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Șl PROMIȚĂTOR AL HANDBALULUI ROMÂNESC9
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în ■ formațiile ad- 
verse-
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„Trofeal Spania" • Orădenii an 
organizare ireproșabilă

Moment de referință pentru 
handbalul internațional in acest 
sezon olimpic, cea de a XlX-a 
ediție a „Trofeului Carpați* la 
handbal masculin s-a bucurat 
de un deosebit succes. Avînd 
la start echipe din primul eșa
lon valoric, competiția — ur
mărită de specialiști din peste 
10 țări — a reliefat forța actu
ală a unora dintre pretenden
tele la podiumul de premiere 
al J. O. de la Moscova, repre-

României reușind sizenlativa _ .
se acrediteze cu argumente șl 
mai temeinice în disputa pen
tru medalii

Succesul tradiționalei noastre 
competiții a fost asigurat, în 
primul rînd, de o organizare 
ireproșabilă. Fără să exagerăm 
cu nimic, „TROFEUL CAR
PAȚI* s-a bucurat de condi
țiile unui campionat mondial ! 
Numeroși oameni, îndrăgostiți 
de sport în general și de hand-

O NOUĂ AFIRMARE 
A SCOLII ROMÂNEȘTI 

DE POPICE
• „Vom munci zi de zi pentru menținerea in vîrful pira
midei" © Stiluri diferite - cifre de valoare mondială • 

(Smânia - pe primul loc în palmaresul campionatelor 
lumii

CLASAMENTUL C.M. 1953-1980Specialiștii și sportivii de 
peste hotare prezenți la cam
pionatele mondiale de popice, 
cu care am stat de vorbă după 
încheierea marii competiții des
fășurată săptămîna trecută pe 
arena din Neptun, au fost de 
părere, în unanimitate, că ediția 
românească a acestei întreceri 
s-â ridicat la un nivel tehnic 
și spectacular neatins pină în 
prezent.

După ce pistele, instalațiile 
auxiliare, bilele- și popicele au 
corespuns exigențelor experți- 
lor din comisia de omologare a 
sălii de concurs, calitatea supe
rioară a materialelor de joc a 
fost pe urmă valorificată chiar 
din prima reuniune. Confirmîn- 
du-și înalta măiestrie, popicarul 
ungur Bela Csanyî a doborît 
din 200 bile mixte 972 popice,

Țara Aur Argint Bronz
1. România 18 15 11
2. Iugoslavia 14 16 9
3. R.D. Germanâ 13 9 15
4. Ungaria 7 12 9
5. R.F. Germania 6 7 12
6. Cehoslovacia 5 6 6
7. Austria 5 3 4
8. Suedia ■ 1

\\\\\\\\\\\\\v
performanță care reprezenta un 
nou record mondial pe piste 
din plastic, a căror apariție în 
arena competițională interna
țională (1976, la C.M. de la 
Viena) a revoluționat cerințele 
de fond ale jocului, eliminind 
orice urmă de întimplare în 
obținerea cifrelor superioare.

Traian lOANIJESCU

(Continuare In pao 2-3)

bal In special, au muncit din 
zori pină In zori pentru a 
oferi competitorilor condiții 
ideale de evoluție, iar publicul 
— care a umplut zi de zi, pină 
la refuz, tribunele veritabilului 
Palat al sporturilor — a fost 
entuziast și cald, reușind să-i 
răsplătească pe sportivi pentru 
intensele lor eforturi. Oradea 
se constituie astfel intr-un or
ganizator de elită, capabil prin 
ospitalitate și priceperea oame
nilor săi să găzduiască orice 
mare manifestație sportivă. Fe
licitările noastre sint, desigur, 
o palidă răsplată. Dealtfel, 
inimoșii oameni de acolo, care, 
zilnic, au fost elogiați de oas-

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Programată cu 50 de zile 
înaintea deschiderii Jocurilor 
Olimpice de la Moscova, cea de 
a XXVI-a ediție a campiona
telor internaționale de atletism 
ale României a însemnat un 
serios examen pentru mulți 
dintre atleții participanțl, ro
mâni și străini. Evident, am 
fost interesați, în primul rînd, 
să urmărim evoluția în concurs 
a candidaților noștri olimpici, 
unii dintre ei (prea puțini to
tuși !) in întrecere cu adversari 
mai valoroși de peste hotare. 
Din acest punct de vedere a 
fost mai elocventă comportarea 
aruncătorilor, aflați în dispută 
cu valoroși atleți cubanezi, de 
cit au fost, să zicem, semifon- 
distele și fondiștii, practic fără 
adversari pe măsura lor.

Campioana noastră Eva Zor- 
go-Raduly a câștigat concursul 
de duminică, la aruncarea suli
ței, cu un rezultat 
m (a mai avut o 
65,02 m și o alta 
care o recomandă 
formanțe și mai bune, asta cu 
cit ne apropiem de data între
cerii olimpice de la Lujnikt 
Față de ediția trecută a compe
tiției, desfășurată în aceeași pe
rioadă, Eva Zorg5 se află în 
progres cu peste 3 m (anul tre
cut a fost a Il-a cu 62,68 m) 
dar se cuvine să arătăm că pe 
plan mondial la suliță nivelul 
performanțelor, în special în 
acest an, este într-un sensibil 
progres. Iată bilanțul ’80 al 
probei: 69,96 Fuchs (R.D. Ger
mană) — record mondial. 66,40 
m Todorova (Bulgaria), 66,32 m 
Nunez (Cuba), 65,86 m Zorgo- 
Raduly (România). 65,64 m Co
lon (Cuba), 65,26 m Richter 
(R.D. Germană), 65,02 m Nika- 
norova (U.R.S.S.).

O plăcută coincidență la disc

bun — 65,86 
aruncare de 
de 64,02 m) 
pentru per-

Mihaela Loghin constantă pes
te 19 m. Pe cind 20 m?

Foto : Ion MIHAlCĂ
bărbați și la greutate femei. In 
mai puțin de o oră, Iosif Nagy 
și, respectiv, Mihaela Loghin 
și-au corectat cu cîte... 2 cen
timetri recordurile realizate tot 
de ei cu puține zile în urmă. 
Ambii au demonstrat în acest 
concurs o bună constanță care 
poate fi de bun augur pentru 
viitoarele rezultate : Nagy i

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Marginalii la finala „Cupei României4*,

rrPOLI" TIMIȘOARA ȘI-A APĂRAT ȘANSA,
ÎN TIMP CE STEAUA ȘI-A COMPROMIS-O...

Acesta e fotbalul ! De aceea 
e frumos și este urmărit cu su
fletul la gură de atîția oameni.

a Cupei României să fie o „fi
nală normală” cu Steaua — ma
rea favorită ! — învingătoare,

Dembrovschi, singur cu portarul Iordache, nu poate beneficia 
de situafia favorabili pentru a marca..

Foto : Dragoș NEAGU
Fotbalul oferă surprize. Surpri
ze mari. Iată, toată lumea se 
aștepta ca cea de-a 42-a finală

Campionatele nafionale ale gimnaștilor

AURELIAN GEORGESCU, LIDER DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE
CONSTANȚA, 2 (prin tele

fon). Campionatele naționale 
individuale de gimnastică mas
culină pe 1980, ultimul examen 
preolimpic pentru lotul nostru, 
au început, luni, în Sala spor
turilor din Constanța, cu parti
ciparea a 12 dintre cei mai 
buni maeștri ai acestei discipli
ne. Caracterul lor de ultimă 
verificare și selecție în vede
rea Jocurilor Olimpice de la 
Moscova asigură campionatelor 
o notă în plus de însemnătate, 
sportivii străduindu-se să-și 
valorifice integral pregătirea de 
sute și mii de ore din ultimele 
luni. Din păcate, de la start 
este absent, ca și la Tîrgoviș- 
te, multiplul campion Dan 
Grecu, care acuză o ușoară du
rere la umăr, motiv pentru

care medicii au hotărît să-1 
menajeze. în aceste condiții, 
dintre cei doi campioni abso- 
luți din 1979, doar Kurt Szilier 
a rămas să-și apere poziția de 
lider al gimnasticii noastre 
masculine.

Față de concursul de acum 
două săptămini, de la Tirgo- 
viște, cînd lotul nostru a evo
luat în campania reprezentati
velor Cubei și Poloniei, gim- 
naștii români au marcat, aici, 
un vizibil salt de calitate, con
cretizat în prestații mai bune, 
mai sigure, mai precise. în 
prima zi, participanții la între
cere au prezentat exercițiile 
impuse, iar lupta pentru întîie- 
tate a fost interesantă, pe a- 
locuri cu spectaculoase răstur
nări de situații. După primul

schimb, în frunte se afla Ro
mulus Bucuroiu (9,40 la cal cu 
minere), pentru ca în schimbul 
al doilea Aurelian Georgescu 
(9,45 la același aparat) să-l 
egaleze, pe locul al treilea si- 
tuîndu-se Gabriel Popescu. A- 
ceeași situație ș-a menținut și 
după schimbul al treilea ; în 
schimbul al patrulea, Aurelian 
Georgescu s-a distanțat In 
frunte, grație unei mai bune 
evoluții la aparatul său favorit, 
săriturile (9,50). în acest schimb, 
Bucuroiu (8,80 la paralele) a 
ieșit, practic, din cursă. Pen
ultimul schimb l-a adus în 
prim plan și pe campionul

Constantin MACOVEI

cu „Poli*, o învinsă merituoa
să. o finală din care să tragă 
foloase și F.C. Baia Mare, pe 
care tot „calculul hîrtiei* ne-o 
arăta participantă sigură în 
Cupa U.E.F.A Dar. toate aces
tea au căzut ! 30 000 de specta
tori și milioane de telespecta
tori au urmărit pină la urmă, 
o finală dramatică, — cu un în
vingător merituos și viu aplau
dat 1 — o finală care nu se va 
uita mult timp.

Meciul începuse liniștit poate

prea liniștit, nu ca un meci de 
cupă... A devenit dramatic 
pentru că AȘA A VRUT Mar
cel Răducanu, „marele” Mar
cel Răducanu, prin gestul lui 
necugetat. După eliminarea ste- 
listului, au urmat căderea brus
că a echipei sale și — prin lo
gica reciprocei — avîntul stu
denților. A început să apară 
balastul în picioarele bucureș- 
tenilor, după cele două meciuri 
cu Universitatea Craiova, au a- 
părut neputința lui Dumitru, 
Iordănescu, Sameș, FI. Marin, 
Aelenel de a suplini lipsa ce
lui de-al 11-lea coechipier. 
Steaua fără Răducanu este ca — 
o pasăre fără o aripă. Pe de 
altă parte, a început să se vadă 
avantajul enorm al omului in 
plus pentru Politehnica, care a 
apăsat pe accelerator și a reu
șit să egaleze pină la pauză. A 
încercat Steaua să forțeze In 
repriza secundă, dar șl ratările 
arătau lipsa prospețimii fizice, 
în timp ce Politehnica, ieșitul 
cu fața curată, a ajuns stăpînă 
pe meci și, fără să demonstre
ze o mare forță de joc, și-a 
„astupat* cu dibăcie golurile 
din mecanismul său prlntr-o 
rațională așezare în teren șl o 
inteligentă circulație a balonu
lui Iată cîteva cifre care pot 
„vorbi* de aspectul jocului, pe 
reprize : min. 1—45 : șuturi la 
poartă și pe spațiul porții: 
Steaua 7—3 : „Poli” 5—1 ; min.

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2—3)

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV

(Continuare in pag. 3-3)

De ieri s-a reunit la Bucu
rești lotul reprezentativ. Tri
colorii pregătesc jocul de vi
neri la Bruxelles în compa
nia echipei Belgiei. Sînt pre
zenți la antrenamente urmă
torii jucători : Iordache, Cris
tian (portari), Tilihoi, Lică, Sa- 
meș. Ștefănescu, A. Nicolae. 
Muntcanu II (fundași), Dinu, 
Țicleanu, Bălăci (mijlocași), 
Crișan, D. Nicolae, M. Ră
ducanu, Cămătaru, A lo- 
nescu (atacanți). După cum se 
vede, față de lotul anunțat s-au 
produs două modificări; Stol-.

ca — accidentat în finala cupei 
— nu va mai face deplasarea, 
în locul lui a fost convocat pi- 
teșteanul D. Nicolae. Boloni ur
mează să se prezinte astăzi.

Selecționații au efectuat, ieri 
după-amiază, un antrenament 
de refacere. Iar astăzi ei vor 
participa la două ședințe de 
pregătire (dimineața și după- 
amiază). în cursul dimineții, 
componenții lotului vor fi pre
zenți și la reuniunea lotului 
lărgit programată la sediul 
federației. Mîine va avea loc 
plecarea la Bruxelles.



Z’UA INTERNAȚIONALĂ PENTRU APĂRAREA COPILULUI
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CA IN FÎECARE DUMINICĂ, AMBIJIOASE ÎNTRECERI PE „SĂLAJ-VICINA
(Urmare din vag- 1)

<1

Sigur, și pe alte stadioane 
din Capitală se organizează în
treceri frumoase pentru copii, 
dar la Complexul sportiv Sălaj- 
Vicina concursurile sînt parcă 
mai atractive, mai intime, mai 
animate. Se anunță — să zi
cem — în cartierul Ferentari, 
că duminică 1 iunie vor avea 
loc alergări etc. Simbătă du
pă-amiază, în fața blocurilor 
cu balcoane încărcate '* " : 
o mie de copii Iși pun 
bicicletele ; încearcă, 
patinele cu rotile ; fac 
antrenament la cros.
micilor sportivi e simplu: în- 
tîi, alergare. N-ai ieșit primul 
la cros, patinele cu rotile agă
țate în spatele bicicletei iți 
mai dau o șansă pentru o di
plomă, cu însemnul „Dacia- 
dei". Te-ai clasat bine și la 
cros și la rotile, de ce n-ai 
participa și la întrecerile de 
biciclete ? Deci, ca în flecare 
duminică, alergări (la cros, pa
tine cu rotile, biciclete) și 
»etc.“ (adică, handbal, tir, fot
bal, jocuri distractive).

La ultimele întreceri. însă, de

de flori, 
la punct 
reglează 
un ultim 
Calculul

»
1 iunie, toate culoarele, toate 
terenurile din acest splendid 
complex sportiv erau sărbăto
resc împodobite cu sute deste- 
gulețe. In așteptarea starturi
lor, mai toți copiii din car
tier I La cros, datorită numă
rului mare de participant, s-a 
alergat pe categorii de... cla
se. Așadar, „Crosul clasei I“, 
„Crosul clasei a II-a“ etc- Com
petitori : „șoimii" și pionierii 
de la Școlile generale nr. 139, 
141, 122, 127, 136, 134, 135, 132, 
148... Sigur, toate alergările au 
fost frumoase, animate. între
cerile rezervate puștilor din 
clasa a Il-a au impresionat in

să în mod deosebit. La băieți a 
ciștigat Cătălin Brănescu (Șc. 
gen. 150), iar la fete Draga 
Stoianoviei (Șc. gen. 146).

A urmat concursul de patine 
pe rotile. Adică, Draga Stoia- 
oovici și ceilalți crosiști au fu
git Intr-un suflet la locul de 
parcare al _Pegas“-urilor și-au 
scos patinele din sacoșe și cind 
s-a dat startul erau de mult pe 
linia de plecare- La fes ivi ta
ica de premiere, Draga Stoia-

iiu

novici — o adevărată atletă — 
împărțea iar ciocolată colegi
lor, iar prof. Violeta Stoiano- 
vici așeza frumos în geantă a 
doua diplomă cu locul I.

Alți copii fruntași la ultima 
ediție a întrecerilor de fiecare 
duminică, organizate la „Sălaj- 
Vicina" de C.E.F.S. și Consiliul 
organizației pionierilor din Sec
torul 5 : Luminița Drăgan și 
Onisifor Petreanu (Șc. gen. 136, 
prof. Al. Eftene) la patine cu 
rotile ; Carmen Constantin (Șc. 
gen. nr. 148, prof. Eleonora Vi- 
tan), locul I la biciclete ; Flo
rin Țîncu, David Berechet — 
Întreaga grupă de copii a Șco
lii generale nr. 135 condusă de 
prof. Ruxandra Ionescu, co
mandant instructor de unitate; 
țintașul Jean Cristea (Șc, gen. 
148).„ Apoi, numeroasele echi
pe de fotbal, de handbal (cîști- 
gătoare Șc. gen. nr. 147, marea 
învinsă, în finală, formația Șc- 
gen. nr. 148, prof. Aneta Schil- 
ba) - - -
curs pe „Sălaj-Vicina' 
gări

iar duminică, din nou con-
La aler-

și... etc.
Vasile TOFAN

INTR-UN VERITABIL
Imensul parc bucureștean din 

jurul Palatului sporturilor și 
culturii s-a transformat dumi
nică într-un veritabil univers 
al copiilor. De ziua lor, mii de 
șoimi ai patriei, școlari și pio
nieri și-au dat întilnire aici.

...Sute de participau ți la a- 
lergările de cros ! Trasee com
binate, pe aleile de asfalt și 
potecile ce «trăbat plantațiile, 
tot mai bogate, ale parcului. 
Starturi iuți, ca în probele de 
sprint și aplauze pentru pri
mii riștigători. Printre ei, In
grid Vasiliu, din rin sa a II-a 
a Liceului nr. 6 și colega ei, 
Claudia Winkler, care a talo- 
nat-o la o_. zecime de secun
dă. Cum ne-am dat seama, aler
gările plac mai ales copiilor 
de la școlile generale nr. 180 
(sectorul 1), 66 (sectorul 2), 76 
(sectorul 3), 124 (sectorul 5) și 
191 (sectorul 6). care au in- 
9Cris cei mai mulți concurcnți_.

...Lume multă și în jurul pis
tei de patinaj pe rotile. Plecă
rile, din 5 In 5 minute, pe ca
tegorii de virstă. La categoria 
11—12 ani, doi copii care — 
după cum afirmă profesorii —

UNIVERS SPORTIV 
vor ajunge, cit de curind. doi 
performeri in . 2 ' .
gheață : Viorica Grigore, de la 
Școala generală 
tor Croi, de la J94". Notăm 
aceste nume și așteptăm să le 
revedem la _Fjoreasca" sau la 
J3 August', pe oglinda ghe- 
W-.

„Un mini-turism teleghidat 
a atras atenția unui grup ma
siv de copii. 11 minuiesc, pe 
rind, cu multă indemînare. ac
tuali sau foști elevi ai cercului 
de modelism de la Casa cen
trală a pionierilor și șoimilor 
patriei. Prilej de admirație fa 
ță de Mihai Enache (clasa a 
VII-a, Școala generală nr. 139), 
Vili Constantinescu (cL a V111-a, 
Liceul JJimitrie Bolintineanu") 
precum și față de uteciștii Pa
vel Trache și Georgeta Dincă, 
instructori și colaboratori apro- 
piați ai prof- Ștefan N icul eseu, 
responsabilul cercului. Sportu
rile tehnico-aplicative au adepți 
de nădejde in rindul cekir 
mici !

—Pe spații largi, aleile par
cului au fost pur și simplu bk> 
cate cu desene. Toate sub

AL CELOR MICI •••

patinajul pe
nr. 121 și Vie-

Însemnele lui 1 iunie : .Copiii 
hunii doresc pacea' K“. Dind 
friu liber imaginației lor bo
gate. micii artiști au așternut 
pe asfalt — folosind crete de 
toate culorile — școli și fabrici, 
săli și terenuri de sport. Nu 
lipsesc nici imagini de antici
pație : cum va fi pe Litoral, 
tn apropiata .recreație mare" a 
vacanței, sau la munte, cind 
copiii vor lua cu asalt cărările 
dintre brazi. Din marea masă 
a artiștilor pitici, o mențiune 
pentru reprezentanții Școlii ge
nerale nr. 129 și mai ales pen
tru pionierul Alexandru Ure
che, din clasa a III-a, care ne-a 
sugerat un inedit joc de rugby; 
un eseu înscris în stiL.. galez ! 
Lucru pe undeva explicabil : 
Alexandru este fiul fostului in
ternațional de rugby, conf. univ. 
Nicolae Ureche ...

Tiberiu STAMA

In continuare, pe pistele arenei 
din stațiunea Neptun, turnată 
după o rețetă românească de 
tip „Carpați", au urmat con
fruntări de un rar dinamism, 
in cursul cărora s-au confrun
tat mai multe școli de joc, 
spulberîndu-se teoria că pe pis
te din plastic și cu bile și po
pice din același material se 
poate lansa cu eficiență maxi
mă doar intr-un singur stil — 
șnur, adică in linie dreaptă, 
fără Înșurubare. Sportivii un
guri, care au depășit așteptările 
tuturor, au prezentat un joc 
oarecum inedit, lansînd bila cu 
șurub și în viteză mai mare, 
care a dat un randament sporit 
în lăcașul popicelor. De aseme
nea, chiar și fostul triplu cam
pion mondial, iugoslavul Niko
la Dragas și mai ales colegii 
iui de echipă Laslo Jager și 
Duro Biber, pînă acum adepții 
unor lovituri cu viteză redusă 
și fără efect, și-au schimbat 
optica, imprimînd un ușor e- 
fect aruncărilor. Popicarii vest- 
germani au perfecționat o lo
vitură cu toleranță optimă la 
primul popic, tînărul Werner 
Hamf fiind aplaudat la scenă 
deschisă pentru magistralele lui 
execuții tehnice, care făceau să 
cadă toate popicele dintr-o sin
gură bilă. Pe dț altă parte, po
picarii români, ai căror exce- 
lenți exponenți au fost Marga
reta Cătineanu, noua campioa
nă a lumii și reputatul jucător 
Iosif Tismănar, apreciat de toa
tă lumea ca o „adevărată ma
șină de lovituri", au întrunit 
și ei sufragiile specialiștilor.

Aceste diferite stiluri de lan
sare, perfecționate după C.M. 
din 1978, de ‘ “
avut darul să 
performanțelor 
sionante, cele 
fiind doborîte
Bela Csânyi — 972 p d (v.r. 
955), perechea Biserka Perman 
— Stefica Kristof (Iugoslavia) 

885 (v-c. 874), Laslo Jager (Iu
goslavia) — 998 (vr. 972), Ste
fica Kristof — 470 (v.r. 468), iar 
al cincilea, la 3X100 bile mixte 
femei a fost egalat de Marga
reta Cătineanu care a totalizat

la Lucerna, au 
ridice ștacheta 
la cifre imprc- 
patru recorduri 
in ordine de :

1327 p.d. In tentativele lor de 
a escalada „Everestul" perfor
manțelor, reprezentanții țării 
noastre au reușit cu cele trei 
medalii de aur cucerite să de
pășească bilanțul de la Lucerna 
(1978), distanțîndu-se în palma
resul C.M. 1953—1980.

Artizanii victoriilor la actua
lele „mondiale" (unde cele 
două reprezentative ale Româ
niei au cucerit titlurile supre
me, Margareta Cătineanu a de
venit campioană a lumii, iar 
losii Tismănar a intrat in po
sesia a două medalii de argint 
la individual și la perechi cu 
Iuliu Bice) sînt apreciații teh
nicieni Constantin Neguțoiu 
(antrenor principal), și Crista 
Szocs la fete, Koger Cernat 
(antrenor principal) și Ion Pe
tru la băieți. Intrebîndu-i care 
au fost atuurile care au contri
buit la reușita popicarilor noș
tri, cei doi antrenori principali 
ne-au răspuns :

C. Neguțoiu : 
performanțelor 
stat mai mulți 
zarea unei baze 
răspunzătoare cerințelor, asigu
rarea unui calendar competițio- 
nal bogat, care se desfășoară 
ritmic de-a lungul anului, pre
gătirea unor cadre tehnice ca
pabile să depisteze și să for
meze jucători și jucătoare de 
nădejde, toate acestea creînd 
un climat fertil de muncă și 
colaborare în procesul de 
struire la toate nivelele".

R. Cernat : „Apariția și con
solidarea școlii românești de 
popice a fost opera unor pasio
nați inovatori, care au muncit 
cu rîvnă pentru găsirea celor 
mai eficiente metode de antre
nament, atît la cluburi și aso
ciații, acolo de unde sînt se
lecționate elementele talentate, 
cit și la loturile republicane 
unde am simțit permanent aju
torul multor tehnicieni. Pot 
spune că majoritatea antrenori
lor și instructorilor noștri au 
pus umărul, într-un fel sau al
tul, la înălțarea edificiului 
sportului popicelor din țara 
noastră. Sîntem conștienți că 
menținerea in virful piramidei 
nu este o treabă ușoară și de 
aceea vom munci zi de zi pen
tru continua afirmare a școlii 
românești de popice".

„La temelia 
românești au 
factori : reali- 
materiale co-

TINERI SPORTIVI ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE LA TURNEUL

■a

CAMPIONATELE NAJIONALE AIE 6IMNAȘTIL0R
(Urmare din pag. I)
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Ieri din 
sediul F-l 
antrenorii 
Antrenoru 
Cernăianu 
rat de an 
recent înc 
tul, la dis 
cel Pigul 
Francisc ! 
lescu, Vi< 
rin Hal

„POLI
(U

46—90 : 
6—3 ; mii 
„Poli" 6— 
cind a și 
Politehnk 
partenere 
căci tații.
10—8 pen 
luat 4

Arbitra 
este disc' 
Vom spt 
înălțimea 
născute ș 
tare, dar 
zultatul- f: 
întrebare 

luate la c 
late (unu 
pentru St 
Răducanu 
fel de di 
să-i dea 
Manea, 
galbene , îi

• TURN 
In perio. 
NAT. In Iu 
in perioadi 
gluni comp 
o serie 
in țara 
la care 
noastre

O REUNIUNE LINIȘTITAd
Bulky pc 11. Leootopoi (campion 
„cp tise*), H. șerban. B. Manea. 
C. Slmion. ett ci pe cetiaiti dri
ven amatori. Rezultate tehnice : 
Cursa I : 1. Cabestan (M. Ștefă- 
nescu) rec. 14t,S, x Satiric. 
Simplu X ordinea K Curs, a 
n-a : L Relaxa (AL Nacu) rec. 
1:33.4, X Comei. 3. Herda. Simpiu 
1.50. ordinea X event T. ordinea 
trijki ei Cursa a IH-a : L HaJo- 
gena (LR. NJculae) rec. 1OX4. X 
Samba. Simplu X ordinea toctusâ 
event IM. triplu dstigător 447. 
Cursa a IV-a: L Olteanca (LR. Ni- 
etilaei rec. 1A«.3, X RuraL 3. Ro
ditor SimpCu t.
vent IM, ordinea _ 
Cursa a V-a : L Silita 
rec. 1J0X x Turban, 
ortfcnea 16. event 213, 
tigător W77. Cursa a 
Gascon (M. Dumitru) 
X JuveniL 3. Fundy. ___ .__ __
ordinea 120. event 76. ordinea tri
plă «MX Cursa a Vil-a: L Virtuos 
CD. Toduță) rec. 1AX4. X Po
doaba. X Sibila. Simplu 4, ordi
nea 43. event 63. ordinea triplă 
K7. tripri cîștigător 595. Cursa 
a VH-a : 1. sabău (A. BraiJov- 
schO rec. ldl.t. X Bastia. 3. He
der. Simplu X ordinea 13, event 
M. triplu «Sstigător 151. Cursa > 
IX-a: L Gardena (Gv. Soleau) rec. 
1:33.1. X Solitara. 3. Salata. SL*n- 
plu X ordinea IX et ent 15. ordi
nea trtplâ Jiz. Cursa a X-a: i. 
Jupan (G. Tănasei rec. 1 ,S, 2.
Jalonat Simplu 2.50. ordinea », 
evesti ri. Retrageri. Hermafon.

Gh. ALEXANDRESCU

HI PIS M

ordinea 47, e- 
triplă 1891. 

— (L Bănică) 
Simplu 6. 
triplu cîș- 
Vl-a : L 

rec. 128,8, 
Simplu 8,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

cat. 4 : 105,75 a 561 lei ; cat. 
• : 266,25 a ±23 lei ; cat. 6 : 
9-181,75 a 40 lei; cat. 7- 292.25 
a 200 lei ; cat. 8 : 4.654,50 a 40 
Jel. REPORT CATEGORIA 1 • 
194.106 lei.

MIINE - PRONOEXPRES...
Tragerea Pron-o expres de mline, 

4 iunie 1980, vă oferă noi șanse 
de a obține AUTOTURISME sau 
MARI CÎȘTIGURI ÎN BANI, care 

se știe, o 
£ces-

Cel 
este 
care 
„Da-

constituie, după cum__
caracteristică permanentă a 
tul atractiv sistem de joc. 
mai recent mare cîștigător 
Nicor Ambelini din Galați, 
a obținut un AUTOTURISM ___
cia 1300" la categoria I a tragerii 
din 21 mal a.C., pe un bilet achi
tat sută la sută ; la aceeași cate
gorie a acestei trageri, alți doi 
participant! au realizat cite 17.500 
lei pe bilete achiiate în cotă de

na bilete de astăzi...
Șl DV. PUTETI MERGE 

LA JOCURILE OLIMPICE 
DE LA MOSCOVA I

A început vînzarea biletelor pen
tru tragerea excepțională Prono- 
expres de duminică 8 iunie a.c. 
Alături de nelipsitele AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ și de MA
RILE CIȘTIGURÎ IN BANI (50 000, 
15.000 lei etc.), la această tragere 
deosebit de avantajoasă se atri
buie EXCURSII LA JOCURILE 
olimpice de la Moscova, pre
cum șl pe ruta R.S. Cehoslovacă 
— R.P. Ungară sau în R.D. Ger
mană. Se efectuează 9 extrageri 
In 3 faze, cu un total de 47 nu
mere I Agențiile Loto-Pronosport 
vă stau la dispoziție eu orice alte 
informații. Procurați din vreme 
bilete cu numerele preferate I

In Uniunea Sovietică, la Baku, 
a avut ioc un turneu internațio
nal de judo. La care au participat 
tineri din Cehoslovacia, Finlanda, 
Franța, Japonia, Polonia, Româ
nia, Ungaria șl U.R.S.S. Trei din
tre tinerii sportivi români «-au 
clacat pe Jocul 2 : nie Șerban 
(cat. superușoară), Valentin Oiței 
(semigrea) și Mihai Cioc (grea). 
Semimljjoeiul Vasile Pușcașu «-a 
situat pe locul 5.

Kurt Szilier, dar el a ratat 
apoi .bara", astfel că Aurelian 
Georgescu, deși depunctat și el 
la bară fixă, șl-a păstrat po
ziția de lider după prima zi. 
De remarcat căîn disputa din
tre Steaua și 
club are trei 
mele poziții.

Clasament

1. Aurelian Georgescu 55,70 p,
2. Gabriel Popescu 55,55 p, S. 
Sorin Cepoi 55,25 p (toți de la 
Steaua), 4—5. Nicolae Oprescu 
și Romulus Bucuroiu 55,10 p ;
6. Kurt Szilier (toți de la Di
namo) 55,05 p.

Marți, de la ora 17, va I 
foarte interesantă de
— la exercițiile liber alese —r 
lupta pentru desemnarea cam- I 
pionului la individual campus. I

Dinamo, primul 
gimnaști pe pri-
după .impuse" :

I
I

de 
n< 
v< 

___ ri 
de club, s 
mai impar 
București, 
va desfășu 
neu intern, 

de staaktl'. 
Intre li K 
reprezentat 
neul teuern 
la care va 
mafiile fra 
louse sL 1 
club oiand 
(18—20 lob» 
o Interesai 
șl-au eonii 
de tineret 
mo Tbilisi, 
bineînțeles, 
gar.tzator, :

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPiONA
.. ... ------------ CICLISTÂCĂLĂREȚII DE LA DINAMO AU CIȘTIGAT 

„CUPA FEDERAȚIEI"
La baza hipică din Iași au avut 

loc întrecerile din cadrul „Cupei 
Federației*4 la călărie. Conform 
așteptărilor, sportivii de la Dina
mo, care se impuseseră sl în pro
bele din campionat desfășurate 
cu eiteva zile mai înainte, au 
dominat disputele, detașîndu-se In 
clasamentul final. Dar, lată rezul
tatele pe probe : cat. ușoară — 
L Gh. Rusu (C.S.M. Sibiu) cu

A ÎNCEPUT TURNEUL FI
NAL AL RUGBYȘTILOR 

JUNIORI
ARAD (prin telefon). In orașul 

de pe Mureș a început turneul 
final al campionatului rugbyștHor 
juniori. Primele partide din cele 
două grupe de cite patru echipe 
au avut loc pe o vreme frumoasă.

Intîlnirea inaugurală — contlnd 
pentru seria I șl opunînd forma
țiile Triumf București șl C.S.Ș. 2 
Constanța — a fost deosebit de 
disputată. In prima repriză au 
dominat bucureștenii, care au în
scris prin Badea (Lp. și I.P.C.), 
pentru ca după pauză la cîrma 
jocului să treacă constănțenii, ei 
reducind din handicap prin Dorel 
Mihai (l.p.). Dar In min. 56 Mi- 
lltaru a Interceptat un balon șl a 
înscris o încercare transformată 
de Blrlădeanu. A redus handi
capul Bucur, din încercare, sco
rul final fiind 12—7 (6—0) pentru 
Triumf. în celălalt meci din gru
pă, Locomotiva București, campi
oana en titre, a dispus cu 16—6 
(13—6) de Liceul metalurgic Iași.

Intr-un interesant joc din seria 
a n-a, R.C. Grivlța Roșie a în
trecut cu 11—4 (0—0) pe Loco
motiva Oradea, bucureștenii, evi
dent mai experimentați, dominlnd 
mal mult. Au înscris : Gh. Du- 
gala (Încercare), Duță (încercare). 
Bratu (l.p.), respectiv Nichita. In 
al doilea meci din grupă : Viito
rul Cluj-Napoca — Unirea Iași 
7—15 (3—8).

Azi au loc alte patru jocuri 
tn Cadrul grupelor.

Ion IOANA, coresp.

Handicap 0 p (28,7 s), t. Gh. Ni
colae (Steaua) cu Sarmina (29,2), 
3. M. Sintion (Dinamo) cu Bengal 
• p (29,9), 4. Eug. Ionescu (Di
namo) cu Protocol » p (30,4), 5. 
Mariana Moisei (Dinamo) cu Be- 
ladona 0 p (30,9), 8. O. Delescu 
(C.S.M. lași) cu Razbec 0 p (33,3); 
cat. «emiinljlocie (contracronome- 
tru) — 1. E. Boiangiu (Olimpia) 
cu Lupin 36 p, X FL Stoica 
(Steaua) cu Nehoiu >5 p (83,1 s), 

3. Eug. Ionescu cu Protocol 35 p
(84.3) , 4. Ioana David (Olimpia)
CU Gruia 35 p (85,5), 5. Ioana
David cu Scrum 35 p (87,2), 6. 
O. Fleischer (C.S.M. sibiu) cu 
Stindard 35 p (87,3) ; eat. ușoară 
(duble și triple) — L O. Fablch 
(C.S.M. iași) cu Stindard 0 p 
(51,2 «), 2. Eug. Ionescu cu Vol- 
pone 0 p (5X4), 1. Gh. Rusu cu 
Handicap 0 p (54,8), 4. M. Burtea 
(C.S.M. Sibiu) cu Hazard 0 p
(55.3) , 5. FL Stoica cu Nehoiu 0 p
(55.4) , 6. M. Simton cu Belaml 0 p
(55,6) ; cai. lemlmijlocie („alege-ți 
punctele") — 1. M. Slmion cu 
Belaml 1040 p, 2. C. Vlad (Dina
mo) cu Stolnic 1000 p, 3. M. Si- 
mion cu Bengal 990 p, 4. Ioana 
David cu Gruia 060 p, 5. E. Bo
iangiu cu Lupin 940 p (01,4 b), t. 
H. Răstoacă (Olimpia) cu Farmee 
940 (92,3) ; echipe — 1. “
4 p, 2. C.S.M. Sibiu 7 p, 
pla 11 p, 4. CA.M. Iași 
Steaua 22 p.

Clasament general . ___________
283 p, 2. Olimpia 182 p, 3. C.S.M. 
sibiu 176 p, 4. steaua 115 p, 5. 
C.SM. Iași 64 p, 6. Bucovina Ră
dăuți 38 p. (M. MACOVEI, oocesp.). 
ULTIMA ETAPA A „CUPEI

1.

AGENDA
• saptamina recent în

cheiata, a fo6t bogată în eve
nimente cicliste. In ultimele pa
tru zile au avut loc nu mal puțin 
de trei competiții, două desfășu
rate pe velodrom și o a treia pe 
șosea șl pe circuitul din strada 
Ctmpinel.

Timpul fiind favorabil. In sflr- 
șlt, prima etapă a -„Cupei Bucu
rești" ha velodrom a putut avea 
loc, tacheindu-se cu o nouă vic
torie a talentatului vitezist. Ion 
George. Acesta a ciștigat proba 
de 200 m lansat — 11,8 s, precum 
și proba de viteză. Celelalte dis
pute au revenit Iui C. Gherghina 
(Dinamo) cu 43,4 la 600 m rtart 
de pe Joc, O. Tepurică (Steaua) 
cu 22 p în proba de adițiune de 
puncte, iar la juniori mici lui D. 
Frunză (C.S.ș. 1) 30,8 la 400 m 
cu start de pe loc și lui M. lanoț 
(STIROM) urmărirea individuală 
pe 1200 m.
• A DOUA COMPETIȚIE de

velodrom a fost organizată dumi
nică de cea mai tlnără secție de 
ciclism bucureșteană ; STIROM. 
O organizare Ireproșabilă, o at
mosferă sărbătorească și rezulta
te satisfăcătoare atu fost princi
palele caracteristici ale acestei 
întreceri. La startul probelor s-au 
aliniat 60 de concurenți. Victoriile 
au revenit ia Juniori mici lui C. 
Ciulei (C.S.ș. steaua) 13.0 la MO m 
lansat, lui M. lanoș (STIROM) la 
urmărire individuală 1200 m și 
Iul S. Ciobotaru (C.S.Ș. 2) cu
31 p la adițiune de puncte. In 
cursele Juniorilor mari performe
rii au fost St. Mlhai (STIROM) la

DE PRIMĂVARĂ" LA HAND
BAL MASCULIN

viteză O. 
adițiune de
• FOND1 

neri si slm 
alergat 120

L Butaru 
timpul de 2 
zincă o me 
(2. L Gance 
de ia-*fiinai 
desfășurată 
a Întrunit 1 
renți care i 
ture). o ev 
tempo alert 
șapte ooncu 
din urmă < 
cu două d 
cursei N. S 
medie orară 
Întrecere de 
te are Insă 
clasat pe 1< 
pe Jocul ta-

Dinamo 
3. Ollm- 
16 P. 5.
Dinamo

Duminică s-a desfășurat ultima 
etapă a „Capei de primăvară" Ia 
handbal masculin, competiție la 
care iau parte echipele diviziona
re A. Iată rezultatele Înregistrate.

Seria I : Știința Bacău — Dina
mo Brașov 26—16 (15—7). Joc la 
discreția gazdelor, care puteau 
cîștiga ia un scor și mai mare.

Steaua — C.SJU. Borzești 35—31 
(20—16).

Seria a n-a : H.C. Minaur Bala 
Mare — Politehnica Timișoara 
22—13 (9—5), Universitatea Cluj- 
N’apoca — Independenta Sibiu 
25—14 (11—8).

Finala întrecerii va avea loc du
minică 8 iunie în sala Sporturi
lor din Tg. Jiu. ,

S-a Închei 
„Capa Prog 
ganizată in 
mafiilor dlv 
(93 de băiet 
dominat de 
namo Brașo 
toate probei 
VUcloiu l-a 
frumoasă, c 
Eduard Pan: 
In finala le 
riac a Intre 
pe stelista I 
De remarca 
rei Eleonorș 
nat-o și pe 
rlana Hadjgț 
gătoril priobi 
rioiu, I. Ke 
(Jiul Petro? 
greșul) 1—6, 
culta șl Mar 
Bala Mare), 
Elena Trifu

rest!) 6—2. (
Rezultatele 

doiu — Tăi



de ieri

ȘI-A APARAT ȘANSA
din pag. 1)

COMPETIȚII
(Steaua) la

Copilului”, 
Pajura si

ciul oficial dintre i 
Rapid București 

Tr. Măgurele

• Stadionul „23 August" găz
duiește mUne, de la ora 17,15, me- 

x—divizionarele 
Si Chimia

ANTfiENORII DIN DIVIZIILE A Șl B
a început, la 

onsfătuirea cu 
viziile A și B. 
ral Constantin 
entat un refe- 
campionatului 
u luat cuvîn-

ntrenorii Mar
ian Ionescu, 
Angelo Nicu- 

teianu și Flo- 
Prim-vicepre-

ședințele F.R.F., Nicolae Irimie 
a făcut public proiectul 
dificare a unor articole 
tualul regulament de 
rări.

In după-amiaza zilei 
participanții la consfătuire au 
participat Ia o lecție practică, 
la stadionul _23 August".

Lucrările consfătuirii conti
nuă astăzi.

de mo- 
din ac- 
transfe-

MISOARA»

7—4 ; „Poli" 
0 : Steaua 3—1, 
i, în prelungiri, 
golul victoriei, 

superioară 
privința eti- 

1 de comere : 
denți, avantaj

Nicolae Rainea 
toate fețele, 
nu a fost la 

ției sale, recu^ 
ă și peste hjp 
influențat re- 

istă semne de 
vința deciziilor 
ă goluri anu- 

„Poli“, altul 
Eliminarea lui 
portă nici un 

dar el trebuia 
galben lui 

t cartonașe 
Inlșan, Șerbă-

noiu, Anghelini, FL Marin, dar 
l-a absolvit pe Vișan de ace
eași sancțiune, cel care de 
douâ-trei ori l-a faultat sau 
obstrucționat pe Dumitru.

Iată cîteva din „datele" ofe
rite de finala cupei, date pe 
care spectatorii sau telespecta
torii le pot completa și susține 
cu atîtea și atitea argumente, 
legate de faze privite din tri
buna stadionului sau din un
ghiul camerei de luat vederi a 
televiziunii. Politehnica și-a a- 
părat șansa în mod sportiv, a 
marcat golul victoriei printr-o 
splendidă lovitură de cap a 
fundașului Păltinișan și nu e _. 
vinovată cu nimic. Ea a jucat 
mai inteligent decît Steaua, a 
întrecut-o destul de clar, a ME
RITAT victoria ! Steaua a pier
dut așa cum a pierdut, pentru 
că jucătorii ei (mai bine zis, 
unii dintre ei), lăudați și para- 
lăudați pentru talentul lor, au, 
uneori, regretabile și foarte • 
condamnabile momente de ră
tăcire. Și în ce momente...

ȘTIRI...
ERNAȚIONALE 

TER-CAMPIO- 
le șl Iulie, deci 
cele două sta- 

e, vor avea loc 
International e. 
peste hotare, 

cina loturile 
tlve si echipe 
unțăim pe cele 

ele : la 
și 15 iulie, ce 

Important tur- 
îr. organizarea 

ăzdulte 
. Definlti- 

este în curs.
Iotul nostru 

ici pa la tur- 
de la Toulouse 

prezente for- 
. Etienne, Tou- 

o echipă de 
aceleași zile 
ța va găzdui 

petiție la care, 
ența : Loi 

noastre. Dlna- 
Magdeburg șl. 

clubului or- 
tanța.

ȘTIRI
• Intr-o ambianță sărbătoreas

că, In prezenta a peste 30.000 de 
spectatori, s-a disputat duminică, 
pe stadionul Central, meciul din
tre campioanele „1980“ și „1974“ 
ale Universității Craiova. Jocul 
s-a încheiat la egalitate : 4—4. Au 
marcat : Ticleanu, Bălăci, Crișan, 
Cîrțu, respectiv Oblemenco (2), 
Marca șl Țaxălungă. (Șt. GUKGUI 
— coresp.).

• Cu ocazia „Zilei 
Clubul sportiv școlar__ .___
asociația sportivă C_P.B. au orga
nizat o frumoasă competiție — 
pentru copiii născuți în anul 1967 
— dotată cu „Cupa Pajura" șl la 

au participat echipele Rapid, 
itOPPDiuamo, C.P.C.S. $1 Clubul spor

tiv școlar Pajura. Trofeul pus în 
joc a revenit Clubului sportiv 
școlar Pajura (antrenor prof. Va
lentin Gugiu).

Azi, la Stadionul tineretu
lui, sub egida „Daciadei" 

FAZA PE CAPITALA
A MARȘULUI POȘTAȘILOR

In ultima decadă a acestei luni 
va avea loc la Deva finala pe 
tară a Marșului poștașilor, una 
dintre competițiile de masă în
scrise la loc de cinste sub ge
nericul „Daciadei”. Cel mal mulți 
dintre finalist! sînt acum cunos
cut!, fazele județene lnchelndu-se 
în marea k>r majoritate. Face ex
cepție faza pe Direcția de poștă 
a Municipiului București, ai că
rei reprezentanți urmau să fie 
desemnați cu nouă zile în urmă, 
dar s-a opus... ploaia violentă, 
care a determinat amînarea între
cerii. Cursa va avea loc ■ astăzi, 
la Stadionul tineretului, ora de 
începere fiind 15. Tinlnd cont de 
bunele tradiții, se poate anticipa 
o dispută foarte interesantă.
învingători in toate

concurat vi- 
prima zl au 

sos. București 
ătorul cursei 

a realizat
ea ce repre- 

de 42 km
Marin, arr.b 

-țfe- circuit 
Cîmpinel,

25 de docicu-
66 km (60 

reușită șl un 
mat ca doar 
nu fie prinși 

sau chiar 
învingătorul 

lh36:00, 
. In această 

tente deosebl- 
(Dinamo), 

la circuit și 
a de fond.

BRAȘOVENI
N „CUPA PROGRESUL** LA TENIS 

ția de tenis 
petiție or- 

uitulul for- 
A. ConcursuJ 
e fete) a fost 

i de la Di- 
au si cîștigat
piu Octavian 
într-o finală

2—6, 6—3 pe
O București).
Camelia Chi
tul de greu 

oise (16 ani), 
antrenoa- 

a elimi- 
1 Ma- 

5. Cîști- 
î O. Vîl-

C. Popovici, 
Bozdog (Pro- 

— la mas- 
u (Cuprom 

a Chiriac — 
ul), Adriana 
Club Bucu- 
feminin.

lelor : VH-
, 6—4; Pană

— Țiței 7—6, 6—3 (băieți) si Chl- 
riac — Trifu 6—3, 6—2 ; Daniela 
Moise — Rod ie a Gheorghe 6—3, 
6—6. (S. IONESCU, coresp).

GALE DE SELECȚIE 
PENTRU BOXERII 

JUNIORI Șl SENIORI
Comisia municipallă de box 

București, organizează gale de se
lecție pentru pugiliștli juniori șl 
seniori. Reuniunile vor avea loc 
în zilele de 3, 4, 5 și 6 iunie, în- 
cepînd de la ora 17, la arena 
Timpuri Noi din Capitală. Vor 
participa boxeri de la toate clu
burile și asociațiile bucureștene.

Aflăm cu tristețe vestea înce
tării din viață a lui Gheorghe 
Leurzeanu, unul dintre pionierii 
schiului românesc, fost multiplu 
campion național la schi fond, 
adeseori participant la întrecerile 
Internaționale dintre anii 1920— 
1940.

0 CAMPIOANĂ ÎN STARE 
SĂ SARĂ „ȘTACHETA LEEDS'
1. Unit Craiova 34 17 10 7 66 31 44 p

• Absolut meritat, deși ob
ținut la fotografie, și acest ai 
doilea titlu de campioană 
cucerit de Universitatea Craiova 
de la înființare. Pentru că e- 
chipa lui Valentin Stan eseu șl 
Ion Oblemenco a condus pluto
nul în cea mai mare parte a 
întrecerii, grape unui joc — per 
ansamblu — superior formațiilor 
care au takmat-o și care 
parcurs, să-1 conteste

au 
superto- 
„11--1U: 

manifes- 
(datorită 
balon u- 

Ștefănescu.

încercat, pî .____ ,___ _______  _
ritatea. • PLUSUL VALOKIC al 
craiovean față de „urmăritoare” s-a 
tat pe toate planurile : tehnic 
mănunchiului de abil! mînuitorl ai 
lui, prezenți în toate liniile 
yicleanu, Beldeanu, Doncee. Bajaci, Crișan) 
tactic (lacasă ca și în deplasare Universi
tatea craicva a mizat aproape de regulă 
pe cartea atacului), fizic și psihic ; calita
tea morală (un atu indispensabil obthev 
performanței înalte) apârind .mai pregnant 
in joc după difîciieie feste întîmaționale. 
„Leeds United” și „Borussia _______
MoncbengLadbach", cînd sucee- 
sele parțiale sau totale 1'1 im- 
primat echipei necesara ronștimțâ 
a valorii. • Omogenă în ansatm- 
blul e.. formar-a a avut totuși 
o linie forte : aceea a
care — prin travaliu. I

i mijlocașilor 
____  ___ __ plasament și 
rezolvări tefinico-tactioe, — au asigurat de
mentul de echilibru in situațiile de apărare 
și de posesie a mingii ; Țlcl ‘anu. Beldeanu. 
Dor.ose, ca să ne referim la formula clasică, 
oprind departe de poarta lui Boldici nu
meroase atacuri declanșate de adversar și 
constitulndu-se. apei, prin pase oportune, 
precise, intr-o rampă de lansare a virfuri- 
lor. • Un imbold in pregătirea și randa
mentul așa-zișilor titulari l-a consfituit pre
zența in lotul oltean a uncr înlocuitori 
(Lung, Purima, Bumbescu, Geolgău, Iri- 
rnescu. Cîrțu) pe măsura jucătorilor mai 
des folosiți. O concurență deci la un bun 
nivel valoric, care, așa cum ne mărturi
seau cei doi antrenori făcut inutilă — 
pentru o bună bucată de timp — prezența 
conducerii tehnice în... viața personală a 
jucătorilor noștri”.
• Au mai fost evidente, însă, trebuie 

spus, în jocul echipei șl unele lipsuri. Intre 
cele de fond, semnalăm : în faza de apă- 

predilecția apărării imediate 
Ia ofsaid ; o armă cu două 
nu te înșeală tușierii, te păcă- 
fundași), pe care craiovenli n-o 
nici pe departe cu iscusință și

rare — 1) 
pentru jocul 
tăișuri (cînd 
Lese propriii 
manevrează __ _ ___ _ ___ .
care a determinat,* în ultima analiză, soarta 
meciului în deplasare cu Borussia și rezulta
tele ambelor ultime partide cu Steaua ; 2) 
tendința de slăbire a presingului și a mar
cajului în unele perioade ale jocului, cu 
precădere cînd echipa conduce chiar cu un 
singur gol. în faz-a de atac : — „căratul" 
excesiv al balonului, Jn maniera Bălăci, 
care a făcut prozeliți șl care, cum s-a 
observat și la ultimul med, în semifinala 
de la Pitești, îngustează și mai mult spa
țiile de manevră ale lui Cămătaru, un vîrf 
evident inabil pe zone aglomerate. Lacune 
pe care formația campioană poate și trebuie 
să Ie abandoneze. Atit pentru cartea ei de 
vizită proaspătă, cît mai ales pentru aceea 
pe care... și-o va scrie în toamnă la noua 
ei prezență în cupele europene, cînd ar? 
capacitatea să sară peste de toți apreciata 
„ștachetă Leeds".

Gheorghe NICOLAESCU

SERIA I
Cetatea Tg. Neamț —. Ceahlăul 

Piatra Neamț 1—2 (1—1), Cimen
tul Bicaz — Dorna Vatra Domei 
1—0 (1—0), I.M. Piatra Neamț — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
1—1 (0—1), Avîntul T.C.M.M. Fra
sin — Danubiana Roman 3—0 — 
neprezentare, Celuloza Piatra 
Neamț — Cristalul Dorohoiv 2—0 
(0—0), Laminorul Roman — Zim
brul Suceava 4—0 (2—0), Metalul 
Rădăuți — Șiretul Bucecea 3—1 
(2—1), Metalul Botoșani — Foresta 
Fălticeni 1—0 (1—G).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXVH-a: 1. CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 41 (57—19), 2. 
Fores ta Fălticeni 34 p (45—18), 3. 
Avîntul Frasin 33 p (51—20)... pe 
ultimele : 15. I.M. P. Neamț 21 p 
04—56), 16. Danubiana Roman 
16 p (23—«0).

SERIA A U-a
Havana Huși — C.S.M. Borzești 

0—1 (0—0), Petrolul Moinești — 
DEMAR Mârășești 5—1 (1—0),
A.S.A. iași — Textila Buhuși4—0 
CI—0), Minerul Comănești — Le- 
tea Bacău 3—0 (1—0), Nicolina
Lași — Luceafărul Adj ud 1—1 
CL—1), Partizanul Bacău -= Rek>- 
nul Săvinești -Roznov 0—0, Rul
mentul BîrLad — Constructorul 
Iași 3—2 0j—2), Constructorul Va
slui — C.F.R. Pașcani 2—1 (0—1).

Meciul Constructorul Lași —Mi
nerul Comânești, din etapa a 
26-a, nedisputat din cauza de- 
ficiențelor de organizare a echi
pei Constructorul, care avea te
renul suspendat, s-a omologat cu 
3—0 în favoarea formației Mine
rul.

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 45 p (64—8), 2. Mine
rul Com ăn ești 34 p (46—20), 3. 
Letea Bacău 30 p (44—32), 4.
Partizanul Bacău 30 p (42—-32)... 
pe ultimele • 15. Hușana Huși
19 p (2.1—52), 16. A.S.A. Iași 18 p 
(29-56).

SERIA A m-a
C.S.U. Galați — Carpați Sinaia 

0—1 (O—0), Olimpia Rm. Sărat — 
Oțelul Galați 3—0 (2—0), Petrolul 
Berea — Caraim anul Bușteni 2—0 
(2—0), Prahova Ploiești — Petro
lul Băicoi 1—2 (0—1), Victoria
Tecuci — Dinamo C.P.L. Focșani 
1—0 (1—0), Chimia Buzău —
Fores ta Gugești 6—0 (2—0), An
cora Galați — Carpați Nehoiu 
1—1 (0—1), F.N.C. Săhăfteni —
Chimia Brazi 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U.
GALAȚI 40 p (67—21), 2. Prahova 
Ploiești 33 p (46—32), 3. Carpați

PREMIUL II, CU BUCURII (puține)
Șl REGRETE (multe)

2. Steaua 34 17 10 7 74 44 44 p

• Care erau pe atunci ..axu-ur/le momentului'
ale echipei Steaua f 1) Un atac susținut,-----
intensiv, in care st adunau fericit concepția ,,prv- 
fesoruiui Constantin", regia din teren a conducă
torului de joc Dumitru și fantezia derutantă și 
adeseori descumpănitoare a „elevului Marcel- 
(Răducanu). 2) O apărare imediată sigură, cu un 
Sameș sobru și stăpin In „propria curte” și cu un 
Iordache cel mai adesea inspirat și adevărat înger 
păzitor al porții. 3) Un mijloc dominat de același 
Dumitru care chiar și atunci cînd juca eficient 
doar 60 sau 70 de minute asigura Sleiri — în pe
rioada respectivă — Victoria sau măcar un punct.

• Din mare favorită. Steaua s-a transformat 
uluitor in numai 6 etape ale returului— *tot pri
mele — L.U „ ă„ ..«ăi—t” 
DIN 12 PUNCTE REALIZABILE, A 
DOAR 5 PUNCTE (în tur, în aceeași 
realizase dublu : 10).
• Parcă palma lui Stoica, din returul cu Nantes, 

doborise — moral — o Întreagă echipă 1 Nimic 
nu-i reușea, nimic nu-i mergea ! Nici atacul, nici 
mijlocul, nici apărarea imediată (ce mult l-a 
lipsit acesteia, în acea perioadă, Vigu s-a văzut 
în finalul campionatului'). DEGRINGOLADA PE 
TOATA LINIA I

• O degringoladă explicată și de „disciplina fa
cultativă" a unor soliști : vezi — palma lui Stoica; 
vezi antrenamentele „cînd vreau eu” ale altora ; 
vezi pumnul din finala Cupei al lui Răducanu ■= 
toate UN LANȚ AL SLĂBICIUNILOR celor care 
trebuiau să Întroneze disciplină în echipă I
• Jocuri de referință foarte slabe : 0—3 

Sportul studențesc : (putea fi și 0—6 !), 2—4 cu 
F.C. Baia Mare, 0—4 cu C.S. Tîrgoviște,
• Cînd nimeni, aproape, nu se mal aștepta, a 

apărut ultima tresărire de orgoliu șl mal ales iui 
(re)apărut, jucind din ce In ce mai bine, Dumitru, 
Răducanu, lordănescu. Stoica, Vigu șl acest minu
nat portar și om care este Vasile Iordache. Con
cluzia ? Locul 2 cu victorie la Craiova, victorie 
contrasemnată în Cupă la Pitești, cînd Steaua a 
obținut, de fapt, adevăratul premiu n în fotbalul 
românesc al anului. De ce a pierdut premiul I ? 
In primul rind, pentru că fotbaliștii olteni au fost 
— să fie clar ! — mat buni decît ei pe ansam
blul campionatului. In al doilea rind, pentru că 
fumurile care U se urcaseră stelișthlor la cap 
după primele success i-au făcut să trăiască iluzia 
că numai ei pot face „fotbal mare" la noi. După 
cum s-a văzut, s-au' înșelat.

Marius POPESCU

variat.

într-o de nerecunoscut cometă căzătoare.
OBȚINUT 
perioadă.

cu C.S.

cu

PITEȘTfMI
AU RĂMAS Pf PODIUM
3. F. C. Argeș 34 16 7 11 51 38 39 p

• Cîștigâtoarea nreeeden- 
ței curse pentru titlu n-a 
fost înghițită de pluton. 
F.C. Argeș a rămas pe po- 
diam si Ui completează. 
astfel, o frumoasă colec
ție de performante : de 
cinci ori medaliată in ul
timele nouă ediți* ! Reuși
ta se confundă cu tnanda- 
tinăr și capabil antrenor.

Florin Hala;ian. deținător al recordului 
divizionar A de fidelitate fată de un club. 
• Argeșenii au obținut suita de remar
cabile prezențe în fruntea ierarhiei lot- 
baiului nostru dm cu cej mai
-mnoinon” iot ai campionatului. Iovă- 
nescu si D. Nicolae sînt transferările 
cele mal spectaculoase ale piteștenikx 
de-a lungul a cinci campionate ! Nu s-a 
oprr. fluxul — arii de bogat — al pro- 
mc-.lrOor. Turco, Halea. Nițu. Tranda- 
firescu, Scancu n, sînt ultimii sosiți din 
„grădina lanovschi”. aureolată si de elș- 

tigarea ediției 1979/7930 a Diviziei 
de juniori a Principalele arme 
ale F.C. Argeșului, decisive in 
lupta pentru clștigarea medaliilor 
de bronz : o reală UNITATE con
ducere de ciub-antrenor- jucă- 
regâsirea ECHILIBRULUI PSIHIC 
joc după un start plin de ezitări și de 
J -1 „„113 : perfecționarea CON-

tori ; 
și de______ ______
pierderi de puncte _____ ________ _____
TRAATACULUI ; Îmbunătățirea sincroni
zării mișcării la crearea „momentului de 
ofsaid" pentru adversar ; virtuozitatea 
lui Dobrin ; forța de pătrundere a iui 
D. Nicolae ; ritmicitatea randamentului 
portarilor și fundașilor centrali ; fru
moasa luptă cu anii de campionat a că
pitanului formației, Ivan II. o Remarca
bilă intrarea ■ în cupa laureaților euro
peni, eliminarea A.E.K.-ului, și comple
tarea listei de celebre invitate pe sta
dionul din Trivale cu campioana Euro
pei, Nottingham Forest,
• Ce grevează „bilanțul F.C. Argeș”, 

ediția 1979—1980 1 O PLECARE IN CAM
PIONAT NEAȘTEPTAT DE SLABA : 10 
puncte din 22 posibile, tn primele U e- 
tape I De ce ? Prelungita sărbătorire a 
titlului, s-a spus... Greaua șl tirzla des
prindere din start-blocuri a obligat Ia o 
prelungită cursă de urmărire pentru re
venirea pe locurile de frunte • Sub ra
port tactic : exagerata recurgere la ,.jo
cul de ofsaid" și la cel de contraatac, 
mai cu seamă in deplasare • Ca ran
dament : comportarea sub potențialul 
normal a liniei de mijlocași • Princi
pale handicapuri : lista-record de acci
dentați — 12 jucători indisponibili, pe 
mai lungi sau mai scurte perioade; un 
lot insuficient valoric mai cu seamă pen
tru o (nouă) aliniere în cupele conti
nentale • Cea mai importantă „acuza
ție” pentru trecutul sezon : prea ușoara 
acceptare a înfrîngcrii, mai mult în fața 
numelui decît a jocului lui Nottingham.

Privind înainte, F.C. Argeș are argu
mente spre a continua și îmbunătăți per
formanțele sale în campionatul nr. 1 al 
țării. Marile urgențe ale „operațiunii 
1980/81“ se numesc ; creșterea seriozității 
tn pregătire (vezi boema din toamna 
trecută I 7) și completarea lotului cu 2—3 
jucători de primă valoare.

Eftimie IONESCU

DIVIZIA C, ETAPA A 27-a
Sinaia 31 p (50—29), 4. Dinamo 
Focșani 31 p (46—37)... pe ulti
mele : 14. Carpați Nehoiu 22 p 
(23—39), 15. F.N.C. Săhăteni 22 p 
(26—69), 16. Chimia Buzău 20 p 
(42—64).

SERIA A TV-a
I.M.U. Medgidia — Șoimii Cer

navodă 5—1 (1—1), Ș.N. Brăila — 
Victoria Țăndărei 4—1 (2—1), Pro
gresul Isaccea — Marina Manga
lia 5—0 (3—0). Chimia Brăila — 
Dacia Unirea Brăila 0—1 (0—0), 
Unirea Eforie — Pescărușul TU1- 
cca 4—0 (0—0), Voința Constanța
— Chimpex Constanța 0—0, Gra
nitul Babadag — Antonii Slobozia 
0—2 (0—0), Rapid Fstești — Elec
trica Constanța lr—2 (0—1).

Pe primele locuri ; 1. IJM.U. 
MEDGIDIA 40 p (58—20), 2. Amo- 
nil Slobozia 37 p (63—29), 3.
Șoimii Cernavodă 31 p (45—32).,. 
pe ultimele : 15. Unirea Eforie 
22 p (35—46), 16. Granitul Baba
dag 14 p (20—59).

SERIA A V-a
Flacăra roșie București — Si

rena București 0—0, Voința Bucu
rești — Tehno metal București 
4—1 (1—1), Viitorul Chirnogi —
FEROM Urziceni 3—2 (3—1), Au- 
tomecanica București — Electro
nica București 2—3 (1—1)^ T. M. 
București — I.C.S.I.M. București 
0—0, Ș.N. oltenița — Abatorul 
București 2—1 (1—1) — s-a jucat 
la Bolin tin, Automatica București
— Danubiana București 4—0 
(2—0), Luceafărul .București — 
Dunărea Călărași 0—5 (6—3), Vîs- 
ooza n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. SIRENA 
41 p (48—16) — din 27 de jocuri, 
2. Automatica 39 p (59—24), 3.
Dunărea Călărași 35 p (42—24)... 
pe ultimele : 15. Autom^canica 
21 p (32—39), 16. Viscoza 12 p 
(23—74) — din 28 de jocuri.

SER LX A Vl-a
Cimentul Fieni — ROVA Ro

șiori 0—1 (0—0), Petrolul Videle
— Sportul muncitoresc Caracal
1— 1 (0—0). Petrolul Tîrgoviște — 
I.P.C. Slatina 0—0, Metalul Mija
— Electronistul Curtea de Argeș
3—1 (1—1), Progresul Pucioasa — 
Constructorul Pitești 2—0 (2—0),
Recolta Stoicănești — Dinamo 
Alexandria 1—0 (<F-0), I.O.B. Balș
— Petrolul Bolir.tin 3—0 (3—0),
Dacia Pitești — Progresul Corabia
2— 0 (1>—0).

Pe primele locuri ; 1. ROVA 
Roșiort 41 p (53—17), 2. Metalul 
Mija 34 p (53—30), 3. Progresul 
Pucioasa 31 p (39—20)... pe ulti
mele : 14. Dinamo Alexandria

21 p (29—40), 15. Petrolul Bolin- 
tin 21 p (29—46), 16. Constructorul 
Pitești 17 p (29—53).

SERIA A VH-a
Minerul Lupeni — Lotru Brezoi 

3—1 (0—1), Metalul Ro vinari -r-
M stal urgis tul Sadu 5—1 (0—0), 
C.F.R. Craiova — Constructorul 
Te. Ind. Craiova lr-1 (1—0), Du
nărea Calafat — C.S.M. DroBeta 
Tr. Sev. 1—0 (1—0), Gloria Stre- 
haia — Chimistul Rm. Vîlcea 
0—0, Viitorul Drăgășani — Elec
tro putere Craiova 3—2 (2—1), 
Diema Orșova — Progresul Băi- 
lești 3—1 (0—0), Unirea Drobeta 
Tr. Sev. — Minerul Motru 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. MINE
RUL LUPENI 39 p (55—28), 2.
Electro putere Craiova 36 p (51—30), 
3. Minerul Motru 35 p (67—27)... 
pe ultimele : 15. Gloria Strehăia 
21 p (30-52) — 7 victorii, 16. 
Chimistul Rm. Vîlcea 21 p (37— 
42) — 6 victorii.

SERIA A VIU-a
C.F.R. Timișoara — Vulturii 

textila Lugoj 2—0 (2—0), Minerul 
Vulcan — Electromotor Timișoara 
5—2 (2—0), Victoria Călan —
Metalul Oțelul Roșu 3—0 (1—0), 
-s-a jucat la Hațeg, C.P1. Ca
ransebeș — Metalul Bocșa 1—1 
(0—0), Minerul Deva — Știința 
Petroșani 4—0 (1—0), Minerul O- 
ravița — Explorări Deva 1—0 
(0—0), Gloria Reșița — Minerul 
Ghelar-3—0 (2—0). C.F.R. Simeria
— Laminorul Nădrag 1—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. C.F.R. TI
MIȘOARA 43 p (54—14), 2. Mine
rul Deva 36 p (64—25), 3. Vul
turii Lugoj 30 p (41—34)... pe ul
timele : 15. Explorări Deva 22 p
(30—45), 16. Știința Petreșanl 13 p 
(36—66).

SERIA A IX-a
Minerul Sur.cuhiș — Rapid A- 

rad 2—2 (1—1), Armătura Zalău
— Recolta SaLonta 6—0 (3—0),
Bihoreana Marghita — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 4—0 (1—0), 
Unirea Tomnatic — Unirea Ora
dea 5—0 (3—0), Unirea Sînnicolau
— Victoria Ineu 2—1 (0—0), Tri
colorul Beius — Unirea Dej 2—0 
(2—0), Voința Oradea — Oon- 
ștructii Dectrometal Cluj-Napoca 
3—2 (1—1), C.F.R. Arad — Vic
toria Elcond Zalău 3—1 (0—1).

Pe primele locuri • 1. BIHO
REANA 9IARGHITA *38 p (53-^23). 
2. Rapid Arad 38 p (50—25). 3. 
Armătura Zalău 37 p (43—21)... 
pe ultimele : 15. Minerul Suncuiuș 
19 p (25—51). 16. Unirea Oradea 
17 p (26—43).

SERIA A X-a
Fores ta Bistrița — C.I.L. Si- 

ghet 2—2 (0—1), Minerul ilba- 
Seini — Minerul Băi ța 3—0 (2—0), 
Oașul Negrești — Hebe Sîngecrz 
Băi 5—1 (3—0). Bradul V;ș?u — 
Minerul Rodna 0—0. Victoria 
Cărei — Silvicultorul Maîeru 14—o 
(5—0), Minerul Baia Sprie — 
CUPROM Baia Mare 1—2 (0—2)„ 
Surtaî'od Baia Mare — Metalul 
Cărei 1—0 (1—0), Lăpușul Tg.
Lăpuș — Minerul Băiuț 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI- 
GHET 40 p (86—27), 2. Victoria 
Cărei 38 p (61—26). 3. Minerul
Baia Sprie 29 p (63-46)... pe ul
timele : 15. Hebe Sîngeorz 23 p 
(33—62), 16. Minerul Băiuț 22 p 
(34—42).

SERIA A Xl-a
Metalul Aiud — Faianța Si

ghișoara 10—0 (7—0), C.P.L. Sebeș
— I.P.A. Sibiu 3—1 (1—1). IMIX 
Agnita — Sticla AricșiTI Turda 
3—0 (1—0), Construcții Sibiu — 
Avîntul Reghin 2—0 (2—0), Auto- 
mecanica Mediaș — C.I.L. BLaJ
2— 2 (1—0), Oțelul Reghin —
Metalul Copșa Mică 2—1 (2—1),'
Metalul Sighișoara — Vitrometan 
Mediaș 2—2 (2—1), Sticla 'iTmă- 
veni — Mureșul Luduș 2—1 (1—O').

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 40 p (79—20), 2. SticLa Tur
da 33 p (65—30), 3. Metalul Si
ghișoara 32 p (48—25), 4. IMIX 
Agnita 32 p (38—31)... pe ulti
mele : 15. Sticla Tîmăveni 23 p 
(33—44), 16. Faianța Sighișoara 6 p 
06—77).

SE3UA A XlI-a
Oltul Sf. Gheorghe — Minerul 

Bălan 6—1 (3—0), C.S.U. Bra
șov — Carpați Brașov 3—1 (2—0), 
Carpați Covasna — Progresul 
Odorhei 2r—1 (1—0). Minerul
BanaoJt — Metalul Tg. Secuiesc
3— 2 (2—0), Tractorul Miercurea
Ciuc — Metrom Brașov 3—1 
(2—1), Torpedo Zărnești — Mu
reșul Toplița 1—0 (0—0), Chimia
Or. Victoria — Precizia Săcele 
1—1 (0—0), Măgura Mobila Codlea
— Utilajul Făgăraș 3—0 — Utila
jul fiind exclusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 40 p (50—18), 2. 
Progresul Odorhei 33 p (49—16), 3. 
Mobila Codlea 31 p (39—22), 4. 
Mureșul Toplița 31 p (42—31)... 
pe ultimele : 14. Tractorul M. 
Ciuc 21 p (21—29). 15. Carpați 
Covasna 18 p (17—55).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective^



Corespondență din Anglia SPORTIVII DIIV R.P. BULGARIA
INTERES DEOSEBIT PENTRU INTILNIREA 

DE TENIS ANGLIA-ROMÂNIA
LONDRA, 2 (prin telefon). 

Un interes deosebit se mani
festă aici în jurul apropiatului 
meci de „Cupa Davis“ dintre 
reprezentativele Angliei și 
României, programat la sfîrșl- 
tul celei de a doua săptămîni 
din această lună, în orașul 
Bristol- Se va juca pe terenu
rile cu gazon de la „Bristol 
Lawn Tennis and Squash Cen
ter" situat în cartierul Redland 
Green din marginea de est a 
orașului, începînd de vineri 13 
iunie și pînă duminică 15 iu
nie. Trebuie spus din primul 
moment că prezența lui Ilie 
Năstase in fruntea echipei ro
mâne și confruntarea sa cu 
Buster Mottram, prima rache
tă a formației insulare, sînt 
motivul principal al acestui in
teres. De fapt, dacă jucătorii 
români se află de sîmbătă la 
locul disputei, începîndu-și an
trenamentele de acomodare cu 
aproape două săptămîni înain
tea startului, în tabăra gazde-

TROFEUL CARPAII"n
(Urmare din pag. 1)

peți, nici nu simțeau nevoia 
aprecierilor. Mulțumirea lor cea 
mai mare se afla tocmai în 
mulțumirea sportivilor și teh
nicienilor pentru ambianța en
tuziastă, de mare sărbătoare 
sportivă, creată „Trofeului Car
pați".

Fără îndoială, atenția cea 
mai mare a fost acordată — 
de către public și specialiști — 
reprezentativelor României, R.D 
Germane și Spaniei, echipe ca
re vor evolua în turneul final 
al Jocurilor Olimpice. Eternă 
rivală a handbaliștilor noștri, 
selecționata R. D- Germane a 
venit la Oradea cu întregul său 
potențial și cu o mare ambi
ție : aceea de a reuși să-i de
pășească pe cei care la Paris 
și Berlin i-au învins în fina
lele „mondialelor*. N-au reușit 
nici de această dată, deși au 
făcut eforturi extraordinare, 
pentru că sportivii noștri au 
luptat exemplar și — mai ales 
— PENTRU CA ECHIPA 
ROMÂNIEI SE AFLA PE UN 
DRUM VALORIC EVIDENT 
ASCENDENT ! Echipa R.D.G., 
pregătită de Paul Tiedemann 
și Klaus Langhoff practică a- 
celași joc atletic, aspru, avansîn- 
du-și apărarea pentru a stînjeni 
construcția atacului advers. Răb
darea și calmul cu care-și reiau 
lupta pentru fiecare fază s-au 
„rupt* însă în momentul în 
care s-au izbit de zidul defen
sivei noastre. Au fost momen
te cînd jucătorii din formația 
R. D. Germane nu mai știau 
ce să facă, schemele lor atîtde 
bine știute fiind date peste cap. 
Desigur, echipa care a urcat 
pe podium la ultimele trei edi
ții ale campionatelor mondiale 
rămîne un team redutabil, greu 
de depășit. Trebuie să fii foar
te bine „înarmat" ca să poți 
susține, pe parcursul întregului 
meci, lupta atletică surdă cu 
viguroșii ei sportivi, să le fii 
chiar superior, să poți frag
menta permanent jocul a- 
.■estei „mașini de handbal* pen- 

ATLEȚII NOȘTRI AU POSIBILITĂȚI INC A MAI MARI!

lor — la ora cînd transmitem 
aceste rinduri — echipa nici nu 
este încă anunțată oficial. Deși 
se dă aproape ca sigur că 
Paul Hutchins, conducătorul 
tehnic al britanicilor, va păs
tra contururile previzibile ale 
team-ului său, avînd în com
ponență, în afara lui Mottram, 
pe frații John și David Lloyd 
(n.r. cunoscuți nouă și de la 
precedenta întîlnire dintre cele 
două echipe), precum și pe 
John Feaver și Andrew Jarrett, 

Fără îndoială, sentimentul cu 
care este abordată viitoarea 
confruntare este acela de a 
porni favoriți. Aceasta, pe baza 
simplului considerent că Nâs- 
tase nu mai e cel de odinioară 
și că-i va fi greu să suporte 
efortul a trei zile de meciuri 
de „cel mai bun din 5 seturi*. 
Nu este, însă, prea simplist 
să privim așa lucrurile ? Știind, 
mai ales, că același Nâstase, în 
zi bună, poate învinge și azi 
pe oricine, pe orice teren. De-

UN SUCCES GRĂI TOII
tru a-ți surîde tabela de mar
caj la finele partidei-

Reprezentativa Spaniei incin
tă prin frumusețea jocului său 
și uneori — chiar lipsindu-i" 
gabaritul — reușește, prin vite
ză și combinații ingenioase, să 
depășească parteneri cu cărți 
de vizită impresionante. Seve
rul marcaj „om la om* — in 
apărare și schimbul permanent 
de posturi — in atac creează 
probleme oricărei echipe. Fi
rește, susținuți frenetic de spec
tatorii spanioli, handbaliștii pre* 
gătiți de Domingo Barcenas și 
Emilio Alonso iși vor augmen
ta, probabil, performanțele la 
apropiatul „Trofeu al Spaniei* 
(9—14 iunie). Această Întrecere 
reprezintă ultima mare verifi
care înaintea J.O., la startul ei 
prezentîndu-se. între altele, se
lecționatele României, Iugo
slaviei, Uniunii Sovietice și. fi
rește, Spaniei.

Campioana mondială, repre
zentativa R. F. Germania, lip
sită de cîțiva dintre jucătorii 
pe care Vlado Stenzel se baza 
(unii au părăsit arena handba
lului, alții indisponibili) n-a pu
tut ține pasuL A vrut, a în
cercat dar ... n-a putut. Sînt ju
cători talentați în această for
mație, dar ei nu alcătuiesc — 
în momentul de față — o echi
pă, n-au forța colectivă pentru 
a aspira la victorii în fața 
unor adversare consolidate.

Cehoslovacia are o nouă echi
pă, cu multe elemente tinere, o 
selecționată în curs de crista
lizare a jocului. Chiar si In 
acest stadiu, formația manifes
tă o seamă de calități.

In fine, ambițioșii Eugen 
Trofin și Valentin Samungi au 
condus în această ediție a „Tro
feului Carpați” echipa de tine
ret a României. în sinul ei 
s-au aflat mulți jucători tineri, 
care abia au depășit perioada 
junioratului, handbaliști care se 
vor constitui în „noul val*. 
Dar numai o parte au reținut 
atenția prin valoare și dorință 
de afirmare. Problema rezer
vorului handbalului rămlne In 

discuție. 

altfel, avantajul propriu al te
renului cu gazon ar putea ani
hila prin pregătirile pe care le 
vor face oaspeții în răstimpul 
rămas. Dintre aceștia, mai pu
țin cunoscuți ne sînt echipierii 
care-1 vor secunda pe asul ro
mân,’ deși gazetarii englezi au 
urmărit cu interes evoluția lui 
Florin Segărceanu în recentele 
campionate internaționale ale 
Italiei, la Roma. Cu toții am 
auzit că tînărul campion al 
României este un tenisman ta
lentat și animat de mari ambi
ții. Iată motivele pentru care 
opinăm că meciul Anglia — 
România -este, totuși, echilibrat- 
Și numai revenirea in forma 
de virf a lui John Lloyd — 
care de la căsătoria sa cu Chris 
Evert s-a relaxat oarecum în 
activitatea competițională — ar 
putea înclina decisiv balanța 
intîlnirii în favoarea noastră.

Pentru englezi, confruntarea 
cu tenismanii României mai 
prezintă o miză deosebită. Anu
me, în caz de victorie, Anglia 
iși va asigura un loc în primul 
eșalon al echipelor ce vor lua 
startul in viitoarea ediție a 
„Cupei Davis*, o ediție in care 
este preconizată o nouă formu
lă, cu două categorii divizio
nare. Și acest element reco
mandă meciul de la Bristol ca 
intr-adevăr foarte interesant.

G. BUXTON SMITHER 
„Daily Mirror*

VICTORII ALE CANOIȘTILOR ROMANI

„REGATA BRANDENBURG"
Canoiștii români au terminat 

învingători în două probe in 
cadrul regatei internaționale de- - 1*

500 m

LA

caiac-canoe desfășurată 
Brandenburg. La C 2 —

TREI SUCCESE
ROMANEȘTI 

ÎN ZIUA A DOUA
LA REGATA TATA

In ziua a doua a regatei in
ternaționale de caiac-canoe de 
la Tata sportivii români au ob
ținut trei victorii (ca și în pri
ma zi) prin Agafia Buhaev — 
Elisabeta Băbeanu la K 2 F 
(158,4), Gherasim Munteanu — 
Gheorghe Titu la C 2 — 1 000 
m (4:13,0) și echipajul de caiac 
4 — 1 000 m alcătuit din Mihai 
Zafiu — Ion Geantă — Vasile 
Diba—Marian Ciobanu (3:21,9). 
Alte rezultate : K 1 — 1 000 m: 
Milan Janici (Iugoslavia) 4:29,7, 
Ion Geantă 4:32.5, CI — 1000 m 
Tamas Wichmann (Ungaria) 
4:59,0. K 2 — 1000 ras Spania 
(Menedez — Missione) 3:45,2.

Bulgaria este una din cele 
13 țări fondatoare ale Jocu
rilor Olimpice moderne. In 
1896, o delegație compusă din 
5 sportivi, printre care și re
marcabilul gimnast C. Ciampo, 
ia parte la prima ediție a în
trecerilor olimpice, la Atena. 
Apoi, echipa Bulgariei este 
prezentă la edițiile din 1924, 
1928 și 1936. De remarcat, to
tuși, că pină la cel de-al doi
lea război mondial sportivii 
bulgari n-au reușit să ciștige 
nici o medalie olimpică.

In condițiile noi create după 
eliberarea țării de sub jugul 
fascist, mișcarea sportivă din 
R. P. Bulgaria se impune prin 
succese tot mai mari in între
cerile olimpice. La prima lor 
participare, la J.O. 1952 de la 
Helsinki, sportivii bulgari obțin 
și prima lor medalie olimpică, 
„bronz" atribuit boxerului Bo
ris Gheorghiev. La Melbourne, 
in 1956, este rindul luptătoru
lui Nikola Stancev să obțină 
pentru țara sa primul „aur" 
olimpic. De aici încolo la fie
care Olimpiadă, delegația spor
tivilor Bulgariei va avea întot
deauna in rîndurile sale cel 
puțin cite un campion olimpic. 
Succesele lor merg c. 
pină la acel remarcabil 
obținut la J.O. de la 
1964, de către luptători in 
cerile de libere. In ediția 
Ciudad de Mexico, din 
sportivii bulgari își

crescind 
loc I 
Tokio 
intre- 
de la 

1968, 
consoli-

campionii mondiali: Ivan Pat- 
zaichin și Petre Capusta au 
fost cronometrați în 1:45,6, îna
intea echipajelor Karmangiev 
— Kuzev (Bulgaria) 1:46,1 și 
Muradofilov — Vinogradov 
(U.R.S.S.) 1’46,5. La C 2 —
1000 m perechea fraților Gheor
ghe și Toma Simionov a reali
zat 3:41,1, fiind urmată de Kar
mangiev — Kuzev 3:41,8 și Mu
radofilov — Vinogradov 3:42,3.

Alte rezultate : K 1 — 1000 
m : Helm (R.D.G.) 3:46,8, K 2 

Ciuhrai 
1 — Leue 
— U.R.S.S.
m : Parfi-

F : Fischer

— Parfinovici 
(U.R.S.S.) 3:23,6, C 
(R.D.G.) 4:02,6, K 4 
3:02,2; K 1 — 500 
novici 1:46,0, K 1 
(R.D.G.) 1:55,4.

Roland Garros

A INVINS-0 PE
PARIS, 2 (Agerpres). — La are

na „Rotând Garros* din Paris, In 
sferturile de finală ale campiona
telor internaționale de tenis ale 
Franței. Virginia Ruzici a învins-o 
in două seturi, cu 6—2, 6—0, pe 
Wendy Turnbull (Australia). „Ru- 
zici — reiat îază corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
— s-a calificat In semifinale, 
după o partidă In care a jucat 
un tenis de înaltă clasă*. Adver
sara sa în semifinale va fi tînă- 
ra jucătoare australiană Dianne

au 
asemenea boxerii, 
și atletele delega- 
Același loc VIII 
de către echipa 
ultima ediție a 

Montreal.

dează pozițiile obținute, termi- 
nind pe locul XV in clasa
mentul neoficial pe națiuni. 
Ca la ediția următoare, cea de 
la Miinchen, progresul lor să 
fie subliniat prin promovarea 
pe locul VIII al aceluiași cla
sament, cu un remarcabil to
tal de 21 de medalii, dintre 
care 6 de aur. Pe lingă luptă
tori, ale căror afirmări au de
venit tradiționale, succese 
obținut de 
halterofilii 
ției bulgare, 
este păstrat 
Bulgariei in 
J.O. desfășurată la 
Acolo, totalul de medalii ob
ținut de membrii ei se ridici 
la impresionanta cifră de 22, 
cu alte șase titluri olimpice 
cucerite.

In întreaga istorie a parti
cipărilor sportivilor bulgari la 
Jocurile Olimpice, ei au cu
cerit un total de 75 de meda
lii. Cele mai spectaculoase 
succese revin luptătorilor, care 
in amindouă stilurile au obți
nut de 10 ori titlurile de cam
pioni olimpici. Halterofilia (5 
medalii de aur), canotajul (2 
aur), atletismul și boxul (cite 
un aur) sînt celelalte disciplina 
sportive in care au excelat in 
mod deosebit reprezentanții 
țării vecine și prietene, car^Oig, 
acum își pregătesc participa
rea lor la cea de-a XXII-a e- 
diție a J.O. programată in a- 
ceastă vară la Moscova.

LUPTĂTORII ȘT. RUSU 
Șl R. CODRLANU PE PRIMUL IOC 
IA TURNEUL DIN R.D. GERMANĂ

LEIPZIG, 2 (prin telex). Ce* 
de-a 23-a ediție a marelui tur
neu internațional de lupte gre- 
co-romane și libere „Werner 
Seelenbinder", a reunit nu mai 
puțin de 262 de sportivi din 19 
țări (din Europa, Africa, Ame
rica și Asia). O frumoasă com
portare au avut reprezentanții 
țării noastre Ștefan Rusu (cat. 
68 kg) și Roman Codreanu (cat. 
+100 kg) care s-au clasat pe 
primul loc în confruntările de 
lupte’ greco-romane. Tot la a- 
cest stil Marian Ștefan (48 kg). 
Ion Draica (82 kg) și Petre 
Dicu (90 kg) au ocupat locurile 
secunde la categoriile respec
tive. In întrecerile de lupte II-,• 
bere, cel mai bun rezultat 1-^ 
obținut Aurel Neagu, clasat pW 
locul II la categoria 57 kg- V

VIRGINIA RUZICI
WENDY TURNBULL

Fromholtz, care a eliminat-o cu 
6—1, 6—4 pe Billie Jean King.

Rezultate din proba de simplu 
bărbați (optimi de finală): Borg
— Taroczy 6—2, 6—2, 6—0; Solo
mon — Gottfried 6—0, 6—1, 6—3; 
Barazzuttl — McNamara 6—4. 
6—2, 7—6; Fibak — McNamee 6—4. 
6—4, 6—7, 6—3; Gerulaitis — Tay- 
gan 6—3, 7—5, 6—1; Gildemeister
— Ramirez 3—6, 6—3, 0—6, 6—3, 
10—8; Connors — Noah 7—5, 6—4 
(abandon).

(Urmare din pag. 1)

64,76 m, 63,48 m, 63,44 m, 65.80 
m, 64,14 m, 65,02 m ; Loghin : 
19,55 m, 19,26 m, 19,54 m, dep., 
19,51 m, dep. ! Și nu uităm încă 
un amănunt plăcut : duminică 
Mihaela Loghin a avut a 28-a 
aniversare a zilei de naștere !

într-un cerc alunecos, sîmbă
tă, aruncătoarele de disc Flo
rența făcu și Argentina Menis 
au avut și ele o evoluție mul
țumitoare (64,66 m și 63,70 m).

Dintre săritori, în primul 
rînd se cuvine remarcat Adrian 
Proteasa care după mai multe 
concursuri în care a încercat 
să-și corecteze recordul do 2,22 
m (egalat, între timp, de junio
rul Sorin Matei) a reușit, în 
sfîrșit, sub rafale de ploaie, să 
treacă peste ștacheta pusă la 
2,23 m și doar puțin i-a lipsit 
ca să fi avut astăzi un record 
de 2.26 m. Cert este însă că el 
are. chiar acum, la această oră, 
posibilități să-1 realizeze. Ga
briela Ionescu. în condiții grele 
de concurs, pe o pistă alune
coasă. n-a putut sări mai mult 

de 8,37 m, ceea ce. cu siguran
ță, nu exprimă potențialul său 
real.

O cursă frumoasă in finala 
probei feminine de 400 m la 
capătul căreia Nicnlina Lazar- 
ciuc a obținut un nou succes, 
al treilea de la începutul sezo
nului. Au urmat-o, la mici dis
tanțe, Maria. Samungi, Elena 
Tănță și Iboia Korodi. Sintem 
curioși să le vedem acum într-o 
cursă de 4X400 m, această șta
fetă avînd posibilitatea reală a 
unei clasări bune la J.O. In 
ceea ce-1 privește pe Horia To- 
boc, plusul evident de valoare 
pe care-1 are față de toți ad
versarii săi interni, la 400 m 
plat și la garduri, îl scutește de 
emoții. Dorim să-1 vedem însă 
ce poate cu adversari pe mă
sura sa sau chiar mai puter-' 
nici, pentru că la Olimpială (și 
pînă atunci la Balcaniadă) îl 
vor aștepta, cert, curse mult 
mai grele.

Am lăsat intenționat la urmă 
pe alergători deoarece la „in
ternaționale* sarcina lor a fost, 
poate, intr-un fel mal dificilă 
ca a celorlalți, vîntul puternic

dar la 800 m 
Timpul la 

este cel mai 
sa. Și pentru 
de timpi, iată 
anului : 800 m : 1:57,32

1:57,7 Minee- 
1:58,2

1:59,1

influențîndu-le negativ tem- 
poul curselor. Și totuși, Iile 
Floroiu ca de obicei singur cea 
mai mare parte a cursei, a 
parcurs 10 000 m într-un timp 
bun, 28:04,0, al 6s-lea în bilan
țul mondial al anului, Vasile 
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tigat clar cele 2 curse de semi- 
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(U.R.S.S.), 4:03,0 Puică (Româ
nia), 4:03,7 Lovin (România). 
Ce va fi în continuare ? ...

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • La Berkeley (Ca

lifornia), Matt Centrowitz a sta
bilit cea mai bună performantă 
mondială a sezonului in cursa de 
5000 m, cu 13:27,8. Pe 100 m plat, 
tînărul Cart Lewis — 10,43 l-a În
trecut pe Jim Sanford — 10.49. 
• Crosul de la Loppeenranta 
(Finlanda) a fost cîștigat de Antti 
LoikLanen — 15 km in 45:02. Pe 
locul doi. la 13 sec. a sosit Lasse 
Viren. • Cursa de marș Praga 
— Podebrady a fost cîștigată de 
spaniolul Jose Lopart — 50 km 
in 3h48:59. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatriotul său Jose 
Martin — 3h50:29 și sovieticul
Serghei lung — 3h54:00.

BASCHET • La Bmo. întîlni- 
rea amicală feminină dintre re
prezentativele Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul de 
117—71 (64—39) în favoarea Jucă
toarelor sovietice.

CICLISM • In Turul Angliei 
pentru amatori etapa a 7-a a re
venit la sprint rutierului sovietic 
Serghei Nikitenko — 192 km în 
4h35:29. Conduce iurl Mișcenko 
(U.R.S.S.), urmat la 26 sec. de J. 

Skoda (Cehoslovacia) O Etapa a 
17-a a Turului Italiei, disputată 
pe traseul Gatteo-Sirmione (237 
km), a fost cîștlgată de Giuseppe 

Saronni, In 6h 38:54. Aceasta a 
fost a 5-a victorie de etapă ob
ținută de Saronni. de la începu
tul cursei, dar în clasamentul ge
neral individual rutierul italian se 
află doar pe locul 9, La 5:01. Li
der se menține V. Panizza, ur
mat la 1:05 de B. Hinault.

NATAȚIE • La Roma, proba 
feminină de 100 m spate din 
,,Trofeul celor 7 coline" a revenit 
înotătoarei Rica Reinisch (R.D. 
Germană), cu 1:03,80. Alte rezulta
te, la feminin : 100 m fluture — 
Pollack (R.D.G.) 1:02,30 : 100 m
bras — Poirot (Franța) 1:13,66 ; 
800 m liber — Felotti (Italia) 
8:48,72 ; masculin : 400 m mixt — 
Hargitay (Ungaria) 4:31,15 ; 100 m 
liber — Guarducci (Italia) 52,34 ; 
100 m fluture — Zychowicz (Po
lonia) 56,93.

SCRIMĂ • Concursul Interna
țional feminin de floretă, desfășu
rat la Draquighan (Franța), a fost 
cîștigat de echipa U.R.S.S.. ur
mată de formațiile Franței si Po
loniei.

VOLEI • Echipa feminină a 
U.R.S.S., aflată în turneu în Ja
ponia, a susținut la Tokio un nou 
meci în compania selecționatei 
țării gazdă. Voleibalistele nipone 
au terminat Învingătoare cu 3—6 
(9. 12. 14).
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