin și mulți alții iși permit 
momente dc relaxare gren de 
conceput astăzi-.

Rezultatul meciului îl cu
noaștem. El poate fi sugerat — 
In ceea ce privește justețea 
scorului final — de im fapt 
petrecut in minutul 91 al fru
moasei după-amieze de la Pi
tești. în momentul în care e- 
chipele își regăseau vestiarul, 
epuizate, Valentin Stănescu, 
marcat încă de marele efort 
psihic al partidei, l-a îmbrăți
șat pe Iordache. Dincolo de 
frumusețea gestului — Valen
tin Stănescu a susținut ani 
de-a rîndul că Iordache este 
cel mai bun portar român — 
acest gest spune indirect că 
cheia partidei s-a aflat în 
mîinile celor doi portari. în 
timp ce „Iordache a salvat cel 
puțin 4 goluri făcute** (afirma
ția îi aparține lui Dumitru), 
Boldici are pe conștiință cel 
puțin un gol.

Dincolo de acest duel cu
consecințe hotăritoare pentru 
soarta meciului, să notăm în 
aceste rînduri de revenire cî- 
teva idei care concură la ilus
trarea meciului :

1. Universitatea Craiova ne-a 
oferit pentru a treia oară în 
ultimele jocuri cu Steaua ima
ginea unei echipe care scade 
mult după pauză. In tur, cra- 
iovenii au făcut un joc exce
lent în prima repriză, poate u- 
nul dintre cele mai frumoase 
din acest campionat, pentru ca 
după pauză să primească 4 
goluri. în recentul joc de 
campionat, Ia Craiova, studen
ții au „căzut" de asemenea 
după pauză, pentru ca să re
pete schema și în jocul de cu
pă de la Pitești. Este adevă
rat, echipa campioană a avut 
un an oompetițional foarte greu

ȘTIRI... ȘTIRI...
• LUNI ȘI MARțl — CON

SFĂTUIREA ANTRENORILOR DI
VIZIONARI A ți B. Luni și marți 
va avea loc la București consfă
tuirea antrenorilor divizionari A 
șl B. Marți se va desfășura ți 
consfătuirea conducătorilor secții
lor divizionare A. Ambele reu- 
olunl au loc tn organizarea FJU.
• BILITELE DE INTRARE 

pentru finala „Cupei României'*. 
Steaua — Politehnica Timișoara, 
programată duminică, de ta ora 
1630, pe stadionul ,JB August-, 
s-au pus în vînzare la casele o- 
bișnuite.
• LUNI (ora 17), la sala I.S.B. 

(strada Berzei), are loc plmana 
antrenorilor de fotbal din Capi
tală, în care vor fi discutate pro
bleme ale muncii de edut^ție.

RAPIDUL - „VIOARA INTII"
PÎNĂ LA EXECUTAREA PENALTYURILOR...

(la care se adaugă și turneul 
din Brazilia), dar 6e poate 
vorbi și despre o anume nedo- 
zare a eforturilor, in joc, o 
nedozare de tipul boxerului 
care vrea să prindă lovitura 
decisivă în prima repriză, pen
tru ca. apoi, să nu mai gă
sească resurse în final.

2. Precipitările permanente 
ale studenților olteni contri
buie la accentuarea confuziei 
in atac, fie că e vorba de a- 
gksnerările violente pe spații 
restrinse, fie că e vorba de a- 
vansărlle fundașilor centrali 
(cazurile nenumăratelor cen
trări inutile ale lui Negri- 
lă. in fața „stîlpilor** Sameș și 
FL Marin, sint edificatoare), 
fie că e vorba de driblingurile

Am fi nedrepți dacă n-am 
recunoaște că Rapidul a fost 
superior, sub toate aspectele, 
Politehnicii Timișoara in se
mifinala de la Rm. Vilcea ; 
atît pe parcursul celor 90 de 
minute, cit și în prelungiri.

în contrast cu ultimele lor 
evoluții din campionat, fero
viarii au abordat partida cu 
mult aplomb, au arătat mul
tă prospețime fizică, au fost 
mai ordonați în inițierea ac
țiunilor ofensive, mult mai 
periculoși la finalizare, decit 
partenerii lor care, să nu ui
tăm. activează în Divizia A. 
Toți jucătorii, fără excepție, 
s-au dăruit aceluiași țel. de a 
ajunge în finala ..Cupei Româ
niei". competiție care în de
cursul anilor a adus clubului

Marginalii la semifinalele 
,, Cupei României"

excesive in fața unei apărări 
deliberat masate in treimea 
proprie. Am putea spune că 
miercuri, la Pitești, atacul ol
tean — in ciuda, ocaziilor — a 
avut strălucire doar in cele 15 
minute după pauză, cind rai
durile lui Crișan aveau real
mente ceva prestabilit.

★
A învins Steaua. Ar fi putut 

învinge Craiova. Acum, după 
joc, e important ca Steaua 
să-și asume răspunderea u- 
nei pregătiri de tip inter
național (nu se pot obține me
reu victorii tactici), iar Craio
va are datoria să încerce o 
ordonare a torentului său, care 
irosește prea multă energie.

loan CHIRILA

din Giuleștî atitea trofee. Cau
zele care au generat ratarea 
calificării Rapidului in fina
lă, au la bază, in primul rind. 
nenumăratele ratări din situa
ții extrem de- favorabile. Pen
tru că după ce echipa a des
chis scorul. fiecare dintre 
înaintașii ei (Cojocaru, Manea 
și Rartales) a fost de cel pu
țin o dată sau de două ori față 
în față cu portarul Suciu, dar 
imprecizia șutului sau lipsa 
de concentrare la finalizare au 
făcut ca tabela de marcaj să 
nu se mai modifice decît în 
minutul 90 și atunci in... de
favoarea lor.

Cu ochii pe ceasul stadionu
lui, deopotrivă jucătorii și nu
meroșii suporteri ai echipei au

trăit marea dramă din finalul 
partidei cind mai întîi Mate- 
escu, apoi portarul loniță — 
excelent pină atunci — au 
greșit capital, eroare speculată 
cu promptitudine de Păltini- 
ș*n.

Au venit prelungirile și se 
părea că jucătorii din Giulcști 
vor resimți din plin oboseala .- 
Dar n-a fost așa. pentru că tot 
ei au fost cei care au alergat 
mai mult după golul califică
rii. în ultimele 30 de minute ei 
expediind 7 șuturi spre poarta 
lui Suciu.

în schimb, formația timișo
reană părea resemnată, aștep- 
tînd parcă șansa calificării la 
executarea penaltyurilor. Aces
tea au venit și, odată cu ele,’ 
așa cum se întimplă de nenu
mărate ori. au dat cîștig de 
cauză acelei echipe care pină 
atunci... mersese cu „motorul 
gripat". Cu execuții precise, 
jucătorii Politehnicii 1-au în
vins de patru ori pe loniță, în 
timp ce rapidiștii n-au mai a- 
vut capacitatea de a transforma 
fiecare lovitură de la 11 m. Cu 
resursele fizico-psihice epuiza
te, Șumulanschi și N. Manca 
au ratat de patru ori ! (la re
petarea penaltyurilor). caz rar, 
dacă nu unic. în analele fot
balului.

în etapele anterioare ale Cu
pei, Rapidul a trecut greu, 
după 120 de minute epuizante, 
de Metalul București, Dinamo 
șl Jiul. Dacă atunci șan
sa a fost de partea sa, de 
data aceasta studenții timi
șoreni s-au aflat sub aripa o- 
cnotitoare a zeiței Fortuna.

Gheorghe NERTEA

La încheierea Diviziei de juniori

CÎTEVA „EXPLICAȚII" LA FOTOGRAFIA
ECHIPEI CAMPIOANE - F. C ARGEȘ

• Primul titlu ciștigat de... antrenorul

în rîndul din față : Marian Ungureanu, Constantin Diaconu, Bog
dan Meilescu. Daniel Nicoară, Constantin Teodorescu, Marius
Oiță, Iosif Ștefan. în picioare : 
cu II, Daniel Ionașcu, Augustin 
trenorul echipei, Viorel Turcu,

Nicu lamandei,

O echipă campioană poate fi 
caracterizată in zeci de feluri. Pe 
F.C. Argeș, cîștigătoarea celei de 
a 4-a ediții a Diviziei de Juniori, 
ne-am glndit s-o - prezentăm por- 
mnd de la -o fotografie, acel cli
șeu obișnuit, de la sCrșltul în- 
trroerii. Numai că fotografia de 
mai sus n-a fost făcută după eta-

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 
PRONOEXPRES-OLIMPIC DIN 18 MAI 

1980
FAZA I : Cat. H : 3 variante 25% 

a 6.250 lei ; cat. I : 7,25 a 2.000 lei ; 
cat. J : 15,25 a 1.000 lei j cat. K : 
26.50 a 500 iei ; cat. L : 228.50 a 100 
lei î cat. M : 3.409,25 a 40 lei.

FAZA a l!-a : Cat. 1 : 1 varianta 
100% (autoturism Dacia 1300 sau, la 
alegere, o excursie de doua locuri 
ia J.O. de la Moscova, sau în R.D.G. 
și diferența în numerar) și 1 va
riants 25% a 17.500 lei ; cat 11 1 
variantă 100% a 10.000 lei sau, la 
alegere, o excursie de două locuri 
in R.D.G. și diferența in numerar și 
7 variante 25% a 2.500 lei ; cot 3 t
9.75 o 3.000 lei ; cat 4 t 30,75 ■ 
1.000 lei ; cat 5 : 60,25 a 500 iei ; 
cat ii 446 o 200 lei ; cat 7:
6.566.75 a 40 lei ; cat 8 : 395,50 a 
MO toi; cat 9 1 3.519 a 40 tot

FAZA a II l-a : Cat. B : 4.75 a 
2.000 lei : cat. C : 31,25 a 1.000 lei ; 
cat D : 1.196 a 40 lei.

Cîștigu! de la categoria 1, realizat 
pe un bilet jucat 10Q\, a revenit 
participantului Alexandru Hasas din 
comuna Vadu Crișului. județul Bihor. 
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

23 MAI 1980
Cat. 1 : 1 variantă 100% — Auto

turism Dacia 1300 și 2 variante 25% 
a 17.500 lei ; cat. 2 : 6.25 a 13.265 
lei ; cat. 3 : 24,25 a 3.419 toi ; cat. 
4 : 39,25 a 2.112 iei ; cat 5 î 142,25 
a 583 lei ; cat. 6 î 463,00 a 179 toi ; 
cat X : 2.180,75 c 100 lei. Report 
categoria 1 : 324.592 lei. Autoturismul 
Dacic 1300 de la categoria 1 jucat 
100% a fost obținut de GHIȚA Nl- 
COLAE din București.

Tragerea Loto de astăzi, X mai 
1960, se televizează în direct înce
pând de la ora 18.25.

Constantin Vasilescu, Ion Stan- 
Eduard, Leonte Ianovschi — an- 
Sorin Petrescu, Ovidiu Coman, 
Eugen Ralea.

Foto : Dragoș NEAGU
pa a 34-a, ci cu mult înainte, la me
ciul, de la București, dintre 
Steaua si F-C. Argeș. Cîștigind 
acel meci decisiv din 20 aprilie, 
plteștenli și-au netezit practic dru
mul spre titlu. Dealtfel, o primă 
constatare privind evoluția noii 
campioane este aceea a tăriei, 
deciziei, fermității cu care F.C. 
Argeș a abordat partidele cu ce
lelalte două contracandidate : 2—1 
și 4—1 cu Universitatea, 5—1 si 
1—0 cu Steaua, 4 victorii, 12 go
luri înscrise, doar 2 primite ! 
.JDescifrînd- fotografia echipe: 
campioane, descoperim, printre oei 
care s-au aflat m fața obiecti
vului, patru jucători. Ionașcu. 
Stancu Ii, Turcu și Ralea, care 
au primit și ..botezul- primei di
vizii ; ca și Nițu și Trandafirescu, 
cel doi absenți din clișeu, care 
atunci se aflau trecuți ca rezerve 
la echipa de seniori. 4-f-2=6 jucă
tori intrați in circuitul Diviziei A. 
sau, altfel spus, sase „frunze- în 
cununa de lauri a campioanei. In 
sfîrșit. în centrul clișeului- se află 
Leonte Ianovschi, antrenorul care, 
de «ni și ani, desfășoară la F.C. 
Argeș o muncă neobosită de de
pistare a unor veritabile talente, 
de șlefuire a lor pentru a fi apoi 
promovate in echipa de seniori. 
Recordul lui. în această privință, 
adică privind promovările tn „A-, 
a ajuns ta... 43. Ralea ; 44. Nițu ;
45. Trandafirescu ; 46. Stancu ! 
„Am avut multe satisfacții — ne

Leonte lanovsch i!
F.C. ARGEȘ 34 20 10 4 70-18 50
Univ. Craiova 34 20 6 8 86-28 46
Steaua 34 17 10 7 73-32 44
Sportul stud. 34 17 8 9 67-34 42
Polit. lași 34 15 11 8 55-35 41
A.S.A. Tg. Mureș 34 13 14 7 55-35 40
F.C.M. Galați 34 15 8 11 48-39 38
S.C. Bacău 34 15 6 13 41-42 36
„U* Cluj-Napoca 34 14 8 12 52-59 36
Dinamo 34 13 9 12 49-34 35
Olimpia 34 12 11 11 52-46 35
„Poli* Timișoara 34 12 11 11 38-32 35
F.C. Baia Mare 34 12 7 15 53-74 31
GS. Tîrgoviște 34 9 6 19 35-62 24
Gloria 34 7 9 18 36-67 23
Jiul 34 10 3 21 36-70 23
Chimia 34 7 7 20 33-94 21
F.C. Olt 34 5 2 27 31-109 12

spunea L. Ianovschi — dar ni
ciodată n-am trăit clipa cuceririi 
unui titlu de campioană. Anul a- 
cesta am reușit".

Reușită care se explică și prin 
alte „aspecte- (argumente), care 
nu puteau fi surprinse însă de 
nici un... fotoreporter. Este vorba 
de : L Divizionara de juniori F.C. 
Argeș a fost un „11“ deosebit de 
echilibrat. A avut o apărare forte 
(18 goluri primite) si un atac pro
ductiv, care a înscris 70 de goluri. 
Trio-ul Nițu—Ionașcu—Ralea a 
alcătuit axul unei formații care 
a avut, în general, următoarea 
alcătuire : Nițu (Vasilescu, o au
tentică speranță ; 1,92 m) — Iosif, 
Stancu II sau Trandafirescu, Io
nașcu, Eduard — Nicoară, Pe
trescu, Oiță — Meilescu, Halca 
sau Turcu, Coman. O echipă care 
a practicat un joc modern, argu
mentul cel mai convingător fiind 
acela că liberoul Trandafirescu 
se numără printre golgeteril cam
pioanei, cu 11 goluri înscrise, ca 
sl Ralea, dar cu patru mal puține 
decît Meilescu. 2. A existat a- 
ceeași colaborare permanentă și 
fructuoasă, ca in anii trecuti, 
între antrenorul divizionarei de 
juniori șl Florin Halagian, cel 
care, fidel unui principiu mai 
vechi, a ținut tot timpul deschise 
porțile echipei de seniori tineri
lor jucători dornici de afirmare. 
3. In sfîrșit, victoria aceasta, este 
și rodul strădaniilor celorlalți an
trenori ai centrului F.C. Argeș, 
Vasile Florescu, Dan Silvășan, 
Mihai Ianovschi, precum si al u- 
nor relații eficiente cu C.S.Ș. Pi
tești (Șc. gen. nr. 11), șase dintre 
componența campioanei provenind 
de la această unitate școlară.

Acestea au fost atuurile noii 
campioane sl condițiile care i-au 
favorizat succesul într-o dispută 
spectaculoasă cu Universitatea 
Craiova (antrenor Silviu Stănes-' 
cu) și Steaua (Bujor Hălmăgeanu).

Laurențiu DUMITRESCU



„Cupa României41 la polo

ROMÂNIA - ITALIA 7 6 REZULTATUL CONCURSULUI „ZIUA OLIMPICĂ11
Trofeul a fost cîștigat de echipa cubaneză

întrecînd și formația Bulga
riei la un scor concludent 
(9—3), reprezentativa Cubei a 
terminat neînvinsă turneul in
ternațional de polo, de la Bucu
rești, intrînd în posesia „Cupei 
României“. Ca și în alte oca- . 
zii, sportivii cubanezi au ali
niat o echipă foarte bine pre
gătită fizic. Ei înoată mult, 
șutează puternic la poartă, iar 
succesul lor este pe deplin 
meritat, chiar dacă la începu
tul turneului specialiștii îl 
scontau mai puțin. Pentru că — 
și aceasta nu trebuie să uităm 
— este pentru prima oară cînd 
selecționata de polo a Cubei 
cîștigă un țurneu în Europa !.., 

în ultima zi, formația Româ
niei a întîlnit echipa Italiei al
cătuită (cu excepția portarilor 
Panerai și Scotti) din jucători 
sub 21 de ani. în final, sporti
vii noștri au învins cu 7—6, 
ocupînd astfel locul secund în 

. clasament. Dar victoria lor, 
obținută și așa cu mari emoții 
(în ultimul minut italienii au 
avut „om în plus“, dar tînă- 
rul Fiorillo și-a risipit șansa 
de a egala șutind în bară) nu 
ne spune mai nimic. Adică ne 
spune ceva și anume că atunci 
cînd te joci de-a hopa-mitică — 
„azi vreau să joc, miine nu“ — 
toate îți ies pe dos. Ilie Slăvei 
și Claudiu Rusu (total nepre
gătit) au vrut cu totdinadinsul 
să marcheze, crezînd că astfel 
se evidențiază, și adesea au
stopat acțiuni frumoase de

REZULTATE TEHNICE
CUBA - BULGARIA 9-3 (2-1, 

0-1, 5—0, 2—1). Arbitri : Klemen- 
cici (kig.) și Zuhl (R.F.G.). Au 
marcat : Ramos 2, Rizo 2, G. 
Rodriguez 2, CSsta 2, Diaz 
(Cuba) și Parbalev, Kostadincv, 
Kirialcov (Bulgario).

ROMANIA - ITALIA 7-6 (1-1, 
3—1, 1—2. 2—2). Arbitri : Don id, 
(Spania) și Bookelman (Olanda). 
Au înscris •- Slăvei 4, 
Ionescu, S.
Galii 2, Pisano 2, Bologna, Cro- 
vetto (Italia).

Schervan,
Popescu (Românie) fi

CLASAMENT
1. CUBA
2. ROMANIA
3. BULGARIA
4. ITALIA

______

3
3
3
3

3
2
1
0

0 
0 
0 
o

0 
1 
2
3

20- 9 *
19-13 4
12-22 2
14-20 O

ratind chiar 
Ionescu 

șuteri,

ffîIJMOASA VICTORIE
A R.C. GRIVIJA ROȘIE

ITALIA
Inginerul 

cundul lui 
conducerea 
Rugby Club 
vorbește despre participarea a- 
cesteia la Patrulaterul interna
țional organizat, recent, la Ca
tania : „Au răspuns prezent, 
alături de noi, selecționata Lon
drei, echipa franceză Tarbes 
și, firește, clubul organizator 
italian, Amatori Catania.

în prima zi, echipa noastră 
a intilnit puternica selecțio
nată londoneză cuprinzind doi 
internaționali neo-zeelandezi 
(Fawcett, Taylor), doi englezi 
(Warfield, Wyatt), unul galez 
(Rees), precum și patru inter
naționali englezi „under 23“. 
în fața unor jucători cu un 
gabarit impresionant, băieții 
noștri s-au mobilizat excelent, 
Al. Marin înscriind două 
seuri, ambele transformate de 
Simion, care a mai executat 
precis și o 1. p. : 15—0. în ur
ma acestui rezultat, am dispu
tat finala cu Tarbes (care în
vinsese cu 17—13 pe Amatori), 
ciștigind — după un joc fru
mos — cu 9—0, punctele fiind 
realizate de Podărăscu — eseu, 
Simion — 1. p, și transformare, 
în celălalt joc : Londra — A- 
matori 11—9.

Dacă ar fi să fac remarcări 
aș începe cu... ECHIPA, a că
rei forță atletică și combativi
tate au lăsat o bună impresie, 
inclusiv în presă : «Românii
s-au dovedit indiscutabil cei 
mai puternici* — serie Corri- 
ere di Sicilia. S-au detașat 
Al. Marin. Simion, Stroe, Bă
lan, Pasache. Pena”. (G. R.)

Radu Demian, se- 
Viorel Moraru la 
tehnică a echipei 
Grivița Roșie, ne

contraatac, primul 
și un penalty. Eugen 
și Dorin Costrăș, buni 
s-au aflat destul de rar (și a- 
ceasta din vină lor)’ în poziții 
clare, iar cînd au încercat -să 
concretizeze au făcut-o fără 
convingere. Adrian Nastasiu și 
Adrian Schervan n-au consti
tuit nici ieri un pericol real 
pentru poarta adversă. Iar Doru 
Spinu este departe de valoarea 
arătată altădată.

Aceasta a fost echipa care 
s-a chinuit ieri să învingă pe 
tinerii și foarte puțin experi
mentați! poloiști italienL Am 
văzut din nou 9 jucători (Flo
rin Slăvei și Cornel Gordan nu 
au intrat in apă), dar nu 
ECHIPA. Am mai spus-o 
repetăm : nu aceasta este 
loarea polo-ului românesc 
nu aceasta este adevărata 
a echipei naționale. Ceva 
buie făcut, și în mod neîntir- 
ziat, pentru că turneul olim
pic bate la ușă și naționala 
României are de apărat un 
prestigiu cucerit cu multă 
trudă. Acesț lucru este posibil, 
dar cu sportivi care să se dă
ruiască totalmente în pregătiri 
și în jocuri.

Adrian VASILIU

e-

„CINE ȘTIE CÎSTIGĂ“
77 a a

mai a expirat terme- 
depunere a răspunsu- 
concursul „Cine știe 
cu tema OLIMPIADA

CU TEMA OLIMPIADA '80
La 15 

nul de 
rilor la 
cîștigă”,
’80, dotat cu excursii la Jocu
rile Olimpice de la Moscova și 
10 mențiuni, cu premii in o- 
biecte, legate de specificul te
mei. Concursul s-a bucurat 
de un frumos succes, organi
zatorii. „Aeroflot” și „Inturist”, 
împreună cu „O.N.T. Carpați”, 
primind 986 de răspunsuri din 
toate colțurile țării. Răs
punsurile au arătat o foarte 
bună cunoaștere a problemelor 
sportive și olimpice, departa
jarea fiind dificilă.

Doi dintre concurenți an 
răspuns fără greșeală, și, ca 
urmare, vor beneficia de cite

o excursie la Moscova, în pe
rioada Jocurilor Olimpice ’80. 
Aceștia sînt EMIL GLODEA- 
NU din Cluj și DAN EUGEN 
SPATARU din București. Cîș- 
tigătorii mențiunilor sînt ur
mătorii ; Geo Cioican, Gh. Cre- 
țu, Alex. Grun, Dumitru Mate- 
ianu, Clarice Meyerovici și 
Alex. — Romeo Vilara din 
București. Ioan Luca din Arad, 
Aurel Orhei din Suceava, C. 
Veveriță din Giurgiu și Onișor 
Vermeșan din Pitești. Premiile 
vor fi inmînate și expediate 
prin poștă pentru provincie, 
după data de 10 iunie a.c.

Organizatorii 
țumesc tuturor 
sport care au 
cast concurs.

concursului mul- 
iubitorilor de 

participat la a-

LA ATLETISM
Paschek, 8,36 m la lungime

Cu tot timpul nefavorabil, în 
cadrul concursului atletic inter
național „Ziua olimpică” desfășu
rat miercuri la Berlin au fost în
registrate clteva rezultate de va
loare. Cel mal bun este cel reușit 
la lungime de Frank Paschek, 
8,36 m, nou record al R.D. Ger
mane și a doua performanță eu
ropeană din toate timpurile; (R.E.: 
8,45 Nenad Stekicl, Iugoslavia). 
Alte rezultate : feminin : 100 m : 
Gdhr 11,11, 400 m : Krug 51,41, 
100 mg : Gărtz 12,70, 800 m :
Kămpfert 2:00,8, 1 500 mî War- 
tenberg 4:08,0, lungime : SiegI
6,83 m, Heimann 6,80 m, Înălțime : 
Ackermann 1,93 m, Haverny 1,91 
m, greutate : slupianek 22,05 m, 
suliță : Fuchs 62,88 m ; masculin : 
100 m : Ray 10,33 (In serii, Chris
tian Haas — R.F. Germania —■ 
10,14), 800 m : Busse 1:46,4. 5 000 
m : Kunze 13:26,4, 110 mg : Mun- 
kelt 13,61, greutate : Bayer 21,75 
m, ciocan ; Stopat 72,26 ; înălțime: 
Wessig 2.27 m... Adrian 
teasa 2.18 m.

DEOCAMDATĂ, AVANTAJ KOZAKIEWICZ!aia

in disputa cu „noul var* al săritorilor cu prăjina

TELEX • TELEX •
atletism • Nadejda Tka- 

cenko (U.R.S.S.) a stabilit un 
nou record al lumii la pentatlon : 
4 880 p (v.r. • 4 839 p, aparținea 
aceleiași atlete'. Rezultate înre
gistrate : 100 mg — 13,0 ; greu
tate — 16,86 m ; înălțime — 1,80 
m ; lungime — 6,36 m ; 800 m — 
2:14,1 • Competiția de marș
Strasbourg — Paris (506,5 km) a 
fost cîștigată de belgianul Roger 
Pietquin în 60 h 01:20 • La Is- 
leworth (Anglia), Dave Ottley — 
85,52 m la aruncarea suliței, nou 
record al Angliei ; la Fuerth 
(R.F.G.), Ferenc Paragy (Unga
ria) a cîștigat aceeași probă cu 
91,40 m. Alte rezultate : Harald 
Schmid (R.F.G.) — 45,27 la 400 m, 
Helena Fiblngerova (Cehoslovacia) 
— 21,18 m la aruncarea greutății, 
Anna Wlodarczyk (Polonia) — 
6,68 m la lungime

CICLISM • Desfășurată pe 
traseul Lecce — Barletta (220 km) 
etapa a 13-a a Turului italiei a 
revenit lui Giuseppe Saronni în 
6 h 22:52. în clasamentul general 
se menține lider Roberto ” 
tini.

FOTBAL 
1—0 (0—0) 
de Boniek v___  _ ______
disputat la Poznan • In joc re
tur în finala „Cupei Turciei", 
Galatasaray Istanbul — Altay Iz
mir 1—1. Cîștigînd primul meci 
cu 1—0. Altay a cucerit trofeul 
• Turneul internațional pentru 
tineret de la Angers a revenit 
echipei S.C.O. Angers (1—0 cu 
Paris St. Germain, în finală)

HALTERE • C.M. de juniori

• Polonia — 
prin punctul 

(mln. 57). în

Visen-
Scoția 

marcat 
meciul

TELEX • TELEX
de la Montreal : la cat. 75 kg, 
victoria a revenit bulgarului Bu
din Dimitrov cu 337,5 kg ■ (147,5 4- 
190 kg). Pe locurile următoare : 
Laszlo Kiraly (Ungaria) — 
kg și Lazaro Ferran (Cuba) 
302,5 kg.

ȘAH • După 8 runde, în 
neul feminin de la Varșovia 
duce Lidia Mulenko (U.R.S.S.) 
cu 5,5 p. Maestra româncă Ligia 
Jicman, care în runda a 7-a a 
pierdut la Rachel Crotto, iar în 
cea de-a 8-a a remizat 
ria Grosz, 
cu 1 p.

TENIS • 
Garros din 
fășoară campionatele 
nale ale Franței, în turul doi' al 
probei de simplu femei, jucătoa- 
rea româncă Virginia Ruzicl a 
învins-o în două seturi, cu 6—1, 

(Ceho- 
Stra-

Riedel 
King

se află pe

La arena 
Paris, unde

307,5

tur- 
con-

cu Ma- 
locul 4

Roland 
_ se dis
inter națio-

6—2, pe Maria Pinterova 
slovacia). Alt» rezultate : 
chonova (Cehoslovacia) — 
(R.F.G.) 1—6, 6—3, 6—2 ;
(S.U.A.) — Hobbs (Anglia) 6—2, 
6—2 ; Smith S.U.A.) — Simon 
(Franța) 6—1 ; 7—6 ; Turnbull 
(Australia) — Bohm (Suedia)

Rezultate din 
probei de simplu 

O ran Ies — Slozil 6—1, 
6—1 : Manson — Bedel 7—5, 
6—3 ; Mottram — Sanders 

6—4, 6—1 ; Portcs — Ostoja 
6—3, 6-4 ; Noah — Clerc 
6—7, 6—4, 1—6, 6—3 ; TeltS- 
— Warwick 6—4, 5—7. 6—1,

7—5, 1—6, 9—' 
turul doi al 
bărbați :
6-2,
7—5,
6—3,
6—1»
6— 4. 
cher
7— 6.

» 1N TARA LUI ROBIN HOOD, la Man
chester, concursul internațional feminin de 
tir cu arcul a revenit țin Lașei românce Au
rora Chin, iar reprezentanta țării gazdă, 
G. Patterson, a fost nevoită să se mulțu
mească cu locul secund. în proba mascu
lină olimpică de dublu F1TA, însă, schimb 
de locuri ■ a cîștigat englezul D. Sawory, 
urmat de românul Mihal Birzu. Ce să-l fad, 
totuși Robin Hood era bărbat I • UN JU
BILEU SUI-GENERIS. Pentru a sărbători 
jubileul portarului său (și al echipei națio
nale) Rey Olemence, F.C. Liverpool — din 
nou campioană a Angliei — a susținut un 
meci amical cu echipa belgiană Anderlecht. 
întărită chiar cu foștii săi jucători Keegan, 
Toshak și Jones. Liverpool a încheiat me
ciul cu o înfrîngere Ieșită din comun 
(6—8). obligîndu-1 pe sărbătorit să scoată 
de atîtea ori balonul din plasă. Lui Cle- 
mence i-a rămas doar satisfacția de a fi 
înscris un gol din... penalty. • SCAPAȚI 
DE OBSESIA INVINCIBILITĂȚII recordma
nului Vladimir lașcenco — accid entat, ope
rat șl indisponibil de mal multă vreme — 
săritorii în înălțime au luat cu asalt piscu
rile șl iată că, la un interval de numai 24 
de ore după ce vechiul record căzuse (2.34 
m, stabilit la 16 iunie 1978), noul record 

(2,35 m, realizat de campionul olimpic, po-

lonezul Jacek Wszola, 24 ani) este egalat 
de tinărul atlet vest-german Dietmar M6- 
genburg (18 ani). Interesant de subliniat că 
la 1 martie în acest an, la C.E. de sală de 
la Sindelfingen, ordinea pe podium la sări
tura în înălțime a fost : Mogenburg, Wszola 
și Proteasa. Deci, acum este rîndul tînăru- 
lui nostru recordman ta apropiata perspec
tivă olimpică... • FRANCOIS VAN DER 
ELST, talentatul atacant belgian (25 ani).

care a semnat un contract cu Cosmos, a 
sosit recent la New York, unde a fost in
tim piuat de celebrul sâu predecesor Pele, 
și d 2 actualul antrenor al echipei nord-ame
ricane, Weissweiler Nu se știe, deci, dacă 
van der Elst va juca la 6 iunie, la Bru
xelles, în partida cu echipa României. • 
CENTRALUL DE LA ROL AND-GARROS a 
înregistrat un nou record de spectatori la 
actualul turneu parizian, cu ocazia meciului

Aproape că renunțasem să-l 
mai așteptăm pe polonezul Wladis
law Kozakiewicz pe locul re
cordmanului mondial, pe care 
l-a asaltat cu insistență, mai a- 
desea decît oricare alt săritor, 
de fiecare dată fără succes ; mal 
ales că anul trecut o nouă ge
nerație de săritori, tînără și ne
răbdătoare, avîndu-i în frunte 
pe sovieticul Konstantin Volkov 
și pe francezul Thierry Vigneron 
(ambii năacuțl în 1960), s-a afir- 

. mat spectaculos, părînd capabilă 
să realizeze în scurtă vreme sal
tul calitativ pe care îl așteaptă 
proba de 3—4 ani. într-adevăr, 
listele ultimelor sezoane, cu de
osebire cea a anului preolimplc. 
ne oferă o suită de performanțe 
valoroase. în 1979, de pildă, șase 
săritori au trecut de 5,60 m, 10 
de 5,55 m, alți 10 au sărit între 
5,50 și 5,55 m, Iar numărul to
tal al celor cu rezultate de peste 
5,40 m este de... 40 ! Și totuși, 
recordul mondial a! americanului 
Dave Roberts, stabilit în iunie 
1976 (5,70 m) stătea neclintit, a- 
părat, parcă, de pavăza invizibilă 
a barierei psihologice a noii 
granițe.

Iată însă că în avanpremiera 
sezonului olimpic, la numai câ
teva zile după ce Vigneron îi ră
pise recordul european (5,67 m), 
Kozakiewicz sare 5,72 m, mar- 
cînd un punct important în dis
puta cu reprezentanții noului val. 
Este, într-un fel, un act de drep
tate pentru „bătrânul Koza“, să
ritorul ’ care numără cu zecile 
performanțele de peste 5,50 m.

Pentru că ne-am obișnuit cu

el, pentru că sare (concurează) 
mult, șl de multă vreme, l-am 
putea crede un veteran. Și to
tuși la 8 decembrie trecut abia 
a împlinit 26 de ani. Nu mai pu
țin de 15 din ei l-a dedicat atle
tismului. A început devreme, 
la H ani, la îndemnul fratelui 
mai mare, Edward, fost decat- 
lonist. înalt (1,88 m) șl voinic (83 
kg), cu o statură aparte în gru
pul prăjiniștilor de azi, amintind 
mai degrabă de Tarzanii pe
rioadei „rigide", Wladislaw a re
fuzat tentația poliatlonului, ale- 
gînd prăjina. Primii șase ani au 
fost ,,de ucenicie". în 1978, la 
17 ani, a sărit pentru prima dată 
peste 4 m (4,26 m). Apoi rezulta
tele au crescut rapid : 1971 — 
4,65 m, 1972 — 5,02 m (record 
polonez de juniori), 1973 — 5,35 
m (intră In elita internațională),
1974 — 5,38 m (locul * ■* 
pionatele europene de
1975 — 5,60 m (reoord
1976 — 5,62 m (și 5,67 
record mondial 
pășit), 1977 — 
european), 1978
— 5,61 m, 1980 _ ______
mondial. Palmaresul trebuie com
pletat cu două titluri continen
tale pe teren acoperit, cucerite 
în 1977 (San Sebastian) și 
(Viena) Șl, spunem noi, cu 
opțiune pentru cel olimpic. _
Moscova, deși densitatea perfor
merilor ne împiedică să-l numim 
„mare favorit". Este, totuși, ca 
orice recordman mondial, primul 
favorit al probei I

Vladimir MORARU

2 la cam- 
la Roma), 
european), 
m în sală, 
încă nede- 

i (record 
1979 —

indoor
5,66 m
— 5,62 m,
— 5,72 m, record

1979
O 
la

DIN NOU NOTTINGHAM FOREST!
De 4 ani, fără întrerupere, 

trofeul Cupei campionilor euro
peni se află în posesia echipelor 
engleze. După ce F.C. Liverpool 
l-a cucerit doi ani consecutiv 
(1977 șl 1978) „ștafeta” a fost 
preluată de Nottingham Forest, 
învingătoare în ultimele două fi
nale cu același scor : 1—0 (anul 
trecut cu Malmo F.F., și miercuri 
seara, la Madrid, cu Hamburger 
S.V.). Antrenorul „pădurarilor” 
din Nottingham, Brian Clough, 
declara anul trecut după victoria 
în finala C.C.E. că acesta este 
doar începutul unei noi ere pen
tru a ajunge cu formația sa în 
galeria marilor echipe, ca Real 
Madrid. Ajax Amsterdam sau In
ter. Se pare că maestrul englez 
— care a pornit cu băieții săi 
acum cîțiva ani din liga a iV-a, 
ajunglnd după o muncă stărui
toare în vlrful piramidei — a a-

din prima zl, Jimmy Connors — Adriano 
Panatta : 17.000. Este adevărat, însă, că arena 
a fost lărgită înaintea acestei ediții â Inter
naționalelor Franței. • RALLY-UL AUTO
MOBILISTIC ACROPOLIS, aflat la cea de-a 
27-a ediție, care se desfășoară pe o dis
tanță de 2 744 km, în timp de 4 zile, se va 
încheia azi în capitala Greciei, la poalele 
Acropolei, Suedezii Bjorn Waldegaard și 
Harry Thorszellcous, cîștigătoril ediției pre
ced inte, s-au declarat optimiști în ceea ce 
privește reeditarea succesului la bordul ma
șinii lor Mercedes Benz 450 SLC. • GERD 
MULLER L-A ÎNVINS ACASĂ PE CRUYFF. 
Nu la Amsterdam, cl la Washington : Fort 
Lauderdale — Washington Diplomats 2—1, 
echipa Iul Gerd Muller 
stopeze după echipa lui 
lui Bekenbauer. Cosmos 
șl în acest an în plină 
nerea unul nou titlu de 
cerul nord-american. Apropos de Becken
bauer : acesta și-a făcut publică dorința de 
a sî reîntoarce acasă, dar nu la fosta sa 
echipă, unde a cunoscut gloria, Bayern 
Munchen. cl la S. V. Hamburg, care a ră
mas fără vedeta sa nr 1. englezul Keegan. 
Noțiunea de ..acasă’ este foarte relativă, 
după cum se vede, pentru unii fotbaliști.

Paul SLĂVESCU

vut deplină dreptate și că pre-’ 
viziunile sale se transformă in 
realitate.

Fără să strălucească în finala 
de la Madrid, Nottingham, a 
învins cu 1—o pe Hamburger 
S.V. Meciul nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor, poate din pru
dența cu care au abordat en
glezii jocul după ce Robertson a 
deschis scorul. Forest s-a apă
rat ermetic, adoptînd așezarea 
4—4—2 și, în plus, - Shilton a fost 
în poartă imbatabil. Vest-ger- 
manil au atacat peste o jumăta
te din meci, dar Keegan „ținut 
în clește” nu a putut să-și eta
leze calitățile în fața compatrlo- 
ților săi.

Arbitrul portughez Garrido a 
condus corect formațiile :

NOTTINGHAM FOREST : Shil
ton — Anderson, Gray (Gunn), 
Burns, McGovern — Lloyd, Bo
wyer, Mills (O’Hare), O’Neill — 
Birtles, Robertson.

HAMBURGER S.V. t KargUS — 
Kaltz, Nogly, Jakobs, Buljan — 
Hieronimus, Keegan, 
ring — Milewskl, "" 
mann.

Pentru amatorii de 
vom prezenta 
Nottingham 
șl 9—8 cu 
și 2—1 cu 
8—1 șl 3—1 
6—1 și 2—0 
1—8 cu Hamburger S.V. (I.O.).

Memme- 
Magath, Rei-

_ . _ statistică 
drumul echipei 

plnă în finală : 2—o 
Oesters Văxjo ; 2—0 

F.C. Argeș Pitești : 
cu Dynamo Berlin ; 

cu Ajax șl în finală

incercind acum să 
Cruyff șl echipa 
New Fork, aflată 

cursă pentru obți- 
campioană în soc-

AUTO: MARELE PREMIU

DE IA ZANDV’OORT
Mărite premiu automobilistic de 

la zandvoort (Olanda), contind 
pentru formula a 3-a a campio- 
naulul european, a revenit pilo
tului Italian Mauro Baldi care a 
parcurs 143,6 km în 54:21,54 (vi
teză medie orară — 161,566 km). 
După desfășurarea acestei probe, 
pe primul loc în clasamentul ge
neral al campionatului Europei 
se află belgianul Boutsen cu 39 p, 
urmat de francezul Alliot — 22 p.

Reducția și administrație t cod 70139 București, str V. Con io 16, ot. P.T.T.R. t, tel. centrata 11.50.5» secția coreșp. 11 51 »» t Merarbon 437 s telei 10 350 romsp. Tiparul I. P. 
pentru tlrâmâlote i abonamente prin fLEXIM • departamentul export Import presâ, P.O. Boi 136-137, <elei 11 224, București, tir. 13 Decembrie nr. 3. R. t.

„Informația"
13363


