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SPORTIVE Ia vederea meciului cu Norvegia din preliminariile C. M. 

românce TRICOLORII AU AJUNS LA OSLO
PESTE

HOTARE
/ • TIR
'r O delegație de trăgătoare va 

pleca astăzi spre Madrid pen
tru a participa, vineri și sim- 
bătă, la ediția 1980 a campio
natelor europene feminine da 
tir. In probele de pușcă 60 Le. 
și 3 x 20 f vom fi reprezentat! 
de către Maria Lakatoș, Roxa
na Lămășanu și Carmen Calalb 
(individual șl pe echipe), iar la 
pistol standard de către Ana 
Ciobanu. în programul competi
ției sînt cuprinse două probe 
care vor deveni olimpice înce- 
pînd din 1984 (pușca standard 
3 poziții șl pistol standard 
30 +30 f).

• ATLETISM
Trei atlete românce (Elena 

Tărîță — 400 m și 800 m, Vali 
Ionescu — lungime și Florența 
Tăcu — disc) au plecat ieri în 
R.P. Chineză pentru a lua parte 
la mal multe concursuri.

Cristian Gheorghișor (dreapta) il „stopează" pe Nicolae Șeitan 
cu o directă de stingă. Foto : Ion MIHĂICA

CUM SE EXPLICĂ NIVELUL SLAB 
AL CAMPIONATELOR DE BOX ?

# șase titluri (lc campioni au... plecat în provincie I
• Secții fruntașe care nu și-au onorat „cartea de vizită"

Duminică dimineața, la Pala
tul Sporturilor și Culturii din-. 
Capitală s-au încheiat întrece
rile campionatelor individuale 
de box ale seniorilor. După 
ce, timp de o săptămînă, a- 
proape 100 de pugiliști și-au 
disputat șansele de a se situa 
pe un loc fruntaș in ’erarhia 
națională, duminică la prînz au 
fost cunoscuți cei 11 noi purtă
tori ai centurilor de campioni.

Referindu-ne la nivelul va
loric al competiției trebuie să 
spunem că, în ciuda unei se
lecții prealabile, întrecerile 
n-au egalat calitatea edițiilor 
anterioare (dealtfel și numărul 
spectatorilor a fost mai mic). 
Referindu-ne la selecție, apre
ciem că federația a procedat 
bine adoptind această formulă 
de desfășurare a campionate
lor, obligîndu-i pe toți boxerii 
fruntași să treacă orin „sita" 
fazei de zonă. Poate că pe vii
tor, specialiștii ar trebui să se 
gîndească la o și mai strictă li
mitare a numărului participan- 
ților la turneul final. Urmărind 
întrecerile, majoritatea tehnicie
nilor au fost de părere că AC
TUALA EDIȚIE S-A SITUAT 
SUB NIVELUL VALORIC AL 
CELOR PRECEDENTE ! Aceas
ta pentru că, pe de o -'arte 
mulți sportivi consacrați au ab
sentat, din diferite motive, de 
la turneul final al camnionate- 
lor (S. Cuțov, G. Donici, I. Bu-

DUPĂ O „CURSĂ LUNGĂ"
• lordănescu continuă să fie un semn de întrebare • Marți, antrenament 
la Ullevaal Stadium • Cvintetul de clasă al „11"-lui scandinav
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

OSLO, 23 (prin telefon). — 
București — Berlin — Copen
haga — Oslo, iată ruta par
cursă (cu două escale. In ca
pitalele R. D. Germane și Da
nemarcei), azi (n.r. — ieri) pe 
calea aerului, de echipa na
țională a României. O călăto-
rie cu o destinație rarisimă 
pentru o reprezentantă a fot
balului nostru a cărui ultimă 
evoluție pe pămînt norvegian 
se pierde In urmă cu un sfert 
de secol, dnd tricolorii de a- 
tunci au obținut victoria cu
1—0, printr-un gol înscris de 
Ozon.

Reînitflnirea — indirectă — 
cu fotbalul norvegian a fost 
realizată înainte de ora parti
dei, prin intermediul... fil

dușan, V. Gîrgavu, Gh. Simiori, 
L. Sandu, M. Sîrba, Gh. Negoi- 
ță, T. Pîrjol, C. Hajnal, I. Bo
boc etc.), iar pe de altă parte, 
secțiile de box, antrenorii n-au 
mai prezentat pe ring noi ti
neri talentați care să lupte 
pentru locurile fruntașe. Cu o 
singură excepție, slătineanul 
Cristian Gheorghișor, la fina
lele din acest an n-au mai a- 
părut boxeri necunoscuți pînă 
la momentul respectiv care să 
se dovedească în stare să-i în
frunte pe pugiliștii consacrați. 
Această stare de lucruri se ex
plică printr-o mai slabă pre
ocupare a antrenorilor noștri 
de a depista și pregăti tinere 
talente de eare boxul românesc 
are acum mare nevoie.

NICI SECȚIILE FRUNTAȘE 
(Steaua, Dinamo, B.C. Brăila) 
NU S-AU MAI PREZENTAT 
LA NIVELUL ALTOR EDIȚII, 
antrenorii n-au mai man’festat 
aceeași preocupare în pregăti
rea superioară a elevilor lor 
Cam altfel Se poate explica 
faptul că secția clubului Steaua, 
care a înscris în competiție 15 
pugiliști, n-a reușit să cuce
rească decît un singur titlu de 
campion național ? Ce explica
ție are faptul că Valentin Si- 
laghi (Dinamo), sportiv care a

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3) 

mului jocului Norvegia — Fin
landa, înregistrat pe video- 
magnetosoop și prezentat se- 
lecționabililor noștri (cu ex
plicațiile de rigoare) in sta
giul de pregătire die la Sna- 
gov. Subiect numai bun, acest 
film, de disecat și analizat pe 
toate părțile, în avion și în 
aerogări, cu antrenorii și com- 
ponenții lotului. Grijuliu, cir
cumspect, cum îi stă bine u- 
nui antrenor. Valentin Stă- 
nescu are aprecieri laudative 
vizavi de evoluția norvegie
nilor în meciul cu Finlanda, 
cîștigat cu 6—1 : „Fără să

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In vag 2-3)

In „avanpremieră** la turneul din Irlanda și Anglia

NOI APRfCILRI 
ROMÂNESC 

Joi va ii dclinitivat
Acum, la opt zile înaintea 

plecării în turneul din Irlanda 
și Anglia, se cunoaște. în mare, 
lotul rugbyștilor români care 
va efectua această nouă traver
sare a Canalului Mînecii : din 
cei 33 de jucători avuți în ve
dere după meciurile de trial, 
numai 27 candidează, pe mai 
departe, la deplasare. Au ieșit 
din „obiectiv" Scarlat, Posto- 
lachi, Marghescu — ei neaflîn- 
du-se în plenitudinea forțelor, 
Vasile, V. Ion și C. Florea — 
deoarece au pierdut duelurile 
cu concurenții pe posturi, pri
mii doi datorită formei sporti
ve, ultimul neavînd suficientă 
experiență competițională. Cei 
25 vor fi cunoscuți joi, la fi
nele partidei de verificare pe 
care selecționabilii o susțin in 
compania Rapidului, echipa fe
roviară urmînd să fie întărită 
de unii componenți ai lotului.

O reală doză de încredere 
pentru tricolori a reprezentat-o

în campionatul Diviziei naționale de hochei

DINAMO ÎNVINGE LA SCOR PE S.C.
GALAȚI, 22 (prin telefon). 

Penultima etapă a primului tur 
al campionatului Diviziei A de 
hochei pe gheață a programat 
luni trei jocuri, dintre care 
doar două au fost mai intere
sante, unul dintre ele — cel 
în care s-au întîlnit Dinamo 
București și Sport Club Miercu
rea Ciuc — fiind considerat, pe 
bună dreptate, un veritabil 
derby. în această confruntare 
de vîrf a zilei, dinamoviștii 
bucureșteni, mai organizați, mai 
atenți și mai atașați ca nicioda
tă pînă acum echipei, au obți
nut nu numai cele două puncte 
puse în joc, ci și o victorie la 
un scor concludent. Iată însă 
cum s-au desfășurat lucrurile 
în această rundă :

DINAMO — SC. M. CIUC 
10—5 (2—1, 2—1, 6—3). A fost 
una dintre cele mai frumoase 
partide ale campionatului, în 
care dinamoviștii, strîngindu-și

Festivaluri bistrițene sub însemul „Daciadei"

Șl ACOLO SE ÎNFIRIPĂ
DRAGOSTEA PENTRU SPORT...

Pentru handbalistele prezente la 
bistrițean", o amintire frumoasă,

Frumoasă e toamna în de
presiunea Bistriței, cînd zilele 
sînt senine și parcă mai fru
moase prin adaosul de culoare, 
de tinerețe și voie bună pe care 
„Daciada" l-a adus sîmbătă și 
duminică fermecătorului peisaj 
bistrițean. A fost „Festivalul 
sportului feminin" și in replică, 
— „Festivalul sportului munci
toresc" pentru bărbați, compe
tiții care au adus pe cochetele 
baze sportive din orașul de re
ședință al județului Bistrița-Nă- 
săud multe tinere și tineri care 
îndrăgesc mișcarea, sportul : lo
calnici sau din alte așezări ur
bane — Beclean, Năsăud, Sîn- 
giorz-Băi — dar și din sate și 
comune. Și, în tribune, mulți 
tineri și mai puțin tineri, pen
tru care aceste două atractive 
manifestări de masă au însem
nat, desigur, o invitație și un 
îndemn la practicarea uneia 
dintre disciplinele cuprinse in 
program : atletism, handbal, 
volei, tenis de masă, popice, 
tenis de cîmp, șah. Ba chiar, 
unele dintre spectatoare nu 
s-au sfiit să intre, „hors con- 

PENTRU RUGBYUL 
LA... CARDIFF!

lotul nostru reprezentativ
frumoasa comportare a colegi
lor lor Constantin, Dumitru și 
Murariu la manifestările oca
zionate de centenarul rugbyului 
galez. Cum prezența româneas
că la Cardiff a însemnat și o 
avanpremieră la turneul irlan- 
dezo-englez, ni s-a părut demn 
de interes pentru lotul nostru 
reprezentativ — dar nu numai 
pentru el — să aflăm amănun
te de la ing. Viorel Moraru, 
vicepreședinte cu probleme teh
nice al F.R.R., invitat, de ase
menea, împreună cu arbitrul 
dr. Gabriel Eftimeseu, in Țara 
Galilor : „Cei trei fu ători au 
făcut' parte dintr-o selecționată 
internațională alcătuită din re
prezentanți ai unor țări care nu 
sînt membre ale lui Internatio
nal Board (România, Canada, 
S.U.A., Argentina, Japonia,

Geo RAEȚCHI

(Continuare in oao 2-3)

rîndurile și jucînd numai în 
două linii (admirabil efortul u-1 
nor jucători ca Tureanu, Axin- 
te, Gh. Huțan, Pisaru, Solyom 
și Costea), au repurtat un suc
ces neașteptat mai ales prin 
proporțiile scorului. Dar și în 
aceste condiții, victoria a fost 
pe deplin meritată, fiind obți
nută pe fondul unui joc foarte 
bun și extrem de riguros pe 
plan tactic (felicitări tînărului 
antrenor Eduard Pană).

Hocheiștii din Miercurea Ciuc 
au acționat destul de bine pe 
parcursul a două reprize dar, 
în finalul furibund al acestui 
meci de mare tensiune, s-au 
lăsat amăgiți de mirajul egală- 
rii și pentru cîteva goluri în
scrise în repriza a treia au 
plătit un preț prea scump, de
oarece rutinații jucători dina- 
moviști au speculat toate oca
ziile create de avintul ofensiv 
prea hazardat al adversarilor 
lor. Au marcat : Costea (4), 

„Festivalul sportului feminin 
oferită de...

...Rodica DEHELEAN-Bistrița 
cours", în arene, cum a făcut-o 
Liliana Bula, elevă în clasa a 
Vil-a la Școala generală 2 Bis
trița, care, cu acest prilej, s-a 
apropiat de sportul îndrăgit — 
tenisul de masă — luînd prima 
lecție de... ținere a paletei de 
la președinta Comisiei centrale 
a sportului feminin, Maria Ne- 
goiță. O primă lecție pe care 
eleva a asimilat-o fără proble
me și la sfîrșitul căreia i-a pro
mis profesoarei că „la anu*, 
cînd se va organiza din nou 
festivalul, mă voi afla și eu 
printre concurente". Da. se vor 
afla probabil multe altele din
tre fetele care simbătă și du
minică s-au aflat pe marginea 
terenurilor de la stadionul 
Progresul sau în sala Clubului 
sportiv școlar sau cea a „Meta
lului" din Bistrița. Și poate că 
acesta este, la urma urmelor, 
marele cîștig al Festivalurilor 
bistrițene : răspindirea gustului 
pentru mișcare, pentru exerci
țiul fizic, pentru activitatea 
sportivă, intr-un județ in plină 
evoluție și pe acest tărîm...

Cadrul organizatoric creat 
Festivalului sportului feminin

bistrițean, prin strădaniile unor 
harnice și inimoase activiste din 
Comisia județeană — cum sînt 
dr. Monica Piciu (președintă), 
Felicia David și Rodica Dche- 
lean — a contribuit mult la 
sporirea atractivitâții concursu
rilor, la creșterea în viitor a 
opțiunilor pentru sport „Mi-a 
plăcut mult această competiție 
— ne mărturisea tinăra munci
toare Viorica Balmoș, de la în
treprinderea de sticlărie pentru 
menaj din Bistrița, clasată pe 
locul al doilea la cros — pentru 
că ne-a arătat din nou cît de 
plăcut și folositor este să faci 
mișcare. Firește, în afară de re
gretul că nu am cîștigat, n și

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

CONCURS INTERNAȚIONAL 
Dt CAIAC-CANOt IA SNAGOV

Astăzi și mîine, la Snagov se 
va desfășura un interesant con
curs internațional de caiac-ca- 
noe organizat de clubul Dina
mo, și avînd ca invitați spor
tivi de la Levski-Spartak So
fia și o selecționată a clubu
rilor Dinamo din U.R.S.S. Se 
vor disputa întreceri în cele 11 
probe olimpice. în ambele zile 
concursul începe la ora 9.

MIERCUREA CIUC!
Tureanu (2), Solyom (2), Pisaru 
și Axinte, respectiv Baricz, 
Szentes, E. Antal, Sandor și 
Mikloș. Corect și atent arbitra
jul lui Șt. Enciu, ajutat de M. 
Enache și FI. Gubernu.

Călin ANTONESCU

în celelalte două partide ale 
etapei : Steaua — Metalul Sf. 
Gheorghe 18—0 (6—0, 6—0, 6—0) 
și Dunărea Galați — Avintul 
Gheorgheni 5—7 (3—2, 1—4, 
1—1). Au marcat ; Raica (2). 
Vișan, Ene, Berdilă de la gaz
de, respectiv Andrei, Barabas 
(3), Korso, Suket, Antal.

★
Astăzi este zi liberă, urmînd 

ca miercuri, în ultima etapă a 
acestui tur, să se dispute jocu
rile : S.C. M Ciuc — Avintul 
Gheorgheni, Metalul Hf. Gheor
ghe — Dinamo și Dunărea — 
Steaua.
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TALENTELE ATLETISMULUI
Recordurile sînt performanțe 

de excepție, care nu pot fi 
obținute chiar în fiecare zi ; 
dar la întrecerile finale ale 
campionatelor de atletism ale 
juniorilor mari, așteptam, ori
cum, o producție mai bogată de 
asemenea rezultate, decit uni
cul record înregistrat la disc 
de medieșeanul Ștefan Karpoș 
cu 53,78 m ! De fapt, respec- 
tînd adevărul, trebuie să spu
nem că n-a fost doar unul, ci 
două recorduri ale aceluiași 
atlet, deoarece Karpoș a mai 
avut o aruncare de 53,56 m, 
superioară și ea recordului lui 
Iosif Nagy (53,09), vechi de 15 
ani. Antrenorul Fr. Schneider 
i-a spus elevului său : „Era și 
timpul, băiete, pentru nn ase
menea record !“. Karpoș, năs
cut la 22 iunie 1961, a evoluat 
astfel, în ultimii ani : 1976 — 
46,70 m (1,5 kg), 1977 — 42,96 
m (2 kg), 1978 — 46,30 m, 1979 
— 52,96 m, 1980 — 53,78 m. • 
La aceeași probă, dar și la a- 
runcarea greutății, un talent 
remarcabil pare a fi ploieștea
nul Marius Vintilă (născut la 
4 februarie 1963) care are o 
statură ideală pentru aruncări 
(195 cm, 115 kg). Anul trecut 
Ți avea 39,48 m la disc și 
13,56 m la greutate, iar acum 
la „naționale" a înregistrat 46,62 
m (locul III) și, respectiv, 14,43 
m (II). • Sprinterul bucureș- 
tean Dan Preoțescu (C.S.Ș.A. 
nr. 4) este indiscutabil cel mai 
valoros alergător din generația 
■a. A cîștigat net finala la 400 
m cu 48,3 s și „de n-ar fi fost 
vintul care, oricum, modifică 
tempoul cursei, spunea antre- 
noarea sa Valeria Biduleac-Ji- 
tariu, Dan ar fi reușit un re
zultat de 47 de secunde cu ce
va". Preoțescu nu este numai 
un harnic atlet, ci și un bun 
elev, premiant la Liceul de 
matematică-fizică „Matei Basa- 
rab" din București, pe care l-a 
absolvit cu brio și tot cu brio 
a trecut „admiterea" la Facul
tatea de Energetică. Pentru 
anul viitor, studentul Dan Pre
oțescu, care reușește, iată, să 
Îmbine de minune cartea și 
performanța sportivă, își pro
pune un rezultat de 46 se
cunde și un loc în finală la 
Universiada de la București • 
Alți tineri atleți, între care 
Nicoleta Lia, Sorin Matei, Li- 
viu Giurgian, Maricica Bernea, 
Gabriela Coteț, Aurel Aștilean, 
Alina Grecu, Rodi ca Rainea 
și alții se gîndesc însă, cu emo
ție, la întrecerile „europenelor" 
de juniori, programate în au
gust (23—25) la Utrecht, în 
Olanda. • Cu doi-trei ani în 
urmă F.R.A. a inițiat o amplă

DAN PREOȚESCU 

acțiune de selecție la nivelul 
întregii țări, care a dus la des
coperirea cîtorva elemente ta
lentate. între acestea și arun- 
cătoarea Simona Săpunaru 
(n. în 1962) din Tg. Jiu. Eleva 
antrenorului Ion Chiran a reu
șit frumoasa performanță ca, 
într-o scurtă perioadă de in
struire, să devină, acum, cam
pioană națională de junioare 
cu un rezultat de 47,50 m ! O 
selecție permanentă ar depista, 
fără îndoială, multe alte ase
menea talente 1 • O atletă de 
mare perspectivă se anunță a 
fi foarte tînăra alergătoare 
bucureșteancă Alina Grecu, de 
la C.S.Ș. Lie. 2. Ea a cîștigat 
clar titlul de campioană la 100 
mg, într-un sezon pe care, pe 
plan intern, l-a dominat auto
ritar, iar în concursurile inter
naționale tradiționale a obținut 
unele succese remarcabile. Ali
na Grecu, elevă a fostei cam
pioane olimpice Viorica Visco- 
poleanu, s-a născut la 12.5.1965 
și are un gabarit foarte bun 
pentru cursa de garduri (176 
cm și 54 kg). A început atle
tismul cu 3 ani în urmă : 80 
mg — 13,0 s (locul 21 în bilan
țul național) și 200 mg — 32,9 ; 
1979 : 80 mg — 11,8 (1) și 200 
mg — 29,8 (1). Anul acesta a 
abordat pentru prima oară cursa 
de 100 mg, la care a devenit 
recordmană națională la juni
oare II (14,10 s) și campioană 
la junioare I cu 13,8 s. Alina 
Grecu — și nu numai ea — 
este, fără discuție, unul din 
talentele a cărui pregătire și 
creștere sportivă trebuie urmă
rită cu mult discernămînt și cu 
toată grija !

Romeo VILARA

J. BIENEK (POLONIA), ÎNVINGĂTOR ÎN „CUPA CIBO" 
LA CICLISM

ETAPĂ ECHILIBRATĂ IN D1VIZIZ

Ultima etapă a cursei cicliste 
internaționale „Cupa CIBO“, s-a 
desfășurat în Brașov pe un cir
cuit pe Strada de mijloc, 26 de 
ture, totalizînd 70 km, cu sprin
turi din 5 In 5 ture. A fost © 
întrecere atractivă, mult gustată 
de numeroșii spectatori înșiruiți 
pe traseu. La capătul etapei, di- 
namovistul Valentin Marin, care 
s-a desprins de pluton în ulti
mele două ture, a trecut primul 
linia de sosire în lh 43:35 (me
die orară 40,660 km). După șapte 
secunde a sosit plutonul în care 
se aflau Pozak (Polonia), Schon- 
dau și K^iser (Vorwărts Berlin), 
Cornel Popa (Metalul Plopeni) — 
care a ocupat primul loc la 
sprinturi cu 16 p —, Andrei An
tal (CIBO) și, printre alții, pur
tătorul tricoului galben Januzs 
Bienek ' (Polonia) care reușește 
astfel să ocupe primul loc în cla
samentul general individual și să

CAMPIONATUL DE

cîștige cea de-a 17-a ediție a „Cu
pei CIBO*4.

Clasament general individual : 
1. JANUZS BIENEK (Polonia) 
12h 13:00, 2. H. Grdger (Vorwărts 
Berlin) 12h 13:00, 3. J. Pozak (Po
lonia) 12h 13:52, 4. J. Lewan
dowski (Polonia) 12h 14:13, 5. A. 
Kluge (Vorwărts Berlin) 12h 14:24,
6. N. Aldulea (CIBO) 12h 15:35,
7. B. Keiser (Vorwărts Berlin)
12h 15:42, 8. I. Gancea (Dinamo) 
12h 17:44, 9. V. Schondau (Vor
wărts Berlin) 12h 18:30, 10. J.
Siarnecki (Polonia) 12b 19:00, 11. 
A. Antal (CIBO) 12h 19:05, 12. V. 
Marin (Dinamo) 12h 19:22. în cla
samentul sprinterilor, primul loc 
a fost ocupat de Mathias Viercke 
(Vorwărts Berlin) cu 15 p, urmat 
de Ștefan Pintecan (CIBO) 10 p 
și J. Pozak (Polonia) 9 p, iar în 
clasamentul cățărătorilor, cîștigă- 
torul cursei, Januzs Bienek s-a 
clasat primul cu 22 p. (C. GRUIA 
— coresp.).

SCRIMĂ - TINERET
Recent, la Oradea, s-a dispu

tat etapa întîi a campionatu
lui național de scrimă tineret, 
la toate cele patru arme. în 
proba individuală și pe echipe. 
Iată concurenții și echipele ca
lificate pentru faza finală ce 
urmează să se dispute între 4 
și 7 decembrie la Satu Mare, 
cînd se vor decerna titlurile de 
campioni pe anul 1980 : FLO
RETA BĂIEȚI — individual : 
Z. Huszti (Steaua), C. Orban 
(Crîșul Oradea). S. Roca 
(Steaua). L. Herescu (Progre
sul). V. Trandafir (Progresul), 
G. Oancea (I.E.F.S.), L. Bu- 
zan (A.S.U. Tg. Mureș), N. 
Iile (C.T.A.S.), F. Bucur (Vi-

NOILE PROMOVATE 
IN DIVIZIA DE TENIS

Cu partidele Constructorul Hu
nedoara — Constructorul fero
viar București 6—3 și Cuprom 
Baia Mare — Pionierul București 
5—0, s-a încheiat turneul de ba
raj (masculin) pentru promo
varea In Divizia A. Prezentăm 
noile promovate : Constructo
rul Hunedoara revine după 6 
ani în primul eșalon. Formația 
utilizată: M. Ciuntea, A. Marcu, 
V. Tomescu, M. Segărceanu, N. 
Iusmen, S. Munteanu, antrenor
— Constantin Hărădău. Construc
torul feroviar București la al doi
lea an de activitate, după ce a 
cucerit consecutiv campionatul 
municipiului București, a reușit 
frumosul succces de a promova 
In prima divizie. Antrenorul Vio
rel Tomescu a întrebuințat ur
mătorii Jucători : A. Greabu, I. 
Barbu, A. Cruceanu, S. Zaharia, 
C. Fețeanu, A. Gusside, V. Po
pescu, C. Negri.

Cuprom Baia Mare, cîștigătoa- 
rea turneului feminin, a benefi
ciat de aportul experimentatelor 
Mariana Hadgiu și Vera Dudaș, 
celelalte componente fiind Fran
cisca Koșa șl Angela Crăciun. 
Antrenor : Z. Nemeth. Industria 
sîrmei C. Turzii a folosit pe Gi
na Pop. Ana Hirtza, Ileana Făr- 
cășan și Dana lonescu. Antrenor
— I. Crișan. (S. IONESCU — 
coresp.).

itorul), D. Cicion (Energia). L. 
Horvath (C.S.Ș. Oradea), R. 
Szabo (Steaua) ; echipe : Cri- 
șul Oradea, Progresul Bucu
rești. A.S.U. Tg. Mureș, C. S. 
Satu Mare, C.S.Ș. Energia 
București. Viitorul București ; 
FLORETA FETE — individual:
O. Hochdorfer, Cs. Ruparcsics, 
G. Betuker, R. Oros (toate de 
la C. S. Satu Mare), Șt. Mi- 
hăilă (Energia), A. Popa 
(I.E.F.S.), A. Niculescu (Trac
torul). G. Beca (Energia), L. 
Popa (Dinamo), A. Văsescu 
(Progresul), G. Gross (C. S. 
Satu Mare), C. Korei (Mondiala 
Satu Mare) : echipe : C. S. 
S. Mare, C.S.Ș. Energia Buc., 
Progresul București. Tractorul 
Brașov ; SPADA — Individual: 
N. Bodoczi (C.S. Satu Mare), 
D. Tunaru (Tractorul Brașov), 
R. Szabo (Steaua), M. Fecser 
(C. S. Satu Mare). D. Scum- 
pieru (Olimpia Craiova), R. 
Ene (Farul Constanța), C. Nițu 
(I.E.F.S.). D. Stoian (Olimpia 
Craiova), L. Buzan (A.S.U. Tg. 
Mureș), N. Felix (Olimpia Cra
iova), V. Pesa (Electroputere 
Craiova), I. Boita (O. S. Baia 
Mare) ; echipe : C. S. Satu 
Mare, C.S.Ș. Olimpia Craiova. 
I.E.F.S., Electroputere Craiova ; 
SABIE — individual : FI. Pău- 
nescu (Steaua), L. Filipoiu 
(C.S.Ș. Slobozia), V. Rațiu 
(Victoria Cărei). A. Chiculiță 
(Progresul). N. Stoian (C.S.Ș. 
Slobozia). M. Iancu (Progresul),
P. Badea (C.S.Ș. Slobozia). W. 
Szabo (Tractorul Brașov). S. 
Păunescu (Progresul), I. Stan- 
ciu (C.S.Ș. 1 București), Z. A- 
pai (C. S. Satu Mare), V. Mo
canii (Progresul) ; echipe : 
C.S.Ș. Slobozia, Tractorul Bra
șov, C.S.Ș. 1 București, O. S. 
Satu Mare, Victoria Cărei, 
C.S.Ș. Unirea Iași.

La întrecerile fazei de la O- 
radea au participat 275 de ti
neri scrimeri.

Sîmbătă și duminică s-a dispu
tat etapa a doua a noului cam
pionat divizionar de popice. Dacă 
în prima etapă, aproape 50 la su
tă din jocuri s-au încheiat, în 
mod surprinzător, cu victoria 
oaspeților, de data aceasta, doar 
în patru partide au cîștigat e- 
chipele aflate în deplasare, ceea 
ce înseamnă că gazdele s-au... 
acomodat cu pistele lor de joc. 
La femei, performera a fost Pe
trolul Băicoi c^re a întrecut, la 
un scor destul de concludent, pe 
Voința, în deplasare, la Ploiești. 
Meciuri viu disputate, încheiate 
la scoruri strînse, au avut loc la 
Reșița, între C.S.M. și Voința O- 
radea și la Brașov, între Metrom 
și fosta campioană a țării, La- 
romet București. în acest joc, 
bucureșteanca Stela Andrei, cu 
431 de popice doborîte, a fost de 
departe cea mai precisă jucă
toare. Foarte bine s-a comportat 
în această etapă și Mariana Con
stantin (Hidromecanica Brașov), 
care a avut un rezultat foarte 
bun : 439 p d — cu nici © bilă 
ratată.

La bărbați, dintre echipele cîș- 
tigătoare în deplasare, mențio
năm sextetul bucureștcan Gloria, 
care a învins detașat pe Carpați 
Sinaia la o diferență de nu mal 
puțin de 212 „bețe“. O figură 
frumoasă a făcut noua promova
tă, Victoria Guban Timișoara, 
care a dispus, pe arenă neutră, 
de C.F.R. Timișoara, echipă în 
declin la acest început de cam
pionat. Un joc interesant a fosî 
cel de la Constanța, dintre cele 
două nou promovate, Chlmpex și 
Olimpia București, în care primii 
jucători ai celor două formații, 
Gh. Silvestru, component al e- 
chlpei constănțene, și bucureș- 
teanul G. Marin au obținut re
zultate Identice — 902. Chimica
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A ÎNCEPUT O NOUA EDIȚIE A „<

CUM SE EXPLICA NIVELUL SLAB AL CAMPIONATELOR DE BOX?
(Urmare din pag. I) 

pierdut, la limită, disputa cu 
campionul olimpic, a smuls in 
extremis — boxînd mult sub 
posibilități ! —, decizia de învin
gător în partida cu Marin Ifrim, 
verdictul juriului fiind dezapro
bat de spectatori ? Ce se poate 
spune despre faptul că o sec
ție specializată — B.C. Brăila 
— situată într-un oraș care a 
dat boxului românesc numeroa
se elemente de valoare a fost 
reprezentată la turneul final al 
campionatelor de numii doi 
boxeri ?

Apreciem că NICI BIROUL 
FEDERAL N-A MANIFESTAT 
SUFICIENTA PREOCUPARE 
PENTRU CONTROLUL ȘI ÎN
DRUMAREA MUNCII ANTRE
NORILOR DIN ȚARA. Dar, 
despre activitatea secțiilor, a 
antrenorilor și a Biroului fede
ral, într-un număr viitor al 
ziarului nostru.

Cine sînt noii campioni ? 
Spre deosebire de anii prece
dent, cînd majoritatea centu
rilor erau cîștigate de pugiliștii 
bucureșteni, de data aceasta 
șase titluri de campioni au re
venit unor boxeri din provin
cie : Adcm Săli (Farul Con
stanța), Cristian Gheorghișor 
(A.S. Pistonul Slatina), Dumi
tru Cipere (Metalul Drobeta Tr. 
Severin), Viorel Ioana (S.C 
Muscelul), Marinică Ouat u 
(S.C. Bacău) și Ion Cîrlan (B.C. 
Galați). Celor mai puternice 
secții (cele bucureștene), Dina
mo, Steaua, Rapid, Metalul, în
cadrate cu numeroși antrenori, 
le-au revenit numai 5 centuri 
de campioni : patru clubului 
Dinamo și unul singur clubului 
Steaua. Dintre cei patru cam
pioni dinamoviști (T. Cercel, D. 
Ilie, I. Vladimir, V. Silaghi), 
numai doi și-au onorat centu
rile printr-o comportare cores

punzătoare : T. Cercel și I. Vla
dimir. Ceilalți doi, D. Ilie și V. 
Silaghi s-au prezentat mult sub 
nivelul posibilităților lor.

Noii campioni proveniți din 
provincie sînt, în marea lor 
majoritate, boxeri cunoscuți 
care au mai făcut parte din 
loturile naționale și (unii) chiar 
din echipa reprezentativă : A. 
Săli, D. Cipere, V. Ioana, M. 
Ouatu, I. Cîrlan. Considerăm 
bună comportarea lui A. Săli, 
V. Ioana, I. Cîrlan și M. Ouatu 
și apreciem saltul valoric înre
gistrat de severineanul D. Ci
pere. Singurul element talentat 
care a apărut Ia aceste final? 
este slătineanul C. Gheorghișor 
(21 de ani), boxer cu o maro 
viteză de execuție, cu garda 
inversă, un apreciabil joc de 
picioare și un foarte dezvoltai 
„simț al distanței". Sînt calități 
care, dezvoltate cu grijă, pot 
să-l ducă pe acest tînăr spre 
succese și mai mari.

FESTIVALURI
'Urmare din pag 1)

Ia ediția dc anul trecut, locul 
intîî, îi încerc și pe aceia că 
n-au venit mai multe dintre co
legele mele dc muncă. Poate că 
altă dată am să le conving eu 
însumi să o facă..."

Desigur, bucuria participării 
la întreceri a fost mai mare 
decit bătălia pentru frumoasele 
premii în echipament sportiv, 
cupe și diplome cu care au fost 
recompensate cele mai bune 
competitoare pe ramurile spor
tive aflate in program : O „Am 
concurat la mai multe sporturi, 
la tenis de masă, Ia handbal 
și volei, dar n-am cîștigat Ia

BISTRIȚENE
nici unul — spunea la sfirșitul 
competiției muncitoarea Silvia 
Mici, de la întreprinderea de 
tricotaje Sîngiorz-Băi. Nu sînt 
necăjită pentru asta. Am venit 
aici pentru că îmi place spor
tul. Asta e !“.

Cu amintiri frumoase au ple
cat de la concursuri toate par
ticipantele, dar și cu dorința de 
a se pregăti mai bine — așa 
cum ne mărturiseau și voleiba
listele de la Viitorul Bistrița 
(Lucia Cosma, Dorina Pașcu, 
Elena Copil, Emilia Moraru, 
Silvia Dejan, Anița Locatiș, Li
liana Mureșan), care țin neapă
rat să ajungă in „B“. Firește, 
amintirile învingătoarelor sînt

și mai frumoase : Ildiko Kot- 
trik (Lie. A. Mureșeanu — Bis
trița) — la cros, Felicia Țiiea 
(A.S. Poiana Ilvei) — la arun
carea mingii de oină, Floarea 
Andrei (A.S. Parva) — la sări
tura în lungime, Ana Frunză 
(Textila Năsăud) — la popice, 
Simona Hîlmu (C.F.R. Bistrița) 
— la tenis de cîmp, Cornelia 
Trif (Textila Năsăud) — la te
nis de masă, Victoria Cornea 
(C.F.R. Bistrița) — la șah, 
handbalistele de la Josenii Bîr- 
găului. voleibalistele de la Vii
torul Bistrița. La festivalul băr
baților, cei mai buni s-au do
vedit bistrițenii Vasile Apian 
(Dinamo) — la tenis de masă, 
Marin Moga (Metalul) — la șah. 
popicarii de la „Tractorul" și 
voleibaliștii de Ia „Proiectul".

APRECIERI PENTRU 
RUGBYUL ROMÂNESC 

(Urmare din pag. I)

Fidji, Tonga). Aceasta a sus
ținut două partide ; prima la 
Colwin Bay, cu Selecționata de 
nord a Țării Galilor, cîștigînd 
cu 28—9, cealaltă Ia Cardiff 
(rezultatul îl cunoașteți : 25—32 
cu reprezentativa „weishilor"). 
Toți jucătorii noștri au evoluai 
bine, în special Ion Constantin, 
despre care cunoscutul arbitru 
irlandez John West aprecia că 
este un rugbyst de mare va
loare, capabil să facă multe cli
pe grele echipelor din țara sa. 
în legătură cu apropiatul tur
neu românesc, așteptat — după 
cite nc-am dat seama — cu un 
deosebit interes, fac precizarea 
că el a fost definitivat in cele 
mai mici amănunte eu repre
zentanții forului irlandez și ai 
clubului Leicester, pe care-I 
vom întilni la 22 octombrie. Dar 
sărbătoarea centenarului nu s-a 
redus la cele două partide 
Profitindu-se de prezența la 
Cardiff a deiegaților din aproa
pe toate țările unde se joacă 
rugby, au fost discutate o se
ric de probleme de maximă 
importanță pentru dezvoltarea 
acestui sport, printre care gă
sirea unei formule de sincroni
zare a activității pe plan mon
dial. Fină Ia înființarea unui 
organism internațional cu lar
gă cuprindere, se preconizează 
ținerea unor Congrese o dată 
la patru ani și crearea unui 
Birou tehnic, avind menirea de 
a populariza, in intreaga lume 
a balonului oval, toate noutăți
le. Manifestările de mare am
ploare vor continua, puternica 
reprezentativă neo-zeelandeză 
urmînd să efectueze, luna vii
toare, un turneu in Țara Gali
lor".

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
a început o nouă ediție a „Cupei 
F.R. Rugby**, prima etapă progra- 
mînd partide în două din cele 
trei serii. Amănunte:

SERIA I: P.T.T. Arad — Uni
versitatea Timișoara 22—8 (10—4). 
Victorie clară a tinerei garnituri 
arădene, ale cărei puncte au fost 
realizate de: Buliga 2, Asmaran* 
dei, Cord uneanu, Moș — încer
cări, una transformată de Do- 
mokoș. Pentru oaspeți au înscris 
Radu și Peter, cite o încercare. 
Arbitru: A. Briceag (București). 
(I. IOANA, coresp.).

Știința Petroșani — Știința 
CEMIN Baia Mare 11—6 (8—0).
Meci echilibrat, cîștigat de gazde 
prin încercările marcate de Gh. 
Dinu și Oțetaru, plus lovitura de 
picior căzută reușită de Milcă. 
Punctele băimărenilor au fost 
realizate de Trnyancev și Gligor, 
din l.p. A condus Gh. Huștiu 
(Buc.).

SERIA A Il-a: R.C. Grivița Ro
șie — Steaua 18—9 (15—9). In
meciul disputat sîmbătă în Par
cul copilului (în cuplaj cu acela 
dintre Rapid și Sportul studen
țesc) gazdele și-au asigurat vic
toria din prima repriză. A fost 
un veritabil duel al tinereții, în 
ambele echipe apărînd debutanți, 
în special în formația militară. 
Realizatori: Simion (tot Simion !)
— 4 l.p. și o transformare, Vlad
— încercare, respectiv Bezușcu
— 3 l.p. A arbitrat Al. Ilie (Buc.).

Rapid — R.C. Sportul studențesc 
13—12 (3—3). Un joc cu intere
sante răsturnări de scor, cîști
gat în final la limită de către 
feroviari. Realizatori: Urd&reanu, 
Alimănescu — încercări, D. 
Gheorghe — l.p. și transformare, 
respectiv Cojocaru — 4 l.p. A 
condus M. 'Vătui (Buc.). (D.
BRANOIU, coresp.).
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FORMAȚIA I. OANĂ A D0MI

Cu excepția primei alergări, 
cîștigată extrem de lejer de Ado
rata (ea a realizat un, salt de 
valoare de peste 17 secunde, per
formanță puțin obișnuită chiar la 
un mînz), toate celelalte probe 
au oferit întreceri disputate, cu 
faze spectaculoase și multe mo
mente de suspans, cîștigătorii fi
ind obligați la eforturi serioase 
pentru a putea termina pe pri
mul loc. Dintre aceștia, în mod 
deosebit s-a remarcat campionul 
turfului, Bavari, care, fă cînd o 
cursă excepțională (G. Tănase 
l-a condus cu multă exactitate), 
a realizat timpul de 1:20,2, apro- 
piindu-se la 3 zecimi de secun
dă de recordul pistei (1:19,9) de
ținut de Talion. O performanță 
excelentă realizată de acest reu
șit produs al crescătoriei noastre 
naționale. Din rest, am reținut 
împătritul succes obținut de for
mația I. Oană (Solitara, Incaș, 
Strungărița, Manșetar, ea ratînd 
de puțin cea de a 5-a victorie, 
cu Recurs, sosit pe locul doi) 
performanță ce vine să răsplă
tească eforturile acestui talentat 
profesionist, beneficiar al unui 
start mai puțin fericit în stagiu
nea actuală. Au mai cîștigat Ve
sela (mînată cu multă convin
gere de I. Bănică), Bastia (ne
sperat de docilă în mina apran- 
tiului R. Arsene) și Bărdița. Re
zultate tehnice: Cursa I: 1. A- 
dorata (I. Florea) rec. 1:39,9, 2. 
Sfîrleaza. Simplu 13, ordinea 59. 
Cursa a n-a: 1. Vesela (I. Bă
nică) rec. 1:30,5, 2. Tamarint.
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e tineret 
pentru meciul cu reprezentati
va similară a R. D. Germane 
au continuat ieri dimineață, mai 
întîi cu o discuție-analiză asu
pra jocului de duminică, cînd 
echipa a fost „sparring-parte- 
ner“ al Lotului A, apoi, în du- 
pă-amiaza zilei, tinerii fotba
liști au efectuat un antrena
ment tehnico-tactic pe stadio
nul Steaua. La sfîrșitul aces
tuia, antrenorul Cornel Drăgu- 
șin a insistat cu deosebire pe 
repetarea finalizării fazelor fi
xe (lovituri de colț, lovituri di
recte și indirecte) în care s-au 
exersat diferite scheme tactice. 
Pentru azi este prevăzută o 
altă ședință de pregătire (di
mineața), ultima înaintea jocu
lui de mîine de la Ploiești. 
Componenții reprezentativei do
vedesc un interes crescînd în 
pregătiri, știut fiind faptul că 
jocul cu echipa R. D. Germane

încheie un lung program care 
vizează primul start în noua 
ediție a campionatului euro
pean rezervat echipelor de. ti
neret, meciul de la 14 octom
brie (la Ploiești) cu puternica 
reprezentativă a Angliei. Ca
lendarul de toamnă mai pre
vede în luna noiembrie un 
meci amical cu echipa Turciei.

Oaspeții noștri au sosit asea
ră (lotul celor 16 fotbaliști fiind 
publicat în ziarul de ieri), an
trenorul Bernd Stanghe (de la 
F.C. Carl Zeiss Jena) dîndu-ne 
cîteva informații. Acesta este 
primul joc internațional al se
zonului pentru noua echipă de. 
tineret a R.D.G. ; la 28 octom
brie ea va susține acasă încă 
un amical cu echipa Bulgariei 

înaintea 
meciului din C.E. cu formația 
Norvegiei. (în edițiile din anii 
1978 și 1980 tinerii fotbaliști din 
R-D.G. au fost finaliști ai com-

petiției europene — deci, aten
ție !)■ 
tori : 
două 
dașul 
ebers
stă) și vîrful de atac Schultz 
— golgeterul echipei Dynamo 
Berlin.

Cei mai valoroși jucă-. 
portarul Rudwaleit, de 

ori internațional A, fun- 
Sierslehen, mijlocașul Li- 
(toți peste limita de vîr-

ȘTIRI

ultimul examen

• MIINE are loc pe stadionul
Progresul (str. dr. Stalcovicl), de 
la ora 
„CUPEI 
vizionara 
și Rapid 
rilor din 
se Joacă .... __ ._______
• ASTAZI, după-amiază, la ors 

16,30, pe stadionul Progresul, din 
str. dr. Stalcovicl, se desfășoară 
meciul amical PROGRESUL — 
DINAMO. Biletele se găsesc la 
casele stadionului.

16, meciul din cadrul 
ROMÂNIEI" dintre di- 
C Automatica București 
București, Restul jocu- 
această etapă a Cupei 

joi 25 septembrie.

TRICOLORII AU AJUNS LA OSLO
DUPĂ

(Urmare din pag I)

strălucească, norvegienii prac
tică un fotbal competitiv. Ei 
fac un marcaj strict în jumă
tatea lor de teren și atacă cu 
hotărire, căutînd insistent go
lul". La rîndul lui, Sameș se 
arată impresionat de travaliul 
jucătorului cu nr. 10, Paa Ja
cobsen, un vîrf doi care le-a 
înscris finlandezilor patru go
luri : „Mie revenindu-mi sar
cina de a-1 păzi pe Okland, 
vîrful împins, îmi spunea ste- 
listul, va trebui ca altcineva 
să sc ocupe mai indeaproape 
de Paal Jacobsen". „Decarul" 
antrenorului Roeste Fossen, 
component al echipei Hamar- 
kameratene, alcătuiește, 
preună cu profesioniștii 
(de la Bayern 
bertsen (Den 
(Leverkusen) 
(F.C. Twente), 
clasă al „U“-lui 
„Nici un amănunt 
partenerului nostru nu trebuie 
să ne scape — este de părere 
Ștcfănescu, liberoul echipei —

îm- 
Aas 

Munchen). Al- 
Haag), Okland 
și Thoresen 
cvintetul de 

scandinav, 
din jocul

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ȘI DV. PUTEȚI CÎȘTIGA ! 

® Agențiile Loto-Pronosport vă 
mai pot oferi doar astăzi bilete 
cu numerele preferate pentru 
tragerea obișnuită Pronoexpres de 
mîine, 24 septembrie 1980. Un 
motiv în plus de a vă încerca 
șansele îl constituie reportul con
siderabil de la categoria I, după 
cum se poate vedea din cîștigu- 
rile omologate la tragerea ante
rioară, publicate în această ru
brică ® Continuă vînzarea bile
telor pentru tragerea specială 
Loto 2 de duminică 28 septem
brie a.c., care prezintă o formulă 
tehnică inedită ! In cadrul a 7 
extrageri în 3 faze, cu un total 
de 32 de numere, se atribuie 
cîștiguri pe 18 categorii, printre 
care : autoturisme „Dacia 1300“ 
și „Skoda 120 L“, premii în bani 
de 25.000, 5.000 lei etc., excursii 
în U.R.S.S. sau în R. P. Polonă. 
Consultați prospectul acestei tra
geri deosebit de avantajoase și 
procurați din vreme biletele !

0 CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 17 SEPTEM
BRIE 1980. Categoria 1: 1 variantă 
25% — autoturism Dacia 1300; ca
tegoria 2: 5 variante 25% a 12.726 
lei; categoria 3: 36,75 a 1.731 lei; 
categoria 4: 95,75 a 665 lei; cate
goria 5: 240,75 a 264 lei; catego
ria 6 : 7.436,00 a 40 lei; categoria 
7 : 202,75 a 200 lei; categoria 8 : 
3.561,50 a 40 lei. Report categoria 
1: 431.405 lei. Autoturismul Dacia 
1300 de la categoria 1, jucat 25% 
a fost obținut de APOSTOL CON
STANTIN din Constanța.

LOZÎNl’LIC
IA 107IN PUC 
CONTINUĂ 
scn/ă
AMN/lO/t 
CkTIGUfttlh 
e'ĂMȘ! 
ĂIlITOTWtlSMe.

aKĂTILĂLOZÎNPLIC!

o primește înscrieri și face selecție pen- 
anță copii și juniori ale centrului Tină- 
oătoarele ramuri sportive: atletism, bas- 
. călărie, canotaj, ciclism, fotbal, gim- 
, polo, rugby, tenis de cîmp, tir, volei. 
'A miercuri 24 și vineri 26 septembrie,

:nta în zilele și orele de mai sus, avînd 
it propriu.

O „CURSA LUNGA"
mai 

să pă
țim cu dreptul in această pri
mă partidă din preliminariile 
C.M.".

Așa s-a scurs mai ușor, dis- 
cutînd despre fotbal în gene
ral, și despre adversarul de 
miercuri în special, o călă
torie lungă și obositoare în
cepută dimineața la ora 10,45 
(cu o întîrziere de aproape 
două ore, din cauza ceții ce 
făcea imposibilă aterizarea pe 
aeroportul din Berlin) și în
cheiată pe aerogara din Oslo, 
la ora 19,15 (ora Bucureștiu- 
lui). Sosirea tîrzie în capitala 
Norvegiei i-a determinat 
antrenorii V. Stănescu și 
Stănculescu să amine 
marți antrenamentul 
modare cu gazonul 
vaal Stadium, care 
dui meciul. Vor fi 
la teren toți cei 18 
nenți ai lotului :

dacă vrem să ne facem 
bună viața în teren,

pe 
V. 

pentru 
de aco- 
lui UUe- 
va gâz- 

prezenți 
compo- 

___ _. _______ Iordache, 
Speriatu, Ncgrilă, Sameș, Ște- 
fănescu, Munteanu n, M. Zam
fir, Al. Nicolae, Țioleanu, Bel-

deanu, Iordănescu, Stoica, 
Geolgău. Crișan, Cămătaru, M. 
Răducanu, Țălnar, Bălăci.

De felul în care se va simți 
Iordănescu (care, după meciul 
Standard Liege — Steaua, a 
acuzat o întindere musculară), 
depinde și verdictul medicu
lui D. Tomescu. Da 
nu 1

Sperăm cu toții, aici, 
dumneavoastră stimați 
tori, ca în următoarea 
tră corespondență să vă 
mitem. între altele, că 1 
nescu, căpitanul echipei 
ționale, va fi apt de joc. 
llespre formația noastră 
prezentativă ca și despre 
ceea a gazdelor vom vorbi 
mai pe larg în avancronica din 
ziua meciului, 
mănunt : aici, 
ratura este de 
cum credem 
miercuri seara, 
lovitura de începere în 
mul meci al tricolorilor noș
tri în grupa a IV-a a preli
minariilor C.M.

D. sau

ca 
citi- 

noas- 
trans- 
Iordă- 

na- 
Dar 

i re- 
a-

Un ultim fi
la Oslo, tempe- 
16 grade, așa 
că va fi și 
cînd se va da 

pri-

Sprijinite mai mult

CLUBURILE ȘCOLARE POT OEVENI

La Piatra Neamț s-a desfășurat, 
cu puțin timp în urmă, turneul 
final al campionatului republican 
rezervat cluburilor sportive șco
lare. Pentru această fază a com
petiției s-au calificat 12 echipe, 
cluburile sportive din Hunedoara 
și București (Pajura) cîștigîndu-și 
dreptul de ‘ 
Competiția 
programată 
rii noului 
readuce în     _
școlar, VERIGA deosebit de im
portantă, cu pondere din ce în 
ce mai mare pentru viitorul fot
balului din țara noastră. Prilej 
de a adresa cîteva întrebări unui 
om — Dan Matei, inspector de 
specialitate în Ministerul Educa
ției și Invățămîntului — care cu
noaște mai bine ca oricine cum 
se prezintă lucrurile în acest sec
tor. Așadar... „Unde se va juca 
finala întrecerii cluburilor șco
lare ?“ — Probabil la Pitești in 
deschidere la meciul de Divizia 
„A“ F.C. Argeș — Corvinul. „Ce 
jucători s-au evidențiat la Pia
tra Neamț ?“ — Aș vrea să spun, 
mai fntil, că patru echipe s-au 
remarcat prin varietatea proce
deelor tehnico-tactice, acestea fi
ind formațiile cluburilor din Pia
tra Neamț, Pitești, București și 
Hunedoara. Dintre jucători, ta
lente veritabile se anunță a fi 
Ion Vasile (Pitești), Șt. Muntea
nu, T. Duca și S. Herțec (Bacău), 
V. Virlan și D. Matecut (Hune
doara), I. Moț (Arad), M. Nasta 
(Piatra Neamț). Toate aceste nu
me mă fac să avansez o Idee: 
ORGANIZAREA UNUI MECI IN
TRE ECHIPA CLUBURILOR ȘCO
LARE ȘI SELECȚIONATA LU
CEAFĂRUL DE ACEEAȘI VlRSTA. 
O astfel de confruntare este ab
solut necesară pentru a se con
stata că și la aceste unități șco
lare există talente de excepție, 
dar care ajung foarte, foarte 
greu în vederile selecționerilor 
reprezentativelor de juniori și 
antrenorilor de la cluburile di
vizionare A și B... „Ce alte as
pecte de ordin general a eviden
țiat întrecerea cluburilor școlare?* 
— Deși tn majoritatea acestor u- 
nit&ți lucrează un mare număr 
de cadre cu o pregătire cores
punzătoare, in jocurile de la 
Piatra Neamț s-au observat, din 
păcate, și destul de multe defi
ciențe privind îndeosebi instrui-

a-și disputa finala, 
de la Piatra Neamț, 
in preajma deschide- 
an de învățămlnt, 
actualitate fotbalul

•_

Iată cite va: 1) nu se cu- 
elemente de bază, 2) nu 

respectate indicațiile tehni- 
3) nu se aplică marcajul, 4)

rca. 
nosc 
slut
ce, . . ...
mișcarea in teren e necorespun
zătoare, iar 5) la multe echipe se
lecția nu corespunde cerințelor 
F.R.F. șl M.E.I......... ,Care este si
tuația actuală a celor 10 cluburi 
școlare de ”
unele mici 
devine tot 
se numesc
va, unde sprijinul organelor lo
cale este foarte mic, ca să nu zi
cem inexistent. Sînt exact ace
leași organe care au... solicitai 
Înființarea lor și care, după ce 
le-am Înființat, iată, ie tratează 
cu indiferență 1 Vorbind Insă des
pre interes, să mai subliniem că. 
la rîndul lor, nici cluburile di
vizionare, care au condiții ma
teriale destul de bune, nu acor
dă atenția cuvenită unităților 
noastre școlare. Or, între cele 
două „părți** ar trebui să se sta
tornicească relații firești de co
laborare. Tocmai pentru că clu
burile școlare pot deveni verita
bile izvoare de jucători pentru 
eșaloanele fruntașe ale fotbalu
lui. Dar numai dacă sint spriji
nite de toți factorii... „Sprijin 
care, eficient, ar putea anula șl 
„conflictul" dintre cluburile șco
lare și centrele de copii și ju
niori...". — Intr-adevăr. Acest 
paralelism cenlru-club nu duce 
la nimic bun. Forurile in drept 
ar trebui să decidă, să aleagă 
una sau alta dintre forme, deoa
rece existența tn același oraș a 
ambelor nu duce Ia eficiență co
respunzătoare. Și ar mai fi o 
problemă de rezolvat. Este vorba 
de necesitatea apariției tn peri
metrul fotbalului nostru a unei 
Întreceri pentru categoria de 
vlrstă 14—15 ani. De ce necesi
tate 7 Pentru că, după cum se 
știe, U.E.F.A. a luat inițiativa 
înființării unui campionat euro
pean la care să participe jucă
tori pină la 16 ani. Or, noi toc
mai un campionat rezervat aces
tei vlrste nu avem. Dealtfel, nu 
spun o noutate, și alți antrenori 
care lucrează de mulți ani in 
sectorul copii-juniori au solici
tat această competiție în care 
cluburile școlare vor trebui — șl 
vor fi obligate — să joace un 
rol de prim plan.

performanță ?“ — Cu 
excepții, situația lor 
mai bună. Excepțiile 
Oradea, Sibiu, Craio-

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA „C“ (ETAPA A V-a) NE OFERĂ (DE PE ACUM!?!) UN • • •
SERIA I

Șiretul Bucecea — A.S.A. Cîm
pulung Moldovenesc 1—0 (1—0),
Avîntul T.C.M.M. Frasin — Fo- 
resta Fălticeni 0—0, Dorna Va
tra Dorn ei — Unirea Șiret 1—-0
(0—0), TEPRO Iași — Laminorul 
Roman 2—0 (1—0), Metalul Ră
dăuți — Constructorul Iași 1—3 
(1—1), Nicolina Iași — C.F.R. 
Pașcani 1—0 (0—0), Cristalul Do- 
rohoi — Cetatea Tg. Neamț 1—0 
(0—0), Zimbrul Suceava — Meta
lul Botoșani 2—1 (2—1). în meci 
restanță: - - — •
TEPRO Iași 1—0.

Pe primele locuri 
după etapa a V-a: 
RUL ROMAN 7 p .
Zimbrul Suceava 7 p (5—2), Nico
lina Iași 7 p (8—5)... pe ultimele: 
" Cetatea Tg. Neamț 3 p (4—8), 

Șiretul Bucecea 3 p (5—12), 
Unirea Șiret 2 p (3—8).

SERIA A II-a
Gloria Focșani — Energia 

Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0), Lucea
fărul Adjud — Cimentul Bicaz
2— 1 (0—0), FEPA 74 Bîrlad —
Celuloza Piatra Neamț 2—1 (1—0), 
Relonul Săvinești-Roznov — Par
tizanul Bacău 1—0 (0—0), Petro
lul Moinești — Victoria Bacău
3— 0 (1—0), Letea Bacău — Rul
mentul Bîrlad 1—0 (1—0), Hușana 
Huși — Minerul Comănești 0—0, 
Textila Buhuși — DEMAR Mără- 
șești 2—2 (1—0).

Pe primele locuri: 1. RELONUL 
SAVINEȘTI 7 p (5—3), ‘ *
Focșani 7 p (4—5), 3.
Moinești 6 p (12—3), 4. 
Bicaz 6 p (9—4)... pe
15. Energia Gh. Dej 3
16. Victoria Bacău 3 p

SERIA A III-a
Ș.N. Brăila -.-Ancora Galați 

1—3 (0—2), Petrolul Băicoi — Chi
mia Brazi 1—2 (0—2), Foresta Gu- 
gești — Victoria Tecuci 2—1 
(0—1), Avîntul Matca — Dacia 
Unirea Brăila 1—1 (0—1), Oțelul
Galați — Olimpia Rm. Sărat 4—1 
(2—0), Petrolul Berda — Caral- 
manul Bușteni 3—1 (0—1), Car
pați Nehoiu — Tractorul Viziru 
3—0 (2—0), Carpați Sinaia —
FEROM Urziceni 2—2 (1—0).

Pe primele locuri: 1. CARPAȚI 
NEHOIU 8 p (10—3), 2. Chimia 
Brazi 8 p (11—5), 3. Oțelul Ga
lați 7 p (8—5), 4. Foresta Gu- 
geștl 7 p (11—9)... pe ultimele: 
15. Ș.N. Brăila 1 p (9—18), 16. 
Dacia Unirea Brăila 0 p (4—13) 
— echipă sancționată cu 4 p.

SERIA A IV-ft
Electrica Constanța — Chimpex 

Constanța 0—0, Ș.N. Tulcea — 
Victoria Țăndărci 4—1 (2—1), A-
monil Slobozia — Progresul I- 
saccea 2—0 (0—0), Voința Con-

C.F.R. Pașcani

In clasament,
1. LAMINO- 
(5—3), 2—3

14.
15.
16.

4.

Gh.

2. Gloria 
Petrolul 

Cimentul 
ultimele: 
P (4-5), 
(2—7).

2.

• Dunărea Călărași și Portul Constanța, singurele echipe cu 
maximum de puncte : 10 * Derby-ul fostelor 
Energia Slatina - Muscelul Cîmpulung : 1-0 • 
s-a jucat, deoarece asistența medicală □ strălucit
• Carpați Nehoiu, revelația noului campionat,

a lll-a.

divizionare B 
La Giurgiu nu 
prin absență... 
lider al seriei

pe ultimele: 
p (3—8), 16.

stanța — Portul Constanța 0—4 
(0—2), Rapid Fetești — Construc
torul Gălărași 0—1 (0—0), Șoimii 
Cernavodă — Marina Mangalia
1— 1 (0—0), Dunărea Călărași —
Viitorul Mahmudia 16—0 (9—0),
Metalul Mangalia — Unirea Efo
rie Nord 4—2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 10 p (27—1), 2. 
Portul Constanța 10 p (23—1), ‘ 
Constructorul Călărași 8 p (7—3)... 
pe ultimele: 14. Amonil Slobozia 
2 p (9—7) — echipă sancționată 
cu 4 p, 15. Victoria Țăndărel 2 
p (11—14), 16. Viitorul Mahmu
dia 0 p (4—41).

SERIA A V-a
Electronica București — Tehno- 

metal București 1—0 (0—0), F.C.M. 
Giurgiu — Flacăra roșie Bucu
rești — nu s-a jucat, echipa 
locală n-a asigurat asistența me
dicală pe stadion, T.M. București
— Viitorul Chirnogi 1—0 (0—0),
Chimia Tr. Măgurele — Automa
tica București 1—3 (1—2), Petro
lul Bolintin Vale — Cetatea Tr. 
Măgurele 4—2 (1—0), Danubiana
București — I.C.S.I.M. București
2— 0 (1—0), Ș.N. Oltenița
trolul Videle 0—0, 
București — Voința 
2—4 (1—2), Abatorul
n-a jucat.

Pe primele locuri: 
MATICA BUCUREȘTI
2. Danubiana București 7 p (7—4),
3. .Voința București 6 p (13—0)
— din 3 jocuri... pe ultimele: 15. 
Flacăra roșie București 2 p (6—7)
— din 4 jocuri, 16. F.C.M. Giur
giu 1 p (1—6) — din 3 jocuri.

SERIA A VI-a
Metalul Mija — I.C.I.M. Plo

iești 2—1 (1—0), Prahova Ploiești
— Sportul muncitoresc Caracal
5—3 (1—0), I.O.B. Balș — Pro
gresul Corabia 2—1 (1—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — Da
cia Pitești 2—0 (1—0), Unirea Ră- 
cari — Petrolul Tîrgoviște “ ‘ 
(2—0), Recolta Stoicănești 
I.P.C. Slatina 1—0 (0—0), Energia 
Slatina — Muscelul Cîmpulung 
1—0 (1—0), Cimentul Fieni —
Progresul Pucioasa 0—0.

Pe primele locuri: 1. ENERGIA 
SLATINA * .......... - - -
Ploiești 7 
jocuri, 
(17-9),

3.

Pe-
Luceafărul 

București 
București

1. AUTO-
8 p (16-5),

3—1

8 p (15—4), 2. Prahova 
p (12—5) — din 4
Sp. m. Caracal 6 p 
Progresul Pucioasa 6 

pe ultimele: 15. Recol-

3.
4.

p (3—2)... ... .
ta Stoicănești 3 p (2—7), 16.
I.P.C. Slatina 2 p (2—15).

SERIA A VH-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 

Progresul Băilești 4—0 (0—0), Hi- 
droenergia Rm. Vîlcea — C.F.R. 
Craiova 2—1 (0—1), Metalurgistul 
Sadu — Dunărea Calafat 0—2 
(0—2), Constructorul Craiova — 
Dierna Orșova 0—0, Viitorul Dră- 
gășani — Unirea Drobeta Tr. Se
verin 1—0 (0—0), Electroputere 
Craiova — Lotru Brezoi 2—0 
(1—0), Minerul Motru — Jiul Ro- 
vinari 4—2 (1—0), Mecanizatorul
Șimian — Victoria Craiova 2—0 
(2-0).

Pe primele locuri: 1. C.F.R.
CRAIOVA 7 p (6—2), 2. Electro- 
putere Craiova 7 p (5—2), 3. Du
nărea Calafat 6 p (11—4), 4. Jiul 
Rovinari 6 p (9—6)... pe ultimele: 
'■ Progresul Băilești 3 p (3—13), 

Metalurgistul Sadu 2 p (0—5).
SERIA A VIII-a

Explormin Deva — Unirea Sîn- 
nicolau Mare 4—0 (2—0), Șoimii 
Strungul Lipova — Minerul Cer- 
tej 3—0 (2—0), Electromotor Ti
mișoara — Metalul Oțelu Roșu 
4—4 (1—2), Gloria Reșița — C.P.L. 
Caransebeș 2—0 (1—0), C.F.R. Ca
ransebeș — Metalul Bocșa 3—2 
(0—1), Unirea Tomnatic — Vul
turii textila Lugoj 1—0 (0—0),
C.F.R. Arad — Minerul Oravița 
2—2 (2—2), Victoria Ineu — Strun
gul Arad 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. 
MIN DEVA 8 p (16—2), 
gul Arad 
Tomnatic 
mele: 15. 
(12—15), 
(5-9).

15.
16.

6 p (12—6),
6 p (5-4)... 

Metalul Oțelu
16. C.F.R.

EXPLOK- 
2. Strun-

3. Unirea 
pe ultl- 

Roșu 3 p 
Arad 3 p

SERIA A ix-a
Zalău — Bihoreana 

(2—0), Voința O- 
Tricolorul Beiuș 3—0

Armătura 
Marghita 6—2 
radea 
(1—0), Oțelul Or. dr. Petru Gro
za — “
(l-«), 
Cluj-Napoca 
Mihai 5—0 (2—0), Unirea Dej — 
Industria sîrmei Cîmpia Turzli 
2—0 (1—0), Someșul Satu Mare — 
Metalul cărei 3—1 (2—1), Victoria 
Cărei — Rapid Jibou 5—1 (2—0), 
Oașul Negrești — Recolta Salon- 
ta 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
DEJ 8 p (10—9), 2. Victoria Că
rei 7 p (10—3), 3. C.E. Cluj-Napoca 
*7 p (9—4), 4. Someșul Satu Mare 
7 p (6—3), 5. Oțelul Or. dr. Petri*

Victoria Elcond Zalău 1—0 
Construcții Electrometal 

Unirea Valea lui

Groza 7 p (7—5)...
15. Metalul Cărei 2 _ 
Rapid Jibou 2 p (4—10).

SERIA A X-a
Minerul Baia Borșa — Simared 

Baia Mare 4—0 (3—0), Minerul
Baia Sprie — Minerul Băiuț 0—0, 
Oțelul Reghin — Electrozahăr Tg. 
Mureș 3—0 (3—0), Mureșul Luduș
— Minerul Băița 2—1 (2—0), 
CUPROM Baia Mare — Avîntul 
Reghin 1—0 (1—0), Textila Năsăud
— Silvicultorul Maieru 7—0 (2—0), 
Minerul Rodna — Minerul Ilba- 
Seini 3—1 (1—1), Lăpușul Tg. Lă- 
puș — Foresta Bistrița 0—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL RODNA 9 p (12—2), 2. Fo
resta Bistrița 8 p (7—4), 3. Mi
nerul Baia Sprie 7 p (9—3)... pe 
ultimele: 14. Electrozahăr Tg. 
Mureș 3 p (1—8), 15. Silvicultorul 
Maieru 3 p (7—18), 16. Avîntul
Reghin 2 p (4—10).

SERIA A XI-a
'Minerul Paroșeni — C.P.L. Se

beș 4—0 (3—0), C.I.L. Blaj — Vic
toria Călan 3—0 (1—0), Metalul
Copșa Mică — IMIX Agnita 2—1 
(0—0), I.P.A. Sibiu — Vitrome- 
tan Mediaș 1—0 (0—0), Unirea Al
ba Iulia — Construcții Sibiu 4—0 
(1—0), Automecanica Mediaș — 
C.F.R. Simeria 2—0 (0—0), Sticla
Arieșdl Turda — Carpați Mîrșa 
5—0 (1—0), Minerul Ghelar — Mi
nerul Știința Vulcan 2—0 (2—0).

Pe 'primele locuri: 1. MINERUL 
GHELAR 7 p (8—5), 2—3. C.I.L. 
Blaj 6 p (8—5), Automecanica 
Mediaș 6 p (10—7), 4. Metalul
Copșa Mică 6 p (9—7)... pe ulti
mele: 14—15. Vitrometan Mediaș 
4 p (4—9), C.P.L. sebeș 4 p (4—9),
16. C.F.R. Simeria 3 p (3—5).

SERIA A XlI-a
Minerul Bălan — Precizia Să- 

cele 2—0 (2—0), Măgura Mobila
Codlea — Mureșul Toplița 2—1 
(1—0), Metrom Brașov — Carpați 
Brașov 0—2 (0—0), Progresul O- 
dorheiu Secuiesc — Constructo
rul Sf. Gheorghe 4—1 (2—0),
C.S.U. Brașov — I.C.I.M. Brașov 
1—3 (0—1) Tractorul Miercurea
Ciuc — Minerul Baraolt 1—0 
(0—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Chimia Orașul Victoria 3—1 (1—1) i 
Torpedo Zărnești — 
ghișoara 1—1 (0—1).

Pe primele locuri: 
BRAȘOV 8 p (9—4), 
șui Toplița 7 p (6—3), Minerul 
Baraolt 7 p (6—3), 4. Tractorul 
M. Ciuc 7 p (6—4)... pe ultimele: 
14—15. Constructorul Sf. Gheorghe 
3 p (2—8), Chimia Or. Victoria 
3 p (3—9), 16. C.S.U. Brașov 1 p 
(1-8).

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

16.

Metalul Si-

1. I.C.I.M.
2—3. Mure-



ECHIPA NOASTRĂ, ÎNTRE PRIMELE 
OPT FORMAȚII DE PE CONTINENT

România — Franfa: 66-51
BOSANSKI BROD (prin 

telefon). Duminică seara s-au 
încheiat întrecerile grupelor 
preliminare ale celei de-a 17-a 
ediții a campionatului european 
de baschet feminin. în grupa 
B, din care a făcut parte și 
echipa României, a trebuit să 
așteptăm ultimul meci pentru 
a cunoaște cine se va califica 
alături de Olanda — care a 
întrecut duminică Finlanda cu 
72—55 (38—30) — între primele 
opt reprezentative ale continen
tului, care se vor întrece, in 
continuare, la Banja Luka.

Tînăra noastră echipă a abor
dat cu multă hotărîre partida 
decisivă cu formația Franței. 
Excelent conduse de pe bancă 
de antrenorul Traian Constan- 
tinescu și în teren de Camelia 
Solovăstrn, mezina lotului (16 
ani), fetele noastre au jucat 
tactic fdarte bine, în special în 
apărare, reușind s-o anihileze 
pe Caterine Malois, cea mai 
bună jucătoare franceză. Mag
dalena Szekely a reușit nume
roase intercepții, iar Rodica Ar- 

După campionatele balcanice de călărie

SUCCESELE SE POT REALIZA

mion și Mariana Bădinici s-au 
impus în lupta sub panouri. 
Astfel, echipa noastră s-a aflat 
tot timpul la conducerea jocu
lui, reușind în final o victorie 
clară, 66—51 (30—25), care îi a- 
duce locul secund în grupă și 
prezența în rîndul celor mai 
bune opt formații europene. Au 
marcat : Solovăstru 8, Armion 
9, Szekely 4, Filip 7, Bădinici 
16, Pali 22 (a mai jucat Tocală) 
pentru România, respectiv 
Maire 8, Malois 21, Sarabia 4, 
Gaumbi 2, Labille 4, Garkewici 
4, Doumengue 8. Clasamentul 
final al grupei B : Olanda 6 p, 
România 4 p, Franța 2 p, Fin
landa 0 p. Din celelalte grupe 
s-au calificat pentru grupele 
semifinale : Ungaria și Polonia 
(Ia Maglaj), Cehoslovacia și 
Bulgaria (la Prijetor). Echipele 
U.R.S.S., deținătoarea titlului, și 
Iugoslaviei, țară organizatoare, 
sint calificate direct și vor fi 
„capii" celor două grupe de Ia 
Banja Luka.

Paul IOVAN

INTRĂ ÎN
Intllnirea România — Brazilia

Noua formulă de disputare a 
„Cupei Davis", de mai multe 
ori comentată in coloanele pre
sei de specialitate, intră în ac
țiune de la viitoarea ediție — 
1980—81 — a supremei compe
tiții de tenis pe echipe. Este 
cea mai importantă modificare 
în structura tradiționalei între
ceri, de la abolirea sistemului 
„challenge-round" survenită în 
1972, la disputarea memorabilei 
finale România — S.U.A. de la 
București. Atunci ieșea din uz 
o veche regulă care dăduse, 
timp de șapte- decenii, avantaje 
inechitabile deținătorilor tro
feului, pentru fiecare ediție ur
mătoare. Acum, modificările 
sint și mai profunde, un sistem 
minuțios de calificare intrind în 
vigoare, pentru ocuparea locu
rilor într-un „turneu de 16", 
grupă de elită a competiției, în 
care cele mai bune echipe își 
dispută prețioasa „Salatieră".

Pentru ediția ce urmează, a- 
ceste 16 echipe au fost desem
nate pe baza poziției ocupate 
în întrecerea precedentă. în 
rîndul acestora figurează și 
echipa României. La tragerea 
Ia sorți, care a avut loc recent.

ACȚIUNE/
se va disputa la București

cu prilejul disputării campio
natelor S.U.A. de la Flushing 
Meadow, viitoarea noastră ad
versară a fost desemnată Bra-, 
zilia. Tenismanii brazilieni — 
în rîndul cărora cele mai cu
noscute nume sînt Tomaz Koch 
și Carlo Kirmayr — urmează 
să se deplaseze Ia București, în 
săptămîna 2—8 martie, pentru 
a susține întîlnirea cu repre
zentanții țării noastre. Dat fiind 
perioada timpurie în care este 
programat meciul România — 
Brazilia, el se va disputa desi
gur pe teren acoperit, probabil 
la Palatul Sporturilor și Cultu
rii, pentru a răspunde intere
sului deosebit pe care-I rrezin- 
tă un asemenea eveniment 
sportiv.

Reamintim și celelalte me- 
curi ale primei etape : Mexic 
— S.U.A., Noua Zeelandă — 
Coreea de Sud, Elveția — Ceho
slovacia, Franța — Australia, 
Japonia — Suedia, Italia — 
Anglia, Argentina — R.F. Ger
mania. Primele două se dispu
tă pînă Ia sfîrșitul acestui an. 
De precizat că învinsele din a- 
ceste jocuri se vor întilni între 
ele, pentru a desemna urmă
toarele 4 formații care rămîn 
în prima grupă Ia ediția vii
toare. Celelalte 4 retrogradează, 
locul lor fiind luat de cîștlgă- 
toarele din cele patru grupe 
zonale. în total la întrecere iau 
parte 59 echipe, număr record 
pentru întreaga istorie a „Cupei 
Davis". (Rd. V.).

ft

BASCHET • La Tripoli a în
ceput un turneu internațional 
masculin, în care selecționata 
României a debutat cu o victo
rie, cîștigînd cu scorul de 105—93 
meciul cu formația secundă a 
Libiei. O în finala campionatului 
feminin al Asiei, desfășurat la 
Hong-Kong, echipa Coreei de Sud 
a întrecut cu 101—68 formația 
R. P. Chineze.

CICLISM • Prima ediție a 
cursei „Marele Premiu Eddy 
Merckx**, proba contracronome- 
tru individual, desfășurată la 
Bruxelles, pe distanța de 62 km, 
a fost cîștigată de rutierul nor
vegian Knud Knudsen, cu timpul 
de 1 h 24:05 (medie orară 44,597 
km). Pe locurile următoare s-au 
clasat : D. Willems (Belgia) 1 h 
27:14, G. Knetemann (Olanda) 
1 h 27:53 și J. Agostinho (Por
tugalia) 1 h 28:08.

JUDO • Cu prilejul lucrărilor 
Congresului federației internațio
nale de la Paris, s-a stabilit or
ganizarea primului campionat 
mondial pentru femei. întrecerile 
vor avea loc în anul 1981, la • 
dată care urmează să se fixeze, 
în orașul iugoslav Split.

ȘAH • Partidele din runda a 
doua a turneului de la Tilburg 
(Olanda) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Ribll — Kar
pov 0—1 ; Larsen — Sosonko re
miză ; Andersson — L. Portiscii 
remiză. în clasament conduc 
Karpov și Portisch cu cîte l1/t 
puncte. S După 11 runde în tur
neul internațional „Memorialul 
Cigorin- de la Soci, în clasament 
conduce Pancenko (U.R.S.S.) cu 
8 puncte, urmat de Van Der Vilt 
(Olanda) și Vaganian (U.R.S.S.) 
cu cîte 7 puncte, filipinezul To
rre cu 61/2 puncte. • în turneul 
internațional de la Kroszno (Po
lonia), după 11 runde conduce 
maestrul polonez Ryszard Skro- 
bek cu 71/2 puncte, secundat de 
compatriotul său Tomaszewski — 
6’/2 puncte. în runda a 11-a Skor- 
bek a remizat cu Adam Kuli- 
kowski.

NUMAI PRIN CONTRIBUȚIA TUTUROR
sportivii români, protagoniștii întrecerilor de la Ankara

Pentru călăreții noștri, două 
au fost momentele de vîrf ale 
actualului sezon competițional : 
Jocurile Olimpice și Campiona
tele balcanice. După cum se 
știe, ambele au fost absolvite 
cu rezultate bune, dovadă că 
în această frumoasă disciplină 
se încearcă, mai ales în ultima 
vreme, o depășire a unei anu
mite stări de lîncezeatâ, de a- 
nonimat în care, încet-încet, 
au coborit pînă nu demult 
practicanții acestui sport.

Dacă despre evoluția la O- 
limpiadă am scris la momentul 
potrivit, se impune ca și asu
pra comportării la campionate
le balcanice să revenim, și ele,- 
la rîndul lor, reliefînd o serie 
de probleme care trebuie să se 
afle în atenție în perioada ur
mătoare. înainte de toate, tre
buie să subliniem faptul că la 
Ankara călăreții noștri au „co
lecționat" cel mai mare număr 
de titluri din ultimii ani (ei 
au mai cîștigat 5 probe în 1970, 
la Craiova), în condițiile — șt 
acest lucru este cel mai impor
tant — unui echilibru valoric, 
mai pregnant ca oricînd, fieca
re dintre celelalte participante 
mareînd un spectaculos salt, 
ca urmare și a asigurării unui 
lot de cai cu calități deosebite.

Cărui fapt i s-au datorat, în 
primul rînd, 'victoriile realiza
te ? După opinia noastră, su
perioritatea tehnică a sportivi
lor noștri, „știința" de a valo
rifica Ia maximum potențialul 
materialului cabalin (deseori 
sub cota adversarilor) au repre
zentat principalele atuuri. Du
mitru Velea, Ion Popa. Ale
xandru Bozan, Dania Popescu, 
Ioana David, Ruxandra Bădu- 
lescu, Mariana Moisei, Florin 
Stoica, Otto Fabich, Horațiu 
Marchiș au fost principalii au
tori ai victoriilor, dar trebuie 
subliniat, totodată, și aportul 
antrenorilor Dumitru Hering, 
Andrei Costea și Dumitru Du
mitrescu, care au știut să adu
că în cea mai bună formă cu
plul „călăreț-cal“ la momentul 
oportun. Și, pentru că am a- 
mintit de antrenori, să nu-i o- 
mitem nici pe Marin Bărbules- 
cu (Agricola Lugoj), Horst 
Hisch (C.S.M. Sibiu) și Victor 
Puiu (Dinamo), a căror contri
buție la pregătirea în timpul

COLUMBIANUL ALFONSO FLOREZ A
PARIS, 22 (Agerpres). — Com

petiția ciclistă pentru amatori 
„Tour de 1’Avenir" s-a încheiat 
la Divonne les Bains cu victo
ria rutierului columbian ' lfon- 
so Florez, urmat în clasamen
tul final de campionul olimpic 
S. Suhurucenko (U.R.S.S.) la

Alexandru Bozan cu Călin, surprins în timpul evoluției în pro
ba pe echipe, întrecere in care reprezentativa României a cu
cerit titlul balcanic. Foto : M. BĂDULESCU

anului a unor sportivi sau a 
materialului cabalin a fost 
esențială, tehnicienii lotului a- 
preciind la justa valoare acest 
efort Dacă în ceea ce privește 
seniorii și fetele, lucrurile sînt 
mai simple, în lot figurînd că
lăreți cu o suficient de bogată 
experiență, la juniori, și la 
Ankara ca și cu alte prilejuri 
asemănătoare, am asistat la o 
primă etapă în care ei au fost 
dominați de tracul debutului, 
pentru ca, apoi, în ultima parte 
a concursului să se comporte 
la valoarea normală. De aceea, 
insistăm asupra unei mai vechi 
idei, aceea ca și juniorii să par
ticipe înaintea Balcaniadei 13 
o serie de concursuri interna
ționale, desigur de mai mică 
anvergură, dar care i-ar fami
liariza cu atmosfera specifică 
unor astfel de întreceri. Ori
cum, ținînd seama de vîrsta 
componenților lotului și de ca
litățile dovedite (cu deosebire 
O. Fabich, FI. Stoica, H. Mar
chiș), se poate spera că in vi
itor ei vor înregistra un și mai 
pronunțat salt calitativ.

In sfirșit, mult discutata pro
blemă a cailor. La Moscova, ca 
și la Ankara, o serie de cai 
au arătat că nu mai pot face față, 
că se află la capătul puterilor. 
De aceea Ia Balcaniadă a pă
rut îmbucurător faptul că au

ClȘTIGAT ..TOUR DE I ’AVENIR"
3:10 și I. Kașirin (U.R.S.S.) la 
4:28. Pe echipe a cîștigat selec
ționata U.R.S.S. Ultima etapă, 
a 12-a, Ville la Grande — Di
vonne les Bains (94,200 km), a 
revenit francezului Ph. Marti
nez în 2 h 23:42. 

intrat în concurs, cu bune re
zultate, o serie de cai tineri — 
Pardon, Neva, Năpasta, Spul
ber, Stindard, Jur ș.a. — pro- 
veniți din hergheliile de la 
Cislău și Jegalia și pregătiți în 
hergheliile cluburilor din Lugoj, 
Cluj-Napoca, Sibiu și București, 
care vor putea să înlocuiască 
vechea generație. Un pas a 
fost făcut. El trebuie urmat și 
de alții, dar aceasta presupune 
o conlucrare slrinsă între toți 
factorii.

Emanuel FANTANEANU

„U" CLUJ-NAPOCA LA TRIPOLI

TRIPOLI, 22 (Agerpres). — In 
turneul internațional de fotbal de 
la Tripoli, echipa universitatea 
Cluj-Napoca a terminat la egali
tate 0—0 cu reprezentativa Siriei.

MIINE MECIURI OFICIALE 
Șl AMICALE INTERȚARI

Mîine, miercuri — în pauza 
dintre cele două manșe din cu
pele europene intercluburi — 
sînt programate alte meciuri ofi
ciale și amicale interțărl. Astfel, 
In afară de partida de la Oslo, 
dintre reprezentativele Norvegiei 
și Rom&nloi din preliminariile 
campionatului mondial (gr. a 4-a), 
figurează și alte jocuri din a- 
ceastă competiție : grupa I :
Finlanda—Albania; grupa aITI-a: 
Turcia — Islanda.

De asemenea au loc trei Intîl- 
nlri amicale, în cadrul pregătiri
lor pe care aceste reprezentative 
le fac pentru preliminariile C.M.: 
Ungaria — Spania, Polonia — 
Cehoslovacia șl Italia — Portuga
lia.

Finalistele actualei ediții 
(1979—80) sînt echipele Ceho
slovaciei și Italiei. în semifina
la de la Buenos Aires, formația 
cehoslovacă a terminat învin
gătoare în fața Braziliei cu 
3—2 (în ultimele partide : Lendl 
— Clerc 6—1, 7—5, 6—8, 6—2 ; 
Vilas — Slozil 6—2, 6—2).

TENISMANII SOVIETICI AU DOMINAT 
CAMPIONATELE EUROPENE PENTRU AMATORI

BELGRAD, 22 (Agerpres). — 
La Bblgrad au luat sfirșit 
Campionatele europene de tenis 
pentru amatori. Titlurile actua
lei ediții au revenit tenismani- 
lor sovietici, care au dominat 
competiția. Iată rezultatele în
registrate în meciurile finale : 
simplu masculin : Borisov
(U.R.S.S.) — Navratil (Ceho-

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DE LA SMEDEREVSKA PALANKA

BELGRAD, 22 (Agerpres). — 
După opt runde, in turneul in
ternațional feminin de șah de 
la Smederevska Palanka condu
ce Lemaciko (Bulgaria) — 5 
puncte, urmată de Lazarevid 
(Iugoslavia) — i'/i puncte (1). 
Erenska (Polonia) și Drugase- 
vici (Iugoslavia) — cîte 4 p (1), 
Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) și Maksimovici (Iugosla-

CAMPIONATE

U.R.S.S. Ararat Erevan — SKA 
Rostov pe Don 2—1 ; Dinamo 
Minsk — Locomotlv Moscova 2—1; 
Kuban Krasnodar — Torpedo 
Moscova 1—0 ; Pahtakor Tașkent
— Cernomoreț Odesa 0—1.

OLANDA. F.C. Utrecht a pier
dut cu 1—2 meciul disputat In 
deplasare, la Deventer cu forma
ția GO Ahead. Celelalte rezulta
te ; NAC Breda — FC Twente 
Enschede 1—2 ; PSV Eindhoven 
MW Maastricht 2—2; FC Haga
— PEC Zwolle 2—3 ; Roda Ker- 
krade — Willem n Tilburg 1—1; 
F C Wageningen — Feyenoord 
Rotterdam 0—1 ; Excelsior Rotter
dam — Ajax Amsterdam 2—4 ; 
FC Groningen — NEC Nijmegen
2— 0 ; Sparta Rotterdam — AZ 
’87 Alkmaar 3—7. Clasament : 1. 
AZ '67 Alkmaar 12 p, 2. Twente 
Enschede 10 p ; 3. Ajax Amster
dam 9 p.

R. F. GERMANIA. Bochum — 
Eintracht Frankfurt pe Main 2—0; 
Bielefeld — Fortuna Dilsseldorf
3— 0 ; Stuttgart — Bayern Mun- 
chen 1—2 ; Karlsruhe — Schalke

TENIS O Tînăra jucătoare »- 
merlcană Andrea Jaeger a clști- 
gat turneul internațional feminin 
de la Las Vegas Invinglnd In fi
nală, cu 7—5, 4—6, 6—3, pe Hana 
Mandlikova (Cehoslovacia).

TENIS DE MASA • .tn .Cupa 
Europei" (feminin) echipa iugo
slavă Vojvodina Novisad, evo- 
lulnd In deplasare, a Învins cu 
5—1 formația franceză Esso Sporta 
din Gravenchon.

slovacia) 6—3, 1—6, 3—6, 6—1, 
6—4 ; simplu femei : Elisenku 
(U.R.S.S.) — Zhițeva (U.R.S.S.) 
6—1, 6—1 ; dublu bărbați : Bo- 
rișov, Leuniuk — Zverev, Pu- 
gaev (toți U.R.S.S.) 6—3, 7—6. 
3—6, 6—3 ; dublu femei : Moro
zova, Zaițeva (U.R.S.S.) — 
Skoronska, Plhova (Cehoslova
cia) 6—1, 6—3.

via)— cîte 4 p, Prokopovici, Ce-' 
jlci (ambele Iugoslavia) și Za- 
tulovska (U.R.S.S.) — cite 3*A 
p ; Gostovici (Iugoslavia) — 2‘/i 
p (1), Lia Bogdan (România) 
și Petrovici (Iugoslavia) — cîte 
2*/i p etc. în partidele întrerup
te, Elisabeta Polihroniade a re
mizat cu Cejici, dar a pierdut 
la Gostovici și Lemaciko.

3— 2 ; Nurnberg — Kaiserslautern 
0—4 ; Munchen 1860 — Borussia 
Mdnchengladbach 0—0 ; Bayer 
Leverkusen — Borussia Dortmund
4— 1 ; SV Hamburg — Bayer
Uerdingen 2—1 ; MSV Duisburg— 
FC K6In 3—4. Clasament : 1. Ba
yern Mdnchen 12 p ; 2. S V
Hamburg 12 p ; 3. FC Kaiserslau
tern 10 p.

R. D. GERMANA. T C Karl 
Marx Stadt — Dynamo Dresda 
t—2 ; Hansa Rostock — Rot-Welss 
Erfurt 1—1 ; Chemie Bohlen — 
Wismut Aue 1—0 ; Dynamo Ber
lin—FC Magdeburg 1—1; Stahl 
Riesa — Vorwărts Frankfurt p« 
Oder 1—1 ; FC Jena — Lokomo
tive Leipzig 2—1 ; Chemie Halle 
— Sachsenring Zwickau 4—2. Cla
sament : 1. FC Jena 10 p ; 2. Dy
namo Dresda 8 p ; 3. FC Magde
burg 7 p.

S. U.A. In fața a peste 50 000 de 
spectatori, echipa Cosmos din 
New York a învins, la Washing
ton, în finala campionatului Sta
telor Unite, formația Fcfrt Lau
derdale, cu scorul de 3—0. Go
lurile au fost înscrise de Julio 
Cesar Romero (min. 48) și de 
'Giorgio Chinaglia (min. 70 și 87).
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