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Întreceri animate de cros duminică, in Parcul tineretului din 
Capitală Foto : Ion MIHĂICA

Sub egida „Daciadoi": Crosul tineretului și Crosul pionierilor

Ariincurca discului nea oierii adesea mari satisfacții:

FLORENȚA CRĂCIUNESCU ARE DE APĂRAT 
UN PALMARES PRESTIGIOS !

DOUĂ REUNIUNI ATLETICE DE MASA, 
OU SUTE DE BUCUREȘffl LA START

Deși este destul de greu de vor
bit despre o veritabilă tradiție a 
aruncării discului în atletismul 
nostru feminin — tradiția 
presupune nu numai continui
tate în timp ci și densitate în 
valori —, se poate spune to
tuși că această probă nc-a răs
fățat, de-a lungul anilor, cu 
performanțe deosebite. Ar fi, 
poate, suficient să amintim că 
la ultimele șase ediții ale J.O., 
de la Roma la Moscova (inclu
siv) am avut mereu o repre
zentantă printre primele șase 
clasate. Meritul aparține unor 
atlete de excepție — Lia Ma- 
noliu, campioană olimpică în 
1968 și medaliată cu bronz în 
1960 și 1964, și Argentina Me
nis, medaliată cu argint în 1972 
și clasată a 5-a în 1976.

Dacă pînă la împlinirea tu
turor exigențelor tradiției mai 
■trebuie, pare-se, să așteptăm, 
obișnuința prezențelor onorabile

Pe marginea întrecerilor de verificare de la Brașov

LUPTĂTORII DE 6REE0 ROMANE
ÎNAINTEA marilor examene

Turneul internațional de box „Centura de aur“ 

SUCCESUL PUGILISTILOR ROMÂN! 
TREBUIE PRIVIT CU LUCIDITATE

„Maratonul" întrecerilor de 
lupte greco-romane de la Bra
șov (reamintim. 440 de meciuri 
în două zile de concurs !) ne-a 
oferit prilejul unor îmbucură
toare concluzii de ordin gene
ral: progresul tehnic al majo
rității parlicipanților, înțelege
rea și aplicarea noilor cerințe 
ale regulamentului F.I.L.A., pre
zența a numeroși tineri cu re
ale perspective de a se alătura, 
nu peste mult timp, fruntașilor 
la aproape toate categoriile de 
greutate, o orientare mult mai 
precisă și, ca atare, mai eficientă 
în arbitraj etc. Competiția de 
la Brașov ne-a reținut. însă, 
în mod deosebit, atenția prin 
prezenta la start a componen- 
tilor lotului reprezentativ care 
se pregătește pentru apropiatele 
campionate europene de la Go- 
teborg și — în directă co-elație 
metodică — pentru „Univer
siada" de la București. Este 
motivarea faptului că în acest 
comentariu vom insista asupra 
evoluției selecționabililor. cei 
mai multi dintre ei cu îndrep
tățite aspirații de titularizare.

La- categ. 48 kg (14 concu- 
renți), Mihai Cișmaș s-a cla
sat ne locul 3. cucerind 5 vic
torii în 6 partide, un meci 
pierzîndu-1 la N. Fasolă, prin 
superioritatea acestuia : 0—4 !
Așteptăm. însă, cu încredere ca 
tînărul Cismas să adauge stilu
lui său de Înotă un plus de 
combativitate de care, fără în

în competițiile de anvergură a 
fost preluată de o altă atletă, 
Florența Crăciunescu, situată 
pe locul 6 în concursul olimpic 
de la Moscova.

Florența nu este o prezență 
nouă în atletismul nostru, a- 
vînd, la 26 de ani, mai bine 
de un deceniu de activitate.

IUIIII DE BOI PENTRU CAMPIONATElE EUROPENE
Analizînd propunerile Cole

giului central de antreaiori, Bi
roul F.R. Box a stabilit lotul 
pentru campionatele europene. 
Iată-i pe cei din riadul cărora 
se va alcătui echipa reprezen
tativă : D. Șchiopu (semimus- 
că). C. Tițoiu (muscă), D. Ci- 
pere și N. Nicolae (cocoș), T. 
Cercel (pană), V. Ioana (semi- 
ușoară). D. Ilie (ușoară), M.

doială, este capabil. Constantin 
Alexandru (categ. 52 kg) — 23 
de concurenți — a dovedit, din 
nou, multe din calitățile sale 
binecunoscute, ciștigind toate 
cele 7 întîlniri susținute (5 la 
tuș. una prin superioritate și 
una la puncte) ocupînd — scon
tat — locul I. La aceeași cate
gorie, am urmărit și curajoasa 
evoluție a tînărului Marian Ște
fan (locul 2), cu 5 victorii și o 
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PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONATELE
CONTINENTALE

înfrîngere la puncte în fața lui 
Alexandru. Dincolo de aceste 
date statistice, rămînem la pă
rerea că Marian Ștefan are în
că resurse pe care nu și le-a 
valorificat... Nicu Gingă (categ. 
57 kg.) — 28 de concurenți — 
a marcat o frumoasă revenire 
de formă, realizind victorii-în 
toate cele 7 meciuri, întreeîn- 
du-1, printre alții, și pe tîinărul 
și talentatul Nicolae Zamfir. La 
cațeg. 62 kg — 34 de concu-enți 
— am notat victoria lejeră a

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag 2-3) 

Recentă (in ciuda unui debut 
promițător al carierei : locul 4 
în 1973 la C.E. de juniori, la 
Duisburg) este apartenența ci 
la grupul — restrîns — de va
lori al atletismului românesc 
și la cel al elitei mondiale a 
aruncării discului. După o pri
mă aruncare dincolo de 60 m 
(60,10 m) /n 1976. un an fără 
competiții (1977) și o reintrare 
mai degrabă modestă (58,34 m 
în 1978), ea a ,,urcat" specta
culos în 1979, așezîndu-se, cu 
65,06 m în fruntea ierarhiei 
interne, dominată pînă atunci, 
de-a lungul anilor ’70, de Me
nis. în 1979 Florența cîștigă 
Balcaniada, întreeînd-o pe Ma
ria Vergova-Pctkova, record
mana mondială de azi, și se 
clasează a 3-a la Universiada 
din Mexic. In 1980 reușește 
67,02 m, apropiindu-se la mai 
puțin de un metru de recordul 
național al Argentinei Menis 
(67,96 m), cu care încheie se
zonul pe locul 10 în topul 
mondial.

Vladimir MORARU

(Continuare în pag 2-3)

Ciubotaru (semimijlocie), V. 
Gîrgavu și M. Ouatu (mijlocie 
mică). V. Silaghi (mijlocie), G. 
Donici (semigrea). I. Cernat 
(grea), T. Pirjol (supergrea). 
In același scop. se vor 
pregăti următorii sportivi : R. 
Giolfan, P. Morea, I. Panaite, 
H. Sultan, M. Fulger, C. Ghin- 
dăoanu, Gh. Butnaru, I. Cîr- 
lan, N. Anghel și N. Grigore.

Timp de opt zile. Palatul 
sporturilor și culturii din Capi
tală a cunoscut- atmosfera ma
rilor competiții sportive inter
naționale. boxul dovedindu-se 
încă o dată o disciplină furni
zoare de spectacol, cu o mare 
priză în rindul amatdrilor de 
sport. Cum altfel se poate ex
plica marele.. succes de public 
al celei de a X-a ediții a „Cen
turii de aur" ale . cărei ultime 

trei reuniuni s-au disputat cu 
casele de bilete închise ?

La ediția jubiliară a turneu
lui internațional de box al 
României s-au aliniat 115 con- 
curenți proveniti din nouă țări: 
Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, R. D. Germană. Iugo
slavia, Japania, Nigeria, U.R.S.S. 
și România. Apreciind nivelul 
valoric al competiției, t 'ebuie 
să spunem că el a fost infe
rior multora dintre edițiile pre
cedente. Din rindul concuren- 
ților au lipsit nume cu rezo
nanță. campioni o’i-mpici sau 
mondiali și chiar medaliați ai

Duminică, în Parcul tinere
tului din Capitală, sute de co
pii, elevi și tineri din între
prinderi și instituții, au luat 
startul in două mari și îndră
gite întreceri : ,,Crosul tinere
tului" și „Crosul pionierilor", 
desfășurate sub egida „Daeia- 
dei“. A fost etapa pe munici
piul București a acestor popu
lare concursuri in aer liber, 
organizate în întimplnarea ani
versării a 69 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Ro
mân.

Ca în fiecare primăvară, au 
venit la aceste tradiționale în
treceri de cros cei mai buni 
atleți, cîștigătorii fazelor pe 
sectoare din Capitală. Primii, 
firește, au fost invitați la start 
pionierii. Plecări entuziaste, 
ambiții nemăsurate, încurajări 
pe traseu. La categoria 11—12 
ani, țișnește din plutonul com
pact o micuță atletă. O cheamă 
Amalia Ștefania Toader, este 
eleva profesoarei de educație 
fizică Ileana Poștaru de la Șc. 
generală 190 din Berceni și nu 
va ceda primul loc pînă la ca
pătul cursei. Urmează băieții, 
parcă mai nerăbdători în a-și 
măsura forțele, mai emoționați 
de miza concursului : primii
trei clasați vor evolua în fi
nalele pe țară din ziua de 
2 Mai. Așadar, start la cate
goria 11—12 ani băieți, cu su
porteri . colegi, gălăgioși, dar 
rrnduiți frumos pe aleile înve
cinate, cu părinți, cu profesori 
de educație fizică mai... emo
ționați decît competitorii. In 
sfirșit, ultimele sfaturi : prof. 
Emilia Rigard, maestră emeri
tă la canotaj, își conduce •.spe
ranța" către linia de plecare, 
pionierul Ciprian Cioroba de 
la Șc. generală 56 o asigură că 
totul este în ordine, dar cîști
gă detașat Daniel Ionescu de 
la „97“.., La următoarea cate
gorie de vîrstă (13—14 ani) în

acestor mari concursuri inter
naționale, așa cum ne obișnui
sem să consemnăm în edițiile 
..precedente. Acceptînd sugestia 
organizatorilor, forul de spe
cialitate din Cuba a trimis la 
București o echipă tînără din 
care, deși s-au remarcat cițiva 
juniori deosebit de talentați, au 
lipsit principalii (și tradiționa
lii) pretendenti la „centurile de 
aur". Cei cițiva oaspeți din 
Bulgaria, Iugoslavia si R. D. 
Germană n-au făcut parte dim 
rindul celor mai buni boxeri ai 
acestor țări prietene, principalii 
lor pretendenți la selecția în 
echipele naționale fiind anga
jați în alte întreceri sau în 
campania de pregătire pentru 
campionatele europene. Așa se 
și explică faptul că nici un re
prezentant al acestor țări (alt
fel cu o Valoare recunoscută în 
sportul cu mănuși) nja reușit 
să se califice în finala turneu
lui. Și cei cițiva boxeri din Ni
geria prezenți la București au 
avut o valoare modestă.

O contribuție ap-ec'abilă la 
menținerea unui nivel accepta
bil al ...Centurii d’ apr" au 
adus-o boxerii' din R.P.D. Co
reeană, în rindul cărora am 
cunoscut c'tiva tine-i despre' 
cam a'.’cm convingerea că vom

Mihai TRANCA

(Continuare în pag a 4-a) 

vingători vor fi Roxana Dina 
(Șc. gen. 112) și Eugen Tudor 
(Șc. gen. 53).

Frumoasele alergări în aer 
liber și-au mărit distanțele, 
ultima cursă este de 3 090 m — 
au început întrecerile din ca
drul „Crosului tineretului"! Și. 
rînd pe rînd, la capătul unor 
dispute animate, în fața po
diumului de premiere se pre
zintă cei mai buni alergători 
pe teren variat : Carmen Ilio 
(Lie. 27) și Laurențiu Neîeu 
(Lie. 18), categoria 15—16 ani; 
Paula Ilie (Lie. Șincai) și Du
mitru Stanciu (Lie. ind. Uni
rea), categoria 17—19 ani. Spec
taculoasele întreceri din Par
cul tineretului se încheie cu 
mereu atrăgătoarea cursă a ce
lor de „peste 19 ani". La fete, 
luptă înverșunată pe ultima 
sută de metri ; la un moment 
dat floricuiltoarea Crâciuna Is
pas este a treia, forțează, o 
depășește pe Ionica Chițiga 
(muncitoare la IIRUC), dar nu 
poate trece de Elena Dragu 
(IAGSC), care cîștigă. în în
trecerea băieților, victorios iese 
electronistul Dumitru R'stea 
de la Șantierul de construcții- 
montaj linii și reparații, din. 
sectorul 1.

Au fost două frumoase re
uniuni atletice de masă, cu în
treceri mult aplaudate, cu or
ganizatori inimoși și compe
tent i.

Vasile TOFAN

SPADASINUL 
ION POPA 

ÎNVINGĂTOR

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 30 (Agerprsș). 

— Concursul international da 
spadă de la Budapesta a fost 
ciștigâl de scrimerul român 
Ion Popa, care l-a învins în 
finală cu 10—7 be cehoslovacul 
Jaroslav Jurka. în. asaltul pen
tru locjrl trei, disputat între 
sportivi români. Ervin Kerekeî 
a dispus cu 10—6 de Liviu An- 
gelescu.

Rezultate înregistrate în se
mifinale : Jurka — Angefescu 
10—6 ; Popa — Kerekes 12—11.

Clasament final : 1. Ion Po
pa (România) ; 2. Jurka (Ceho
slovacia) ; 3. Ervin Kerekes
(România) ; 4. Liviu Ange-
lescu (România) ; 5. Kondo-
gu (U.R.S.S.) ; 6. Pereletov 
(U.R.S.S.) ; 7. Bombale (Cuba); 
8. Ulej (Ungaria).

în competiția feminină de 
floretă pe primul loc s-a situat 
concurenta cehoslovacă Katalin 
Bac. învingătoare cu 8—6 în 
finala discutată în compania 
Kristine! Urbanska (Polonia).

LA BACĂU. SIMPOZION CU PISTE
600 DE PARTICIPANT!

La Casa de cultură din Bacău 
a avut loc simpozionul „Optimi
zarea activităților de educație fi
zică în cadrul procesului instruc- 
tivi-educaiiv în grădinițe" — or
ganizat de către Inspectoratul 
școlar județean, -Casa corpului 
didactic, Consiliul județean al 

organizației pionierilor și 
C.J.E.F.S. Referatele prezentate 
au fiost urmărite cu mult 
interes de peste 600 de cadre di
dactice, majoritatea educatoare 
din județ. în final s-au prezen
tat filme metodico-didactice, (Ilie 
IANCU, corespă»
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In întreaga farâ

COMPETIȚII DEDICATE
CONGRESULUI U.G.S.R

Apropiatul Congres al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România prilejuiește, pretutindeni in țară, o entuziastă angajare 
in activitatea productivă, precum și participarea la ample mani
festări sportive dedicate acestui important eveniment. Iată citeva 
relatări de la corespondenții noștri prezenți Ia acțiunile si com
petițiile organizate în cinstea Congresului U.G.S.R. :

BRAȘOV. în sala Tractorul 
din localitate s-a desfășurat o 
interesantă întrecere de volei 
dotată cu ..Cupa Congresului
U. G.S.R.". Competiția, care a 
Teunit patru formații masculi
ne. a fost cîștigată de volei
baliștii de la Tractorul (6 p). 
Pe locurile următoare : Celulo
za Zămești 5 p. Nivea Brașov 
4 p. Hidromecanica 3 p (C. 
Gruia).

URZICENI. Peste 1 500 de ti
neri și tinere au participat la o 
frumoasă întrecere atletică — 
„Crosul primăverii" — organi
zată în cinstea apropiatului 
Congres al U.G.S.R. Concursul, 
care s-a desfășurat pe străzile 
orașului, a dat următorii cîstli- 
gători : fete, cat. II—12 ani : 
Marina Vizitiu (Șc. gen. 1) 1 
cat. 13—14 ani : Daniela Sterea 
(Se. gen. 2) ; 15—16 ani : Va- 
silica Oncescu (Lie. industrial); 
cat. 17—19 ani : Victoria Niță 
(Lie. ind.) ; băieți, cat. 11—12 
ani : G. Stancu (Șc. gen. Adin- 
cata) ; cat. 13—14 ani : V. Dinu 
fee. gen. 1) ; cat. 15—16 ani : 
Gh. Lazăr (Lie. matematică-fi
zică) ; cat. 17—19 ani : T. Mi- 
hăilă (Lie. ind.) : peste 19 ani :
V. Badea (A.S. Pompierul). (T. 
Mircea).

CÎMPIA TURZII. Timp de 2 
Zile. în Sala sporturilor din ora
șul nostru, s-a desfăsu-a* „Cu
pa Congresului U.G.S.R." la 
handbal feminin, întrecere or-

ganizată de asociația sportivă 
„Farmec" din Cluj-Napoca. Du
pă jocuri viu disputate, care au 
atras un numeros public, cupa 
a fost cîștigată de handbalistele 
de la A.S. Farmec, locurile ur
mătoare fiind ocupate de A.S. 
Voința din Turda si A.S. In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii. 
Au fost înminate. de asemenea, 
frumoase cupe celui mai bun 
portar — Daniela Matleș, de la 
A.S. FaTmec — și celei mai 
disciplinate echipe — A.Ș. In
dustria sîrmei C. Turzii. (P. 
Țonea).

BUCUREȘTI. Timp de două 
săptămîni. în Capitală s-a des
fășurat un turneu de handbal 
feminin la care au participat 
echipe din întreprindere. Pe 
primele locuri în competiție, 
care a angrenat la startul ei 
14 formații, s-au clasat : 1.
Tranzistorul, 2. Unirea Tricolor. 
3. Liceul poligrafic. 4. F.R.B. 
Au mai participat echipe de la 
Dîmbovița. „23 August". Fabri
ca de mase plastice. IREMOAS. 
Electroaparataj. Fulgerul, I.C.M. 
și altele.

BRĂILA. La „Raliul primă
verii" desfășurat pe străzile 
municipiului (32 km), au par
ticipat 42 de autoturisme. Pri
mele 3 locuri au revenit echi
pajelor : 1. E. Arbore — G. 
Gheorghiu. 2. I. Cristea — F. 
Rizea. 3. Gh. Chiriță — C. Bol
deam!. (T. Enache).

DUPĂ UN JOC
f în clapa a IV-a a campio
natului divizionar de popice, 
disputată sîmbătă și duminică, 
f-au înregistrat următoarele 
rezultate :

FEMININ • ELECTROMU
REȘ TG. MUREȘ — VOINȚA 
TIMIȘOARA 2482 — 2385 pd
(scor individual 4—2). Derbyul 
seriei Nord a prilejuit o parti
dă atractivă, în care mureșen- 
cele au jucat foarte bine, a- 
vînd în Erica Oros — 447 pd — 
țea mai eficace jucătoare. De 
la Voința s-au remarcat 
Maria Michnik și Elisa- 
beta Dragomir — fiecare cîte 
409 pd. (C. Albu — coresp.) 
• GLORIA BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV 2432—2235 
(5V2—’/2). Din formația bucu- 
reștear.ă cele mai mari totaluri 
le-au obținut Ana Petrescu — 
445 și campioana mondială 
Margareta Cătineanu — 429. De 
la Metrom s-a impus Mariana 
Vîlsan — 429 • U.T. ARAD — 
VOINȚA ORADEA 2347—2370 
(3—3). Cele mai bune re
zultate au aparținut sportive
lor Gabriela Pintea — 441 (A) 
ți Ileana Bagdl — 427 (O). (N. 
Străjan — coresp.) • OLIM
PIA BUCUREȘTI — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2427—2404 
(4—2). Principalele realizatoare 
au fost Valerica Popescu — 
436, respectiv Silvia Raiciu — 
428. (N. Costache — coresp.)

Șl IINAIA CAMPIONAIUIUI IN „CUPA FEDERAȚIEI
REPUBLICAN DE MICROMODELE

Timp de două zile, galeria 
vechii saline Slănic Moldova a 
fost „bază aeronautică", găz
duind două importante compe
tiții de zbor liber : campiona
tul internațional „indoor ’81“ și, 
concomitent, finala campionatu
lui republican de micromodele. 
Un număr de 22 de partici- 
panți din Anglia, Cehoslovacia, 
Polonia (2 echipe). Ungaria și 
România (2 echipe) — la între
cerile internaționale — și peste 
60 de sportivi — la campiona
tul republican — au lansat în 
zbor sute de „libelule" diafane. 
A fost cea mai numeroasă par
ticipare din șirul competițiilor 
de micromodele desfășurate aici.

Chiar de la primele lansări, 
constructorii au încercat să re
alizeze zboruri maxime, profi- 
tind de „liniștea" din văzduh 
(ivirea curenților de aer pro
vocat! de mișcările prin sală 
au perturbat, apoi, serios zbo- 
riil aeronavelor, nu mai grele 
de... un gram). Desigur, privi
rile au fost îndreptate în pri
mul rînd asupra evoluției in- 
ternaționaUlor. printre care se 
aflau Edward Ciapala (Polonia) 
și Jiri Kalina (Cehoslovacia), 
foști campioni mondiali, Aurel 
Popa, Nicolae Besman și alți 
maeștri în acest sport. O parte 
dintre invitați aveau modele 
echipate cu motoare (de cau" 
ciuc) de o calitate foarte bună. 
Rezultatele sportivilor noștri au 
contat și în clasamentul cam
pionatului republican. Dintre ti
nerii aflati pe drumul afirmă
rii l-am reținut pe Laszlo Bo- 
roș (Voința Tg. Mureș), care a 
concurat la campionatul repu
blican ca junior — si a cîștigat 
titlul — iar la internaționale in

echipa a doua (un merituos loc 
12). Organizarea competițiilor, 
asigurată de F.R. Md., a fost 
foarte bună, deși tovarășii de 
la A.B.S. Prahova s-au eviden
țiat prin... absentă.

REZULTATE TEHNICE: „IN
DOOR ’81“ — 1. J. Kalina 70:46, 
2. E. Ciapala 69:27. 3. Șt. Botoș 
66:30 ; pe echipe : 1. Polonia I,
2. România II, 3. Ungaria, 4. 
România I. 5. Cehoslovacia. 6. 
Polonia II. 7. Anglia. Campio
natul republican, seniori: 1. Șt. 
Botoș 66:30, 2. Gh. Ghingă 66:19;
3. A. Popa 64:09 ;pe echipe : 
1. Voința Tg. Mureș, 2. C.S.U. 
Galați, 3. Oțelul Galați ; juni
ori : 1. L. Boroș, 2. S. Teut, 
3. D. Donia ; pe echipe \ 1. 
Voința Tg. Mureș, 2. Oțelul Ga
lați, 3. C.S.U. Galați.

Viorel TONCEANU

CONSTANTA (prin telefon). 
Duminică la amiază, pe un tra
seu din cartierul Tomis, s-au 
desfășurat, în fața unei numeroase 
asistențe, disputele ultimei etape 
(a VlII-a) a interesantei curse 
internaționale de fond „Cupa 
Federației române de ciclism", 
în clasamentul final al întrece
rii, alcătuit, de astă dată, prin 
adiționarea locurilor ocupate de 
concurenți în clasamentele fiecă
reia dintre cele 8 etape, victo
ria a revenit, pe merit, ciclis
tului român Gheorghe Lftutaru 
(Dinamo București), care l-a în
trecut pe principalul său rival, 
Olaf Jentzsch (R. D. Germană), 
în urma unei lupte sportive de 
toată frumusețea.

Iată cîteva aspecte din ulti
mele două secvențe ale competi
ției. Etapa a Vil-a (s-a alergat 
sîmbătă, 
Negru 
stanța, 
identic 
ultima 
prins __
(R.D.G.) și M. Romașcanu (Di
namo) care, în această ordine, 
au trecut linia de sosire cu tim-

pe ruta Constanța — 
Vodă — Mangalia — Con- 

130 km) a avut finalul 
cu al primei etape. Pe 
parte a cursei s-au des- 
din pluton F. Boden

pul de 
36 km.
3. I. Gar 
tal (CIB' 
timp, 5. 
3h23:14. I 
pe circui 
a fost, a 
frumoasă 
ediție a 
devărat 
pînă la 
55 km), 
ne-am do 
o întrece] 
toria i-a 
termann 
jorității 
54 p — i 
ră 36,660 
clasat : 2.
3. C. Căr 
C. Nicola 
Gancea (
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5.

ci. Jen 
Antal 
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H. Me:
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE •
„CUPA TRIUMF-

Numeroase echipaje au ținut 
să fie prezente, duminică dimi
neață, pe lacul Herăstrău, la 
prima reuniune nautică a anu
lui: „Cupa Triumf" la canotaj. 
Timpul potrivnic (frig, vînt, va
luri) nu a micșorat dorința 
schifiștilor de a schimba bacul 
cu oglinda mereu proaspătă a 
lacului, nu a scăzut din entu
ziasmul debutului, ceva mal de
vreme, în noul sezon. Concursul 
rezervat juniorilor a fost pri
ma repetiție înaintea campiona-

VIU DISPUTAT CU OLIMPIA BUCUREȘTI
5556 (3—3). Bălmărenii s-au 
descurcat mai bine pe arena 
din Tîmăveni decit localnicii 
și astfel continuă să fie neîn
vinși. S-au remarcat : Grama 
— 964 (la „pline" 653 — la 
„izolate" 311), respectiv Ger- 
gely — 990 (627—393). (I. Du-
can — coresp.) • RULMEN
TUL BRAȘOV — CONSTRUC
TORUL GALAȚI 4957—4775 
(4—2). Vicecampionul mondial, 
brașoveanul Iosif Tismănar a 
fost de departe cel mai bun 
jucător cu 925 pd (2 bile în 
gol din cele 200 lansate). Din
tre gălăteni s-a remarcat doar 
Cezar Lebădă cu 818 pd. (C. 
Gruia — ccresp.) 0 CARPAȚI 
SINAIA — RAFINORUL PLO
IEȘTI 4767—4826 (3—3)
• CHIMPEX CONSTANȚA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 5113— 
4997 (3—3). • JIUL PETRILA 
— ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 5061—5212 (l‘/2—4'/2). Oas
peții au cîștigat la un scor se
ver, dar pe merit. Ei au avut 
în Ilie Hosu primul jucător cu 
911 pd. Dintre localnici s-a evi
dențiat Victor Miclea cu 900 
pd. (A. Slăbii — coresp.) 
O VICTORI/Y GUBAN TIMI
ȘOARA — VOINȚA TG. MU
REȘ 4680—4719 (3‘/2—2‘/2)
® FLACĂRA BRAȘOV — 
C.F.R. CONSTANTA 4821—4846 

------ TIMIȘOARA 
HUNEDOARA 

<3 TEHNO- 
SECU- 

ORA-

• C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2403—2342 (3—3) 
Campioanele au fost învinse de 
către reșițence, care au jucat 
mai bine. în general, avind in 
Maria Stanca (433) cea mai 
eficace jucătoare. De la Voința 
s-a remarcat Gizela Dalya 
(420). (D. Plăvițu — coresp.)
• HIDROMECANICA BRA
ȘOV — VOINȚA CLUJ-NA
POCA 2408—2152 (6—0). • VO
INȚA CRAIOVA — CON
STRUCTORUL GHERLA 2287— 
2209 (3—3) « VOINȚA PLO
IEȘTI — CARPAȚI SINAIA 
2350—2325 (4—2) • VOINȚA
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2408—2363 (4—2) • CE
TATEA GIURGIU — VOINȚA 
GALAȚI 2236—2496 (1—5).

MASCULIN • OLIMPIA 
BUCUREȘTI — "GLORIA 
BUCUREȘTI 4974—4972 (2—4).
Cel mai important joc al seriei 
Sud a fost extrem de echili
brat și de un bun nivel teh
nic- Olimpia s-a detașat în în
vingătoare după ultimele lovi
turi. Cele mai mari totaluri 
le-au reușit : G. Marin — 894 
și Al. Tudor — 864, respectiv 
Al. Cătineanu — 869 și M. An
drei — 840. Gloria a suferit a- 
cum prima înfrîngere în acest 
campionat. (O. Guțu — coresp.) 
• CHIMICA TÎRNAVENI — 
AURUL BAIA MARE 5436—

VASILE GHEORGHE ABONAT LA DERBY?

(1—5) © C.F.R.
— METALUL 
4746—4788 (2—4). 
UTILAJ ODORIIEIU 
IESC — PROGRESUL 
DEA 5050—5027 (3—3).

ȘTIR! DIN CĂLĂRIE
• Sîmbătă și duminică

avea loc primul 
rificare a lotului national de 
lărie (obstacole), * ‘:
cătuirii echipei pentru întrece
rile internaționale de la Kiskun- 
hâl&s (1—3 mai) și Novi Sad 
(15—17 mai).
• Etapa I a campionatului de 

concurs complet va avea loc în 
perioada 21—25 mai la Sibiu, mo- 
difieîndu-se, astfel, datele pro
gramării inițiale.
• Aflăm cu adine regret ves

tea încetării din viață a maestru
lui internațional al sportului 
PETRE ROȘCA. Timp de 35 de 
ani, el a contribuit neobosit la 
dezvoltarea călărie! românești, la 
creșterea unor generații de spor
tivi valoroși; el însuși a obținut 
numeroase succese de prestigiu 
în arena competițională, ultima 
performanță realizînd-o 
rile Olimpice de la 
unde a cucerit medalia 
la dresaj în întrecerea 
pe. Tnmormîntarea va 
miercuri, 1 aprilie, la Ploiești.

concurs de

în vederea

PRIMUL CONCURS DE CANOTAJ 
AL ANULUI

telor republicane de canotaj-fond 
programate — ca în fiecare an 
— la Timișoara, în „luna vacan
ței de primăvară". Astfel, în ve
derea mult așteptatelor întreceri 
de pe Bega, fetele au avut de 
parcurs un traseu de 2 000 m, iar 
băieții au evoluat în două manșe 
a cîte 2 000 m fiecare.

Mai bine pregătiți pentru acest 
sfîrșit de martie, canotorii de la 
Clubul sportiv școlar nr. 1 au 
cîștigat trofeul pus în joc, în- 
vingind în 4 din cele 10 probe 
ale concursului.

Primii clasați : FETE — simn 
plu ; Aurelia Predescu (C.S.Ș. 1); 
2 vislc : Olimpia (Violeta Dumi- 
trașcu, Steluța Stoica) ; 2 rame : 
Olimpia (Ecaterina Tudorică, Ti- 
țiana Eftimie) ; 4+1 rame —
Voința ; 4-{-l vîsle —- Voința ;
BĂIEȚI : simplu — Ion Badea 
(C.S.Ș. 1): 2 vîsle: C.S.Ș. Triumf 
(Otto Kiss, Doru Popescu) ; ‘ 
2 rame : C.S.Ș. 1 (Andrei și Că
lin Neacșu) ; 2+1 : C.S.Ș. 1 (Va- 
sile Tomoioagă, Serghei Zveaigo- 
rodschi) ; 4+1 rame : C.S.Ș.
Triumf. (T. Vasile)

CONCURS ATLETIC IN
La Craiova s-a desfășurat pri

mul concurs atletic în aer liber 
al sezonului. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate: juniori I: 
200 m: C. Drăgan (C.S.Ș.A.) 22,4, 
400 m: G. Munteanu (C.S.Ș.A.) 
50,6, 5 000 m: A. Barbu (C.S.Ș.A.) 
15:24,0, disc: M. Nistor (C.S.Ș.A.) 
44,34 m; junioare I: 150 m: Ni
col eta Lia (C.S.Ș.A.) 18,0, 400 m: 
Flori Rohozneanu (C.S.M.) 56,2,
100 mg: Amalia Bădoaia (C.S.Ș.A.) 
1*4,5, 300 mg: Rodica Rainea
(C.S.Ș.A.) 43,7, greutate: Petra
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LUPTĂTORII DE GRECO-ROMANE ÎNAINTEA MARII?
(Urmare din pag. 1)

lui Ion Tecuceanu (6 meciuri 
— 6 succese), dar se pare că, 
cel puțin pentru „europene”, re
prezentarea pe deplin cores
punzătoare la această categorie 
a rămas o problemă nerezol
vată. Campionul olimpic de la 
Moscova, Stefan Rusu (categ. 
68 kg) — 31 de concurenți — 
a avut un adversar pe măsură 
doar în Ștefan Ncgrișan, pe ca
re l-a întrecut la puncte după 
un meci echilibrat, în restul 
partidelor Rusu obtinînd 5 vic
torii nete — prin tuș. Gh. Cio- 
botaru (categ. 74 kg) — 23 de 
concurenți — a ocupat primul 
'loc cu 6 victorii din 6 posibile, 
dar nu toate evoluțiile sale 
s-au ridicat la nivelul potenția
lului tehnic și fizic de care 
dispune. La aceeași categorie

a concurat și tînărul Gh. Mi- 
nea, dar, din păcate, el s-a ac
cidentat în turul 3, a pierdut la 
puncte meciul cu Costel Bontă 
și. astfel, nu s-a clasat printre 
primii 6. Dar. duelul Ciobotaru 
— Minea — va continua... Ion 
Draica (categ. 82 kg) — 35 de 
concurenți — a confirmat șan
sele cu care era creditat, cîș- 
tigînd toate cele 7 meciuri sus
ținute (4 Ia tuș și 3 prin des
calificare). printre învinșii săi 
numărîndu-se si ambițiosul Gh. 
Glonț, clasat în final pe locul 
3. La categ. 90 kg — 20 de con- 
curenti — Petre Dicu. întrecut 
Ia puncte de Ilie Matei, s-a 
clasat, totuși, pe primul loc de
oarece. surprinzător. Matei a 
pierdut la Bogoi prin... tuș. cla- 
sîndu-se abia pe locul 5 1 Ră- 
mîne, desigur. în sarcina antre
norilor titularizarea la această

In reuniunea de duminică de 
la Ploiești și-au dat concursul 
106 trăpași din toate categoriile 
de vîrstă și valoare. Cu tot tim
pul neprielnic (vînt șl frig), caii 
tineri au arătat un evident pro
gres, 11 îmbunătățindu-și sub
stanțial recordurile. O deosebită 
impresie au făcut trăpașii Sele
nar, cîțligătorul derbyului 1980, 
ți Perjar, care se anunță ca pre
tendent principal al derbyului 
din acest an. finind seama de 
coeficientul zilei, de circa 2 se
cunde, ambii s-au prezentat la 
Valoarea recordului carierei, rea- 
lizînd victorii categorice, toate 
meritele revenindu-i apreciatului 
lor antrenor, V. Gheorghe. De 
asemenea, cîte două victorii au 
realizat formațiile antrenorilor S. 
Onache și Gh. Tănase. în con
cluzie, toți trăpașii care au evo
luat au arătat o bună pregătire, 
șansele lor fiind susținute cu 
convingere. Serviciul tehnio a 
dovedit multă maturitate cind 
Încă din prima zi de curse a 
dat un sever avertisment celor 
tentați să comită abateri de la 
regulamentul alergărilor.

Rezultate: Cursa I: 1. Drăgă
laș (Nieulae R.) rec. 1:41,5. 2.
Iasca. Simplu 3, ordinea 32. 
Cursa a Il-a: 1. Sucă (Dumi
tru M.) rec. 1:37,4. 2. Docent. 3. 
Solara. Simplu 2,50, ordinea 30,

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSIADA '81
event 16, ordinea triplă 120. 
Cursa a III-a: 1. Gaica (Mari
nescu T.) rec. 1:30,4, 2. Tufana. 
Simplu 5, ordinea 14, event 18, 
tripluclștigător 170. Cursa a IV-a:
I. Perjar (Gheorghe V.) ___
1:28,2, 2. Siliciu, 3. Fecioraș. Sim
plu 3, ordinea 6, event 9, ordi
nea triplă 199. Cursa a V-a: 1. 
Somon (Onache S.) rec. 1:32,2. 2. 
Siracuz. Simplu 3, ordinea 21, 
event 10, tripluclștigător 131. 
Cursa a Vl-a: 1. Selenar (Gheor
ghe V.) rec. 1:26,9, 2. Săbădău, 
3. Efect. Simplu 2, ordinea 9, event
II, ordinea triplă 190. Cursa ' a 
Vil-a: 1. Onagra (Florea I.) rec. 
1:30,9, 2. Vareg. Simplu 17, ordi
nea 106, event 24. Triplu cîștigă- 
tor 429. Cursa a VIII-a: 1. Ostia 
(Toduță D.) ree. 1:36,3, 2. Silis- 
tin. 3. Keops. Simplu 1,20, ordi
nea 5, event 22, ordinea triplă 
44. Cursa a IX-a: 1. Bucuria (Tă
nase G.) rec. 1:37,9, 2. Humeius 
3. Florentina. Simplu 1,70, ordi
nea 9, event 2, ordinea triplă 98, 
tripluclștigător 125. Cursa a X-a:
1. Sutura
2. Gotic.
event 157.

(Urmare din pag. 1)

2.

rec.

(Bănică I.) rec. 1:39,2. 
Simplu 8, ordinea 35,

Sandy 1ONESCU

Ce va fi in 1981 ? — iată în
trebarea pe care am pus-o an
trenorului Dan Serafim, care o 
pregătește pe Florența din 1973.

„Toate gindurile se îndreap
tă in primul rind spre Uni
versiadă. Florența are șanse 
mari să urce pe podium, deși 
concurența va fi puternică. 
Dintre aruncătoarele care o de
vansează, anul trecut, in lista 
mondială, au drept die partici
pare Evelin Jahl (R.D.G.), 
campioana olimpică (71,50 m), 
compatrioata ei Gabriele Bayer 
(67,44 m) șl sovietica Tatiana 
Lesovaia (67,40 m). în afară 
de Jahl. Florența este, practic, 
la nivelul celorlalte două. De
sigur, lucrurile se pot schimba 
— și se vor schimba — pină 
in vară. Noi sperăm în avan
tajul nostru, pentru că sint mai 
mulțumit decit oricind de pre
gătirea de iarnă. Creșterea in 
greutate, prin îmbogățirea ma

tei musculare active, progresul 
înregistrat la normele de con
trol in privința dezvoltării ca
lităților motrice imi dau drep
tul să sper intr-o continuă as
censiune. Am lucrat mai mult 
Si in condiții mai bune decit 
in anii trecuți și aceasta se 
vede in aruncările de la antre
namente. Am aruncat și iarna, 
in sală, la plasă, am aruncat 
și afară: in orice condiții, cu 
discuri mai grele, pentru dez
voltarea musculaturii și cu cel 
obișnuit, pentru consolidarea 
tehnicii: La jumătatea lui a- 
prilie vor incepe concursurile 
și, la fel ca anul trecut, cind 
Florența a concurat in fiecare 
săptămână de la 10 aprilie pină 
la finala olimpică, vom fixa 
săptămânal un concurs. Exem
plul tenismanilor, care joacă 
mai tot anul, este o pildă bu
nă. Virful de formă va fi, așa 
cum spuneam, la Universiadă, 
unde, sper. Florența va arunca 
în jur de 67,50 — 68,00 m, per
formanță care ii va asigura,

in mod normal, o medalie. 
Culoarea ei va fi determinată 
nu numai de valoarea fizică 
și tehnică a competitoarelor, ci* 
și de... sistemul lor nervos, de 
puterea de concentrare. Or. 
Florența a dovedit in ultimii 
doi ani că aruncă cel mai bine 
in concursurile importante ! In 
sfirșit, dacă in această probă 
avem o candidată autorizată 
la o medalie, s-ar putea ca in 
rindul finalistelor 
nu prea departe de podium.
— să se numere 
pioanei, Mariana 
62,04 m in 1980, aflată și ea în 
mare progres).

...Așa cum spuneam la în
ceput, aruncarea discului ne-a 
oferit, mai întotdeauna, rezul
tate care ne-au bucurat. Nădăj
duim, deci, că Florența Crăciu- 
nescu își va fructifica 
că ne va obliga să 
după Lia Manoliu, 
Menis și Olimpia Cataramă de 
o nouă mare aruncătoare ro
mâncă de disc...
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EXPLICAȚIILE SCORULUI-RECORD DE LA CRAIOVA

STOICA A FOST... STOICA DOAR 45 DE MINUTE DE JOC
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.Ul“ LA I

Etapa de sîmbătă a Diviziei „A” a avut o semnificație a- 
parte, ea constituind intrarea în ultima fază a pregătirilor lo
tului național pentru dificila partidă cu Anglia, de la Lon
dra, pentru 29 aprilie. Evoluția de ansamblu a selecționabi- 
lilor s-a situat pe aceeași linie ascendentă, dar cu un specta
culos plus față de etapa trecută, dacă avem în vedere com
portarea „ll“-iui care a jucat în meciul cu Anglia, de la 
București. Concret: media 6,95 în etapa a 21-a, 7,83 în etapa 
a 22-a. Deci, cu aproape un punct mai mult. Fără îndoială, 
meritul principal revine „blocului” craioveah, cu o compor
tare de excepție în partida cu „U“ Cluj-Napoca, avîndu-i în 
prim-plan pe Ștefănescu. Negrilă, Crișan, Bălăci și Cămătaru, 
•notați cu 9. Urmează Iordache, creditat cu 8 (aceeași notă au 
mai primit-o Ungureanu și Al. Nicolae), Sameș — nota 74- (la 
fel și Stoica). Un minus de randament în dreptul lui Mun- 
teanu II și Iordănescu, notați cu 6.

După cele 5 etape ale returului, clasamentul selecționabi- 
lilor, alcătuit pe baza adiționării notelor primite, se prezintă 
astfel:

Iordache 38,5, Ungureanu 38, Stoica 37,5, Bălăci 37, Țălnar 
36,5, Cămătaru 35, Munteanu II, M. Zamfir și Al. Nicolae 34, 
Sameș 33,5, Iordănescu, Moraru și Ștefănescu (craioveanul are 
un meci mai puțin) 32, Negrilă și Crișan 30, M. Sandu 29, 
Țicleanu și Beldeanu 28, M. Răducanu 
notă mai puțin.

în prima repriză a partidei 
care a deschis cuplajul bucu- 
reștean, Sportul studențesc — 
Steaua, mijlocașul echipei din 
Ghencea, Stoica, a dat măsura 
formei sale sportive din acest 
sezon care l-a și impu? în echipa 
reprezentativă. A fost omnipre
zent in teren, adică acolo unde 
faza de apărare sau atac o ce
rea, deposeda în fața propriei li
nii de fundași, pentru ca apoi 
să urce in atac, pasînd oportun 
sau demarctadu-se pentru a pri
mi mingea. Precis și deosebit de 
util în joc, piesa nr. 1 ' 
și, credem noi, cel mai 
câtor de pe teren în 
primă parte a partidei, 
său pozitiv se vădea .
mult pe fundalul unui joc nesin
cronizat șl indecis al perechii de 
fundași centrali, șl a lipsei de 
vivacitate ș! orientare a coechi
pierilor din linia mediană.

Dar iată că ta repriza secundă,

a Stelei 
bun ju- 
această 
Aportul 

și mai

DE CE A SUBAPRECIAT „POLI"

atunci ctad Sameș (mai ales) și 
lovan și-au revenit, „eliberfa- 
du-l“ pe Stoica din chinga pro
priului careu, mijlocașul militar, 
surprinzător, a început să dispa
ră din joc... Să fi fost de vină 
travaliul solicitant din prima 
parte a jocului sau menajarea 
(conștientă sau nu...) fa con
textul nesprijinlrli de către co
echipieri 7 Șl dacă una din pie
sele de rezistență ale echipei 
Steaua nu poate avea un randa
ment constant, iar mulți dintre 
coechipierii săi nici nu se prea 
văd fa teren ta cele 90 de mi
nute de joc, nu constituie, oare, 
aceste două elemente și explica
țiile evoluției sub așteptări a e- 
chipei militare 7 E adevărat că 
Steaua a învins sîmbătă, dar 
contează și felul cum a obținut 
victoria. Frintr-un joc cu totul 
neconvingător. Or, Steaua este o 
echipă cu mari posibilități—

Paul SLAVESCU

TIMIȘOARA JOCUL OFENSIV ?

„Galerii" Bucnrcștcnc 
in culpâ !

SPECTATORUL
DE LINGĂ TINE

.... obișnuit să spunem de 
ori câ publicul este „al 
jucător". Nimic 

avem în vedere
pe care un public entu- 
bun cunoscător rl fotba- 
îl poate oferi echipei fa-

■'

neretului”, 
il bucu- 
că Trușcă 

rezultat 
pistol li- 

2, colegul 
•61 p, iar 
ru (Olim- 
i celelalte 
, 3X40 f:
amo) 1148 

(Dinamo) 
senioare: 

no) 580 p, 
namo) 578

10 m: 1. 
. Anișoara 
juniori II: 

320 p, ju- 
Janea (Di
ke et (probă 

1. C. Lo- 
2. B. To- 
ița) 95 t; 
viei (Stea- 
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ri II: 3 000 
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:45,6; juni- 
nen Iorda- 
,orena Co- 
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iversiadă's 1 
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notăm că 
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prin tuș — 
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Care ar fi explicația scorului 
de proporții din meciul de sîm- 
bătă de la Craiova 7 In primul 
rînd, forma de zile 
dintre internaționalii 
l-am numit pe Ștefănescu, 
grilă, Bălăci, Crișan și Cămătaru 
(Beldeanu n-a jucat la valoarea 

lui obișnuită, iar Țicleanu a fost 
accidentat), în ciuda faptului că 
în ultima perioadă de timp tot 
mal mulți erau cei care puneau 
sub semnul îndoielii evoluțiile 
recente ale componenților lotului 
național, după desele solicitări 
la echipa de club și la cea na
țională. Aceasta demonstrează că

marl a S 
craioveni,

Ne

cinciatunci 
nament se 
iar viața

programul de antre- 
execută fără fisuri, 

extrasportivă are un

Iată o întrebare la care croni
carului îi este greu să răspundă ; 
îi este greu pentru că „alb-vio- 
leții” au demonstrat de multe 
ori, atît în sezoanele trecute cît 
și în acesta (vezi, mai ales, jocul 
de la Glasgow, apoi cel de la 
Pitești șl, recent, cel de la Sla
tina) că atunci cînd refuză ex
pectativa, atunci cînd îndrăznesc 
în atac, pot că realizeze mult 
mai mult nu numai pe planul re
zultatului în sine, ci și pe cel al 
spectacolului sportiv. Or, la Bra-

aruncat nenumărate baloane 
tribune,

ARSimil

A
tm«[i iii siMBĂii
DIVINII
Galați — Progresul 

V. Ciocîlteu ; C. Vlase
F.C.M.

Vulcan : 
(ambii din Craiova) și FI. Ce- 
nea (Caracal).

Corvinul Hunedoara — F.C.M. 
Brașov : R. Stîncan ; P. Sece- 
leanu (ambii din București) și 
V. Topan (Cluj-Napoca).

„U“ Cluj-Napoca — Dinamo: 
O. Anderco (Satu Mare) ; V. 
Catană (Cărei) și M. Fediuc 
(Suceava).

S.C. Bacău 
Vîlcea : Gh. Jucau 
N. Hainea (Bîrlad) 
șoga (București).

Steaua — A.S.A. 
V. Tătar ; C. Rațiu 
Hunedoara) și M. 
(Brașov).

F.C. Olt — Jiul : 
Dinu (ambii din Bucu- 
C. Ghiță (Brașov).

Baia Mare — F.C.Ar- 
Bărbulescu ; C. Ma-

Chimia Rm» 
(Mediaș) ; 

și Hie Ro-

Tg. Mureș : 
(ambii din 
IvSncescu

G. Drago-
mir; ȘL
rești) și

f. e.
geș ! C.
ghiar (ambii din București) și 

'V. lanul (Iași).
Politehnica Iași — Politeh

nica Timișoara : O. Ștreng ;
M. Neșu (ambii din Oradea) și
N. Georgescu (București).

Sportul studențesc — Univer
sitatea Craiova : Al. Mustătea 
(Pitești) ; M. Salomir (Cluj- 
Napoca) și T. Balanovici (Iași).

ETAPA S-A (NCHEIAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ
*........................... ................... . inii<ii«wwnwiiwnHmmii« 1 .. ............................. ni ... ...................... iui,,,».......... ...
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ări cit mai 
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iră. urmînd 
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•xminteam.
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• A încetat din viață, ia vîrsta 
de 41 de ani. după o scurtă 
dar grea suferință. CONSTAN
TIN MATEI, fost jucător la 
Politehnica Iași și Progresul 
București, fotbalist de real ta
lent, component, succesiv, al lo
turilor reprezentative de juni
ori, de tineret și de seniori. 
Atît în sport, cit și în viata de 
toate zilele, inginerul Constan
tin Matei lasă în urma lui nu
mai regrete, fiind apreciat și 
iubit de toată lumea.

II STAI LOTO PRONOSPORI WfOBMfM
CESE 
TA !
succese în- 
trei 

s din 
cele 

•acia 
te 
lete achitate 
ȘASE MARI 

.. între 17.500 
a ne referi 

consistente 
art interval 
ste interesant 
aceleași tra- 
cîștig'ători se 
:ipante, reș
ca (Craiova) 
Ploiești) și 
țaș (Cluj-Na- 

AUTOTU- 
și Car ai an

— beneficiară 
TREI CÎȘTI- 
lei fiecare.

trageri 
aceas- 
ȘASE 

1300“ 
tragerea

omologate la categoria a n-a a 
tragerii 
achitate 
nouă și 
marilor 
atractiv ___„-----
1 aprilie 1981, care beneficiază și 
de un important report la ca
tegoria I, vă poate aduce și dv. 
succese asemănătoare. Nu uitați 
însă, că ASTAZI este ULTIMA 
ZI de participare...

din 18 martie, pe bilete 
25% ! Este desigur, o 
elocventă ilustrare a 

avantaje oferite de acest 
joc. Tragerea de mîine.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 25 MARTIE 1981
Categoria 2: 3 variante 100% 

17.743 lei și 9 variante 25%
a 
a 

4.436 lei; categoria 3: 30,75 a 3.029 
lei; categoria 4: 112.59 a 828 lei; 
categoria 5: 243.25 a 383 lei; ca
tegoria 6: 9.762.59 a 49 -lei; cate
goria 7: 289 a 290 lei; categoria 
8: 4.951.75 a 40 le!.

Report la categoria 1: 443,162
lei.

curs normal, efectele nu pot fi 
decît pozitive.

Fără a diminua meritele incon
testabile ale formației craiovene, 
trebuie să arătăm însă că „U” 
Cluj-Nap oca a intrat într-o curbă 
descendentă (vizibilă și în partida 
cu S.C. Bacău), îngrijorătoare 
pentru meciurile următoare, pri
mul, cu Dinamo, în orașul de pe 
Someș, anunțîndu-se extrem de 
dificil pentru jucătorii antrenați 
de Gh. Staicu. E drept că la 
Craiova studenții clujeni au pre
zentat o formație din care au 
lipsit 3 jucători de bază, Po- 
rațchi, Suciu și, mai ales, Cim- 
peanu II (fără de care, după 
spusele antrenorului, potențialul 
de joc al echipei este mult scă
zut). Dar acestea nu pot scuza 
.^absența morală” în teren a u- 
nor tineri jucători ca Dobrotă, 
Bagiu, L Mureșan, FI. Pop sau 
Popa, care trebuiau să arate 
mult mai mult la capitolul dărui
re, să nu fie atît de pasivi, bla
zați chiar, privind nepăsători 
cum colegul lor Moldovan (de 
fapt singurul care s-a opus și 
altor goluri !) scotea de atîtea 
ori mingea din plasă.

Gheorghe NERTEA

șov, echipa din orașul de pe 
Bega s-a cantonat încă din star
tul partidei în fața porții 
aplicind tactica, 
tară, „distruge 
In primul sfert

de

de

sale,
mult falimen- 
nu construi4’, 
oră, „Poli” a

în 
la modul disperat ; a 

degajat mai tot timpul la întîm- 
plare spre izolatul ,,vîrf de atac” 
Nedelcu, prins între doi adver
sari. Astfel, acestui dotat jucă
tor i s-a răpit posibilitatea de 
a-și valorifica posibilitățile recu
noscute. Mai exact spus, echipa 
timișoreană și-a anulat cu bună 
știință realele disponibilități 
ofensive. Chiar și antrenorul zo
nal Cornel Slmionescu, prezent 
la Brașov, imputa oaspeților lip
sa de preocupare pentru organi
zarea mai judicioasă a jocului. 
Abia în ultimul sfert de oră al 
partidei, cînd jucătorii antrenați 
de Ion V. lonescu n-au mai „bu
buit” mingile din apărare, cînd 
au „culcat balonul” și l-au pasat 
repede (pentru a evita contactul 
cu adversarul), ei au străpuns de 
cîteva ori (inteligent) defensiva 
brașoveană și au realizat cîteva 
foarte periculoase șuturi pe 
poartă prin Titi Nicolae și An
gliei, Era însă prea tîrziu...

Stelîan TRANDAFIRESCU

NICOLAE Șl IOVĂNESCU - CĂ, ȘOARECE - NU |
F.C. Olt a obținut în fața e- 

chipei ieșene o victorie dificilă, 
în ciuda scorului. Prima din re
turul campionatului, după alte 
două meciuri jucate pe teren 
propriu. Mai multe au fost cau
zele care au avut drept efect 
acel 3—0 înregistrat pe tabela de 
marcaj în min. 90. Una dintre 
ele — invocată de ieșeni — ar fi 
lipsa de șansă a echipei din 
Copou, care în prima repriză 
putea și ea înscrie ușor, ca ur
mare a unor acțiuni de contra
atac rapide și viguroase. Cee^ ce 
a decis, însă, ca balanța să în
cline, practic, în favoarea gazde
lor a fost comportarea meritorie, 
cu mult peste aceea a majorită
ții coechipierilor lor, a doi din
tre cei trei jucători DE BAZA ai 
„U”-lui pregătit de Constantin 
Ardeleanu și Florian Dumitrescu:

central de marcaj Ni- 
mijlocașul ofensiv Iovă- 

' Și 
dirijat

fundașul 
colae și 
nescu. Cel dinții, component 
al lotului național, șl-a 
cu dibăcie apărarea, mai ales Sn 
a doua parte a întiinirii, cînd 
disputa a devenit tăioasă, dar 
fără să ajungă în sfera jocului 
dur. El a stopat, in extremis, 
multe din acțiuni® inițiate de 
Cioacă, Romilă și Costea, aju- 
tîndu-i șl pe ceilalți fundași în 
clipele de derută. La rîndul lui, 
purtătorul tricoului cu nr. 8, Io- 
vănescu, și-a... amintit brusc ce 
goluri spectaculoase înscria la 
F.C. Argeș, mareînd două și în 
poarta lui Naște. Al treilea ju
cător de bază al Oltului a fost, 
însă, o decepție. Numele lui e 
Șoarece.

Laurențiu DUMITRESCU

REZULTATELE ETAPEI A
SERIA i

Foresta Fălticeni — Cetatea Tg. 
Neamț 5—6 (2—0), Metalul Ră
dăuți — Dorna Vatra Dornei 
1—0 (1—0), C.F.R. Pașcani —
Zimbrul Suceava 2—0 (1—0), Ni- 
colina Iași — Constructorul 
1—4 (0—1), Metalul ---------
Laminorul Roman 
A.S.A. Cîmpulung
— TEPRO Iași 1—1 
rea Șiret — Avîntul 
sin 1—0 (0—0), Cristalul Dorohoi
— Șiretul Bucecea 2—1 (1—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVIII-a: 1. FORES
TA FĂLTICENI 25 p (26—7), 2. 
Constructorul Iași 24 p (41—19), 

P
15.
16.

lași 
Botoșani — 

1—0 (0—0), 
Moldovenesc 
(1—0), Uni- 
TCMM Fra

3. Laminorul Roman 22 
(29—20)... pe ultimele locuri: 
Unirea Șiret 12 p (15—26), 
Șiretul Bucecea 11 p (17—39).

SERIA A II-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 

Minerul Comănești 0—0, Partiza
nul Bacău — Textila Buhuși 
4—0 (2—0), Petrolul Moinești —
Gloria Focșani 6—1 (2—0), Letea 
Bacău — Luceafărul Adj ud 3—0 
(1—0), DEMAR Mărășești — Ci
mentul Bicaz 2—0 (0—0), Rulmen
tul Bîrlad — Celuloza Piatra 
Neamț 3—1 (1—1), Relonul Săvi-
nești Roznov — Victoria I.R.A. 
Bacău 2—0 (2—0), FEPA ’74 Bîr
lad nu a jucat.

în meci restanță — etapa a 
XVI-a — Luceafărul Adjud — 
Celuloza Piatra Neamț 3—3 (1—2).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
COMĂNEȘTI 23 p (38—12), 2. Relo- 
nul Săvinești Roznov 23. p 
(28—12), 3. Rulmentul Bîrlad 21
p (17—12)... pe ultimele: 13. Ci
mentul Bicaz 13 p (22—27), 
Luceafărul Adjud 13 p (23—42), 
15. FEPA ’74 Bîrlad 11 p (...........
— din 16 jocuri.

SERIA A IH-a
Chimia Brazi — Oțelul 

0—0, Tractorul Viziru — 
Unirea Brăila 0—3 (0—*-1),
Brăila — FEROM Urziceni 
(1—0), Carpați Sinaia — Petrolul 
Băicoi 1—0 (0—0), Petrolul Berea
— Olimpia IGFE Rm. Sărat 2—0 
(0—0). Foresta Gugești — Carai- 
manul Bușteni 2—0 (0—0). Anco
ra Galați — yictoria Tecuci 0—0, 
Carpați Nehoiu — Avîntul Matca 
2—0 (1—0).

Pe primele 
BRAZi 26 p 
Galati 25 p 
Galați 23 p (33 
15. Dacia Unirea Brăila 10 p 
(18—30) — echipă sancționată cu
— 4 puncte, 16. Tractorul Viziru 
2 p (8—74).

SERIA A IV-a
Rapid Fetești — Dunărea Că

14.

(12—30)

Galați 
Dacia

locuri: 1. CHIMIA pe(41-12) , 2. Oțelul P
(38—13).. 3. Ancora 11

1-15)... pe ultimele: 11

lărași 0—1 (0—0), Portul Con
stanța — Progresul Isaccea 5—2 
(3—0), Constructorul Călărași — 
Viitorul Mahmudia 4—0 (1—6),
Amonil Slobozia ~ Voința Con
stanța 2—9 (0—0), Victoria Țăn-' 
dârei — Unirea Eforie 4—1 (1—0), 
Marina Mangalia — Electrica 
Constanța 1—0 (0—0), Ș.N. Tul-
cea — Șoimii Cernavodă 2—0 
(2—0), Chimpex Constanța — 
Metalul Mangalia 0—0.

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA cal Arași 32 p (59—ii), 2. 
Portul Constanța 27 p (45—17), 3. 
Constructorul Călărași 22 p 
(32—21)... pe ultimele: 15. Electri
ca Constanța 12 p (19—27), 16.
Viitorul Mahmudia 11 p (18—76).

SERIA A V-a
Flacăra roșie București — Au

tomatica București 0—2 (0—1),
Voința București — Cetatea Tr. 
Măgurele 5—0 (4—0), Danubiana
București — Tehnometal Bucu
rești 0—0, Viitorul Chirnogi — A- 
batorul București 2—0 (0—9),
Chimia Tr. Măgurele — Electro
nica București 2—9 (2—0), Ș.N.
Oltenița — I.C.S.I.M, București 
0—1 (0—0), T.M. București —
Petrolul Bolintin 1—9 (0—0), Pe
trolul Videle — Luceafărul Bucu
rești 0—3 (0—2), F.C.M.
nu a jucat. /

Pe primele locuri: 1. 
MATICA BUCUREȘTI 
(45—10), 2. Chimia Tr. Măgurele 
24 p (30—23), 3. Viitorul Chirnogi 
21 p (19—16), 4. T.M.B. 21 p
(18—17)... pe ultimele : 15. Pe
trolul Bolintin 12 p (19—28), 16. 
Ș.N. Oltenița 11 p (10—26).

SERIA A VI-a
Energia Slatina — Dacia Pitești

3— 0 (2—0), Prahova Ploiești —
I.O.B. Balș 3—0 (1—0), Progre
sul Pucioasa — Petrolul Tîrgo- 
viște 4—1 (1—0), Cimentul Fieni
— Sportul muncitoresc Caracal 
0—0, Electronistul Curtea de Ar
geș — I.P.C. Slatina/ 3—1 (1—1), 
Recolta Soicănești — Progresul 
Corabia 2—0 (0—0), Metalul Mija
— Muscelul Cîmpulung 1—0 
(1—0), Unirea Răcari — I.C.I.M. 
Ploiești 0—5 (0—3).

Pe primele locuri: 1. ENERGIA 
SLATINA 26 p (43—12), 2. Pra
hova Ploiești 26 p (32—19), 3.
I.C.I.M. Ploiești 25 p (46—16)... 

ultimele: 14. I.P.C. Slatina 11 
(15—38). 15. Petrolul Tîrgoviște 
p (14—39), 16. Unirea 
p (21—60).

SERIA A Vll-a
Electroputere Craiova — 

lurgistul Sadu 2—1 (1—0),
Brezoi — Mecanizatorul
4— 0 (0—0), Jiul

Giurgiu

AUTO-
29 p

I.P.C.

16. Răcarl

Meta-
Lotru

Simian 
Rovinari —

Ne-am 
atîtea 
12-lea 
dacă 
moral 
xibst, 
luiui, r------  -
vorite. Ne-am dat seama încă o 
dată de acest adevăr, de curînd, 
la Brăila, cu ocazia întilnirii in
ternaționale dintre echipa noas
tră reprezentativă și selecționata 
divizionară a R.D. Germane. 
Timp de 90 de minute, „trico
lorii" au simțit sprijinul a peste 
30 000 de oameni entuziaști, care 
au încurajat călduros echipa 
noastră, mai ales în momentele 
mai dificile ale partidei.

Acest lucru, însă, nu s-a mai 
repetat în proxima evoluție a 
„tricolorilor", la București, în 
partida cu reprezentativa Polo
niei. Momentele de joc mai slab, 
unele nereușite ale selecționa-, 
bililor, au fost imediat și vehe
ment — și nesportiv I ? — sanc
ționate de o parte din public, 
în proporție, evident, mai mare 
decît încurajările și îndemnurile 
care s-ar fi cuvenit pentru de
pășirea momentelor dificile care 
pot interveni într-o confruntare 
sportivă. De neacceptat sînt, de 
asemenea, momentele cînd un 
jucător înlocuit din formație este 
huiduit la părăsirea 
cum a fost cazul lui 
in meciul cu Polonia, 
în prima repriză, la

exagerat 
suportul

/

terenului, 
Că mata ru 
după ce

< , . înscrierea
primului gol, același jucător fu
sese viu aplaudat. Cu ce moral 
poate aborda, în continuare, un 
asemenea tînăr fotbalist dificilele 
partide oficiale care-l așteaptă, 
daca nu simte în mod real apro

pierea, sprijinul marelui public ? 
Din păcate, sîmbătă, cu pri

lejul cuplajului bucureștean, dis
putat în fața a 55 000 de spec
tatori, am evut o nouă confir
mare a lipsei de sportivitate pe 
care țin să o afișeze unele ,,ga
lerii* bucureștene. Subliniem 
,, galerii", lntrucît este verba de 
grupuri ‘ _________”
marilor echipe din Capitală care, 
în loc ’ ’ “ .....................

.spiritul ... .....  —-
mod decent, preferă să insulte, 
foarte grosolan și trivial, ad\ i- 
sarii, abătîndu-se de 
elementară etică I 
neacceptat pentru... 
spectacolului sportiv !

Responsabilități în 
poluării atmosferei de pe __
dioonele din Capitală și pentru 
întronarea unei atitudini civili
zate în orice colț al stadionului 
(indiferent cît este acesta de 
mare), revin cluburilor organiza
toare, organelor de ordine, dar 
fi — nu in ultimul rînd I — fie
cărui spectator, căruia nu tre
buie să-i fie indiferent ce se în- 
tîmplă nu numai în teren, ci și 
lingă el, ÎN TRIBUNA 1

de așa-ziși „suporteri* ai

sâ-și susțină favorițti în 
fair-ployutui, într-un

te cea mai 
Optica de 

susținerea

combaterea
sta-

XVIII-a A DIVIZIEI „C“
C.F.R. Craiova 0—0, Constructo
rul Craiova — Viitorul Drăgă- 
șani 1—0 (1—0), Diema Orșova — 
Minerul Motru 2—0 (1—0), Pro
gresul Băilești — Victoria Craio
va 3—2 (2—1), Dunărea Calafat
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin
1— 0 (0—0), Unirea Drobeta Tr.
Severin — Minerul Rm.
2— 0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. 
TROPUTERE CRAIOVA 
(25-13), 
(32—11), 
Sev. 23 
ționată 
târnele;
p (14—24), 16. Victoria Craiova 7 
p /13-40).

SERIA A VTII-a
Strungul Arad — C.F.R. 

ransebeș 1—o (1—0), Victoria 
neu — Șoimii Strungul ’ \ . 
1—0 (0—0), Minerul Oravița —
Metalul Bocșa 3—0 (1—0), Explor- 
min Deva — C.F.R. Arad 1—0 
(1—0), Unirea Tomnatic — Mine
rul Cert-ej 4—0 (1—0), Unirea Sîn- 
nicolau — Electromotor 
șoara 3—1 (1—1), C.P.L.
sebeș — Vulturii 
1—0 (0—0), Gloria Reșița — 
talul Oțelu Roșu 4—2 (2—0).

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 25 p (44—17), 2. Ex- 
plormin Deva 22 p (47—23), 3.
Minerul Oravița 22 p (32—19)... 
pe ultimele: 14. Șoimii Lipova 
15 p (22—24), 15. Metalul Oțelu 
Roșu 15 p (36—41), 16. Vulturii 
Lugoj 15 p (27—33).

SERIA A IX-a
Someșul Satu Mare — Victoria 

Cărei 1—0 (1—0), Metalul Cărei
— Rapid Jibou 7—0 (4—0), In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii — 
Oașul Negrești 1—0 (0—0), Tri
colorul Beiuș — Unirea Valea lui 
Mihai 4—0 (3—0), Victoria Elcond 
Zalău — Unirea Dej 3—1 (2—0), 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Recolta Salonta 2—0 (0—0), Con
strucții Electrometal Cluj-Napoca
— Bihoreana Marghita 2—1 (2—1), 
Voința Oradea — Armătura Zalău 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. SOME
ȘUL SATU MARE 29 p (36—8),
2. C.E. Cluj-Napoca 23 p (37—18),
3. Ind. sîrmei C. Turzii 20 p 
(32—16), 4. Armătura Zalău 20 p 
(39—27) — echipă sancționată cu
— 4 puncte... pe ultimele: 
Rapid Jibou 11 p 
Unirea Valea lui 
(19—44).

Vîlcea

ELEC- 
26 P

2. Dunărea Calafat 24 p
3. C.S.M. Drobeta Tr. 

p (39—11) — echipă sane- 
cu — 4 puncte... pe ul- 
15. Metalurgistul Sadu 12

Ca- 
L 

Lipova

Timi-
Caran- 

textila Lugoj 
~ ■’ Me-

(17—40), 
Mihai

15.
16.

11 p

X-aSERIA A
Reghin — Minerul 
(1—0), Electrozahăr Tg.

CUPROM Baia

Rod-Avîntul
na 1—0 ...
Mureș — CUPROM Baia Mare 
2—1 (0—1), Mureșul Luduș — Sli

vicultorul Maieru 3—0 (1—0), Si-’ 
mared Baia Mare — Minerul Ba
ia Sprie 2—1 (0—0), Minerul Bă- 
ița — Oțelul Reghin 3—0 (1—0),
Minerul Băiuț — Foresta Bistrița 
0—0, Minerul Ilba Seini — Texti
la Năsăud 2—0 (1—0), LăpușUl 
Tg. Lăpuș — Minerul Baia Bor- 
șa 1—0 (0—0). In meci restanță 
(etapa a XVI-a): Mureșul Luduș 
— Oțelul Reghin 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
RODNA 22 p (32—12), 2. Mine
rul Hba 21 p (28—19), 3. Minerul 
Borșa 20 p (33—16)... pe ultimele: 
15. Silvicultorul Maieru 14 p 
(22—56), 16. Electrozahăr Tg. Mu
reș 13 p (13—22).

SERIA A XI-a
Carpați Mîrșa — Unirea Alba 

Iuliâ 2—0 (1—0), IMIX Agnita — 
C.F.R. Simeria 2—1 (1—0), Mi
nerul Paroșcni — C.I.L. Blaj 
2—o (1—0), Vitrometan Mediaș — 
Minerul Ghelar 1—0 (0—0), Texti
la (I.P.A.) Sibiu — Automecanica 
Mediaș 2—1 (0—0) — s-a jucat la 
Cisnădie, Metalul Copșa Mică — 
Minerul-Știința Vulcan 2-^-2 (0—2),’ 
C.P.L. Sebeș — Construcții Sibiu 
4—1 (1—0), Victoria Călan — Sti- 
cla-Arieșul Turda 2—1 (0—0) —
s-a jucat la Hațeg.

Pe primele locuri: 1. CARPAȚI 
MÎRȘA 25 p (43—13), 2. Minerul 
Paroșeni 22 p (23—7), 3. Unirea 
Alba Iulia 19 p (20—15), ' 
Agnita 19 p (29—25), “ 
Ghelar 19 p (21—20)

Sebeș 14

4. IMIX
Minerul 

pe ulti-
15. C.P.L. Sebeș 14 p
16. Construcții Sibiu 13

5.

mele:
(18—38), 1

p (23—34).
SERIA A XlI-a

I.C.I.M. Brașov — Tractorul 
Miercurea Ciuc 4—0 (2—0), Chi
mia Or. Victoria — Metalul Si
ghișoara 0—0, Precizia Săcele — 
Minerul Baraolt 1—1 (0—0), Con
structorul Sf. Gheorghe — Me
tr om Brașov 0—7 (0—2), Minerul 
Bălan — Progresul Odor hei 2—4 
(0—2), Carpați Brașov — Torpe
do Zărnești 1—0 (0—0), Mureșul 
Toplița — C.S.U. Brașcz 2—0 
(2—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Mobila-Măgura Codlea 1—0 (0—0). 
In meci restanță (etapa a XV-a): 
Mureșul Toplița — Minerul Bă
lan 2—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 26 p (27—16), 2. Progre
sul Odorhei 24 p (40—22), 3. Mu
reșul Toplița 23 p (32—14), 4.
Metalul Sighișoara 22 p (25—10)... 
pe ultimele: 15. Constructorul Sf. 
Gheorghe 10 p_(12—50), 16. C.S.U. 
Brașov 4 p

Rezultatele 
se de către 
tri voluntari, 
pective.

(7—36).
ne-au fost transmi- 
coresponclenții noș- 
din localitățile res-



FINAL ÎN CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI, GRUPA „B“

în stațiunea italiană de spor
turi de iarnă Ortisei — Val 
Gardena s-a încheiat duminică 
seara, tîrziu, după miezul nop
ții, campionatul mondial (gru
pa ,,B“) la hochei pe gheață, 
încă înainte de disputarea ul- 

-,„ă iocuri din pro
gramul etapei finale, situația în 
ceea ce privește ocuparea pri
mului loc si a promovării in 
grupa „A" a C.M. era limpe
zită, ca și problema echipelor 
care s-au situat pe ultimele 
două locuri ale întrecerii și ca
re in viitor vor evolua în gru
pa „C" a C.M.

.Echipa noastră — care a sus
ținut dumirică un meci decisiv 
in compania Norvegiei, cîști- 
gind clar această ultimă dispu
tă (7—3) — a ocupat în final 
locul 5 în clasamentul general.

Ultimele două rezultate din 
cadrul grupei „B“ a C.M. : El
veția — Japonia 4—3 (I—0, 0—3,

3—0) și Italia — R. D. Germa
nă 6—6 (2—2. 2—2. 2—2). Ca
urmare a acestor rezultate, cla
samentul definitiv este următo
rul :
1. Italia 7 6 10 38-18 13
2. Polonia 7 5 11 49-25 11
3. Elveția 7 4 2 1 28-20 10
4. R.D. Germană 7 4 12 36-27 9
5. România 7 2 0 5 25-30 4
6. Norvegia 7 2 0 5 21-38 4
7. Iugoslavia 7 115 22-44 3
8. Japonia 7 10 6 18-38 2

Astfel s-a încheiat această 
luptă acerbă, prin victoria ne
scontată a echipei Italiei (în 
rândurile căreia activează 11 ju
cători canadieni naturalizați) și 
prin retrogradarea în grupa 
„C“ a formațiilor Iugoslaviei și 
Japoniei.

CONCURSUL SPERANȚELOR 
GIMNASTICII

MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 
Au luat sfirșit întrecerile com
petiției internaționale de gim
nastică de la Moscova, la care 
au participat tinere speranța 
din 20 de țări.

La individual compus femi
nin, victoria a revenit sportivei 
sovietice Alia Misnik, cu 38,35 
p. urmată de coechipierele sale 
Natalia Ilienko — 37,60 p și 
Tatiana Frolova — 37,10 p. 
Gimnasta româncă Simona Ren- 
ciu s-a clasat pe locurile 7—9 
la egalitate cu Annet Pindner 
(R. D. Germană) și Andrea Ko
zak (Ungaria) — toate trei cu 
3600 p.

în finalele pe aparate, Ro
mulus Bucuroiu a ocupat locul
5 la sărituri, cu 18 30 p. iar Mi- 
hacla Riciu s-a situat Pe locul
6 la sărituri cu 17,25 p.

MIHAI GHINMCU KEEN
MCNCHEN, 30 (Agespies). — 

Turneul international de șah de 
la Bochum (R. F. Germania) a 
continuat cu runda a 12-a. in 
care maestrul român Mihai 
Ghindă a remizat cu englezul 
Keen, rezultat consemnat si în 
partidele- Hermann — Borik, 
Torre — Schussler și Chandler 
— Westerinen, Hort l-a învins

pe Van der Wiel. Garda a cîș- 
tigat la Feustel. iar marele ma
estru român Victor Ciocâltca a 
întrerupt partida cu liderul cla
samentului. marele maestru Ka- 
valek (S.U.A.).

Victor Ciocâltea a cîstigat 
partida întreruptă din runda 
anterioară cu Kunstowiez (R.F. 
Germania).

CUPA MONDIALĂ LA SCHI ALPIN

Sezonul încă nu s-a încheiat I

Schiorul american Philip Mahre, 
cîștigătorul „Cupei mondiale" în 1981, 
și-a văzut. în sfirșit. visul realizat, 
deoarece de cîțiva ani el se strădu
iește să cucerească supremul trofeu 
anual al schiorilor alpini. în 1978 a 
fost al II-lea cu 116 p, în 1979 al III-lea 
cu 155 p (din 104 clasificați), iar în 
1980 tot al III-lea cu 132 p. (din 94 
clasificați). Anul trecut, la J.O. de la 
Lake Placid s-a clasat al II-lea ia 
slalom special (la 50 de sutimi da 
campion, Stenmark). a fost al X-lea 
la „uriaș" și al XlV-lea la coborire.

O COMISIE A C. I. O.

VA VIZITA NAGOYA
TOKIO (Agerpres). — Co

misia specială a Comitetului 
internațional olimpic va vizita 
în prima săptămînă a lunii a- 
prilic orașul japonez Nagoya, 
una dintre localitățile candida
te la organizarea Jocurilor O- 
limpice de vară din 1988. Așa 
cum se cunoaște, alte două ora
șe. Atena si Seul, și-au confir
mat candidatura, în timp ce 
Melbourne a renunțat la orga
nizarea J.O.

TREI NOI RECORDURI MONDIALE
LA PATINAJ

• Desfășurată pe patinoarul 
„Medeo" din Alma Ata, întîl- 
nirea internațională amicală de 
patinaj viteză dintre selecțio
natele U.R.S.S. și R. D. Ger
mane (masculin și feminin) s-a 
încheiat cu scorul general de 
296—230 în favoarea sportivilor 
sovietici.

în ultima zi de concurs au 
fost stabilite alte trei noi re
corduri mondiale feminine : 
Krista Rotenburger (R. D. Ger-

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
DE LA MIERCUREA CIUC

mană) — 40,18 la 500 m : Na
talia Pctrușeva (U.R.S.S.) —
1:20,81 la 1 000 m și Gaby 
Schonbrune (R. D. Germană) 
— 4:21,70 la 3 000 m.

• Disputat la Helsinki, me
ciul international de hochei pe 
gheață, dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și selecționata secundă 
a Finlandei s-a încheiat cu 
scorul de 5—2 (1—0. 1—1. 3—1) 
în favoarea jucătorilor sovietici. 
Golurile echipei învingătoare au 
fost marcate de Kapustin, Sa
limov. Drozdenko, Larionov și 
Makarov.

MIERCUREA CIUC (prin te
lefon). A 7-a ediție a con
cursului internațional de pati
naj artistic, desfășurat timp 
de două zile pe modernul pati
noar acoperit din localitate, 
în organizarea F.R. Patinaj și 
a C.JE.F.S. Harghita, s-a bu- 
carat de cea mâl bogată par
ticipare înregistrată vreodată 
la acest important concurs : 
sportivi din 10 țări. Competi
ția, considerată de specialiști 
drept o frumoasă reușită din 
punct de vedere calitativ, s-a 
bucurat de aprecierile unani
me ale iubitorilor acestui sport 
din Miercurea Ciuc, cu multă 
căldură fiind aplaudate exce
lentele evoluții ale reprezen
tanților R. F. Germania care 
au dominat întrecerea, precum 
și ale celor din Polonia, Aus-

tria, R.D. Germană și Unga
ria care și-au pus în valoare 
întreg bagajul de cunoștințe 
tehnice.

Din păcate, comportarea pa
tinatorilor români a fost des
tul de modestă. mulțumitor 
prezentîndu-se doar A. Vasile, 
B. Kruti, Laura Glăvan și L 
Ghica. Iată, dealtfel, clasamen
tele : junioare : 1. Brigitte 
Groh (R.F.G.)... 6- Laura Glă
van, 7. Brigitte Zsigmond. 13. 
Viorica Nicu ; juniori : 1. Woj
ciech Gwehner (Polonia)... 7, 
M. Negrea, 9. C. Doru. 10. St- 
Lang ; senioare : 1. Claudia 
Leistner (R.F.G.)-.. 7. Manuela 
Bădițoiu, 8. Mariana Chițu, 10 
Elena Ghiban ; seniori : 1. 
Heiko Fischer (R.F.G.)-.. 4. A. 
Vasile, 5. B. Kruti, 6. L. Ghica.

V. PAȘCANU — coresp.

® într-un meci international 
amical de hochei pe gheață 
disputat la Kaufbeuren, echipa 
R. F. Germania a învins cu 
scorul de 4—3 (0—0. 2-—1. 2—2) 
selecționata secundă a Suediei.

FIȘIER
După mai multe săptămîni de întrecere pc principalele pîrtil 

„alpine” ale lumii, a luat sfirșit a XV-a ediție a „Cupei mondiale" 
la schi. Iată lista câștigătorilor „Cupei mondiale”:

1967: -Nancy Greene (Canada; Jean-Claude Killy (Franța)
1966: Nancy Greene (Canada); Jean-Claude Killy (Franța)
1969: Gertrud Gabi (Austria); Karl Schranz (Austria)

1970: Michele Jacot (Franța) 180 p; Karl Schranz (Austria) 143 p; 
echipe — Franța 1631 p.

1971 :Annemarie ProIl (Austria) 210 p; Gustavo Thoeni (Italia) 155 p ; 
echipe — Franța 1312 p.

1972: Annemarie Proll (Austria) 269 p; Gustavo Thoeni (Italia)
154 p; echipe — Franța 1145 p.

1973: Annemarie Proll (Austria) 297 p; Gustavo Thoeni (Italia)
166 p; echipe — Austria 1525 p.

1974: Annemarie Proll-Moser (Austria) 268 p; Piero Gros (Italia) 
181 p; echipe — Austria 1320 p.

1975: Annemarie Proll-Moser (Austria) 305 p; Gustavo Thoeni (Ita
lia) 250 p; echipe: Austria 1270 p.

1976: Roși Mittermaier (R.F. Germania) 281 p; Ingemar Stenmark 
(Suedia) 249 p; echipe — Austria 1148 p.

1977: Lise-Marie Morerod (Elveția) 319 p; Ingemar Stenmark (Sue
dia) 339 p; echipe — Austria 1998 p.

1978: Hanny Wenzel (Liechtenstein) 154 p; Ingemar Stenmark 
(Suedia) 150 p; echipe — Austria 905 p.

1979: Annemarie PrOll-Moser (Austria) 243 p; Peter Luscher (El
veția) 186 p; echipe — Austria 1764 p.

1980: Hanni Wenzel (Liechtenstein) 311 p; Andreas Wenzel (Lie
chtenstein) 204 p; echipe — Austria 1294 p.

1981: Marie-Therfese Nadig (Elveția) 289 p; Phil Mahre (S.U.A.) 
266 p; echipe — Elveția 1582 p.

ÎN PRELIMINARIILE G M.

• La Goiania Brazilia), în preliminariile C.M., Brazilia a învins 
cu 5—0 (1—0) Venezuela. Au marcat: Tita (2), Socrates. Zico și 
Junior (din 11 m). Clasamentul final al grupei I sudamericane : 
1. Brazilia — 8 p; 2. Bolivia — 2 p (golaveraj 5—6); 3. Venezuela
— 2 p (golaveraj 1—9).

După cum s-a anunțat, Brazilia s-a calificat pentru turneul final.
• La Riad, în preliminariile C.M. (gr. 2 — zona asiatică): Qatar

— Siria 2—1 (1—1).

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE

TURNEUL DE BOX „CENTURA DE AUR'
(Urmare din pag. 1)

mai auzi chiar la viitoarea edi
ție a campionatelor mondiale 
sau la Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. Jon Gwang Ho 
(19 ani) și Ko Jong Hwan (17 

. ani) — amîndoi calificați în fi
liala categoriei semimuscă !. 
Ryon Song Ho (muscă), Choi 
Sang Iun (cocoș), sau Ryu Bun 
Nwa (ușoară), sînt pugiliști ti
neri, cu cunoștințe tehnice a- 
vansate, deosebit de combativi 
„ii cu o mare viteză de execu
ție și repetiție. Gradul lor de 
pregătire fizică trebuie să con
stituie un exemplu pentru spor
tivii și antrenorii noștri. Pre
zența lor, ca și a pugiliștilor 
japonezi, a prilejuit o utilă ex
periență pentru tehnicienii ro
mâni. contactul cu stilul de box 
asiatic fiind destul de rar.

Așa cum aminteam, și in 
rindul tinerilor boxeri cubanezi 
am întilnit cîțiva sportivi cu 
mari posibilități de afirmare. 
Unii dintre ei. chiar dacă n-au 
cucerit de data aceasta „cen
tura", au toate șansele să pro
ducă mari surprize în competi
țiile viitoare. S-au remarcat : 
H. Baez (semigrea). P. Car
denas (grea). R. Regozo (ușoa
ră) și.' în special, scmiușorul 
Miguel Miranda.

Si în delegația Uniunii So
vietice .au fost prezenți pugi
list) tineri, trei dintre ei (Al. 
Mikuli — cocoș. I. Akonkohian 
—• semimijlocie. Al. Milov — 
semigrea) campioni continentali 
sau mondiali de tineret.

Dacă nivelul spectacular al 
întrecerilor de la Palatul spor
turilor si culturii a fost apre
ciabil și i-a satisfăcut de fie
care dată pe numeroșii amatori 
de box prezenți la fale, aceasta 
)S-a datorai în bună măsură e-

xistenței unui echilibru valoric 
intre concurent), prezentei mul
tor tineri dornici de afirmare 
care și-au apărat cu dîrzenie 
șansele.

Acum, cînd rezultatele finale 
sînt cunoscute (pugiliștii ro
mâni au ocupat locul I la 8 
dintre cele 12 categorii de gre
utate). este nevoie ca succesul 
reprezentanților noștri să fie 
apreciat așa cum se cuvine, ju
decat și cîntărit cu luciditate. 
Să nu ne... îmbătăm cu succese 
ușoare ! în fond, ce reprezintă 
victoriile greilor Ion Cernat si 
Teodor Pirjol sau a mijlociului 
Gheorghe Butnaru ? Ce șanse 
au acești sportivi (judecind du
pă modul în care s-au prezen
tat) să obțină succese si la 
campionatele europene care ur
mează să înceapă peste o lună? 
Dar, despre comportarea boxe
rilor români la ediția jubiliară 
a turneului internațional „Cen
tura - de aur". într-un număr 
viitor al ziarului nostru.

IUGOSLAVIA (et. 22): Steaua 
Roșie — Llubliana 6—0; Vojvodi- 
na — Buducnost 2—1; Borac — 
Partizan 2—1; Velez — Hajduk 
1—0; Zeleznlciar — Sarajevo 2—2; 
Vardar — O.F.K. 0—0; Sloboda — 
Zagreb 1—1; Niș — Rijeka 3—1; 
Dynamo Zagreb — Napredak 
5—1. Clasament: 1. Steaua Roșie
— 29 p; 2. Niș — 29 p; 3. Par
tizan — 25 p.

R.D. GERMANA (et. 19): Zwic
kau — Dynamo Dresda 3—0; 
Halle — Lokomotive Leipzig 1—0; 
Jena — Vorwărts 1—1; Riesa — 
Magdeburg 2—1; Dynamo Berlin
— Aue 5—1; Bohlen — Erfurt 
1—1; Rostock — F.C. Karl Marx 
Stadt 1—1. Clasament: 1. Dyna
mo Berlin — 29 p; 2. Jena — 
27 p; 3. Magdeburg — 26 p.

SPANIA (et. 30): Real Madrid
— C.F. Barcelona 3—0; Vallado
lid — Alicante 2—1; Almeria — 
Sevilla 0—2; Athletic Bilbao — 
Real Sociedad 0—2; Sevilla — 
Las Palmas 3—2; Murcia — Osa- 
suna 1—0; Espanol — Valencia 
1—2; Gijon — Atletico Madrid 
3—0; Zaragoza — Salamanca 2—0. 
Clasament: 1. Atletico Madrid — 
40 p; 2. Real Sociedad — 38 p; 
3. Real Madrid — 37 p.

FRANȚA (et. 30): Strasbourg
— Nlmes 1—0; Monaco — Laval 
3—0; Auxerre — Lens 1—1; Bas- 
tia — Bordeaux 3—2; Metz — St. 
.Etienne 0—0; Valenciennes — 
Nantes 3—3; Lille — Nisa 3—1; 
St. Germain Paris — Sochaux 3—2; 
Anvers — Tours 2—2; Lyon — 
Nancy 4—2. clasament: 1. St. E-

tienne — 46 p; 2. Nantes — 46 p. 
3. Bordeaux — 40 p.

OLANDA (et. 24): Kerkrade — 
Utrecht 0—0; Breda — Feyenoord 
0—1; P.S.V. Eindhoven — Twente 
Enschede 1—0 ; Groningen — 
Ajax Amsterdam 0—1; AZ ’67 
Alkmaar — Zwolle 1—0; F.C. den 
Haag — Nijmegen 2—0. Clasa
ment: 1. AZ ’«7 Alkmaar — 45 
p (un joc mai puțin); 2. Feye
noord — 36 p; 3. Utrecht — 32 p.

Din presa

DE PRETUTINDENI
CUNOSCUTUL jucător Kees 

Kist, atacant al formației AZ *67 
Alkmaar, actuala lideră a cam
pionatului olandez, a refuzat o- 
fertele formațiilor Ajax Amster
dam și P.S.V. Eindhoven. In 
schimb, după expirarea contrac
tului cu echipa din Alkmaar (în 
1985), intenționează să joace la 
Benfica Lisabona.

JUAN CARLOS LORENZO, fos
tul director tehnic al selecționatei 
Argentinei, a fost numit antre
nor al reprezentativei Perului.

ANTRENORUL echipei Juven
tus Torino, Giovanni Trapattoni, 
a confirmat că, practic, clubul 
său a obținut transferul , cunos
cutului internațional Paolo R*> 
ssi, în prezent nemaifiind da 
discutat decît unele probleme de 
detaliu.

străină

PRIORITĂȚILE FOTBALULUI CONTINENTAL
într-un articol publicat In 

„U.E.F.A. Information”, organul 
de presă al soccerului european, 
intitulat „Prioritățile fotbalului 
continental”, secretarul general al 
U.E.F.A., Ilans Bangerter, scrie 
între altele: „Constatăm cu satis
facție popularitatea crescîndă a 
cupelor europene, nivelul tehnic 
apreciabil al‘ acestor competiții, 
dar nu putem omite, totodată, 
situația fotbalului, respectiv a 
campionatelor .naționale din unele 
țări. Dificultățile financiare la
tente, provocate de scăderea nu
mărului de spectatori, s-au ac
centuat în ultimul timp. Acest 
fenomen negativ n-a scutit nici 
bastioane ale fotbalului, cum sînt 
Anglia și Italia. Cauzele -descreș
terii numărului de spectatori la 
meciurile campionatelor naționale 
sînt multiple și variază de la o

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în cadrul con

cursului de la Stanford (Califor
nia), sprinterul american James 
Sanford a realizat cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui în proba de 100 m plat, cu 
10:10. Cursa dc 800 m a fost cîș- 
tigată de kenyanul Richard 
Ouma — 1:47,95.

AUTO 0 „Marele Rremiu al 
Braziliei", cea de-a doua probă 
a C.M. rezervat piloțllor de for
mula I, s-a desfășurat pe circui
tul din Rio de Janeiro șl a fost 
cîștigat de pilotul argentinian 
Carlos Reutemann („Williams"), 
care a parcurs 311,920 km în 2h 
00:23,661 cu o medie orară de 
155,450 km. în clasamentul gene
ral conduc Reutemann șl Jones 
— cu cite 15 p, urmați de Nel-

son Piquet (Brazilia) și Patrese
— cu cite 4 p.

BOX ® Campionul mondial la 
cat. semimijlocie (versiunea 
„W.B.C."), americanul de culoare 
Ray Sugar Leonard și-a apărat 
cu succes centura, învingîndu-I 
prin abandon r. 10 pe Larry 
Bonds (S.U.A.) ® La Indiana
polis (Indiana), în prezența a 
peste 6000 da spectatori : S.U.A
— Polonia 8—4.

HANDBAL ® în meci retur 
pentru semifinalele „Cupei Cupe
lor" (masculin). S.C. Empor Ros
tock — Metaloplastika Sabac 
23—18 (10—9). învinși în primul 
joc cu 17—11, handbaliștii din 
R.D. Germană s-au calificat 
pentru finala competiției, în care

vor întâlni formația vest-germană 
TUS Nettelstedt.

TENIS O Ivan Lendl a termi
nat învingător în turneul inter
național de la Sindelfingen (R.F. 
Germania)/ în finala căruia l-a 
întrecut cu 6—3, 6—0, G—7, 6—3 pe 
jucătorul neozeelandez Chris 
Lewis. în semifinale : Lendl — 
Fibak 6—3, 6—2 ; Lewis — Glick- 
stein 2—6. 7—6, 7—5. G Turneul 
feminin, de la ..Madison Square 
Garden” din New York, cu par
ticiparea primelor opt clasate în 
circuitul de iarnă al S.U.A., s-a 
încheiat cu victoria . Martinei 
Navratilova, caro a dispus în 
finală cu 6—3. 7—6 de Andrea 
Jaeger. în partida pentru locurile 
3—4 : Bettina Bunge — Sylvia 
Hanika 5—7, 6—4, 3—2 (abandon).

țară la alta. Fără îndoială, criza 
economică are repercusiuni și a- 
supra fotbalului. La aceasta sa 
adaugă meciuri mai puțin atrac
tive, costul exorbitant al transfe
rurilor în fotbalul profesionist, 
creșterea prețurilor la biletele da 
intrare, nivelul tehnic destul da 
scăzut al jocurilor din cauza u- 
nor tactici rigide care nu permit 
afirmarea individualității, dimi
nuarea plăcerii de a juca, goana 
după victorie cu orice preț. In 
fața acestei situații, este necesar 
să depunem eforturi pentru a 
atrage din nou mulțimile pe sta
dioane. evitînd la timp pericolul 
ca fotbalul să devină un specta
col privit doar la televiziune șl 
un joc al norocului pentru pzrti-’ 
cipanții la concursurile de prono
sticuri sportive. Va trebui ca 
transmisiile televizate de la me
ciuri, mai ales cele în direct, să 
fie reduse în mod substanțial. 
Desigur, măsuri de acest gen nu 
ar fi pe placul multor ..specta
tori”. care preferă să urmărească 
partidele din fotoliu, dar fotbalul 
are nevoie de tribune cu public. 
Totodată, federațiile naționale' vor 
trebui să se preocupe de crearea 
unor condiții mai bun? de .confort 
pentru vizionarea meciurilor, să 
combată violența, huliganismul pe 
teren și în tribune. Primele s?m* 
ne ale unor acțiuni dc ?acest fel 
au și apărut. La sfîrșitul anului 
trecut, federația engleză a orga
nizat *un simpozion cu participa
rea reprezentanților a 92 do clu
buri profesioniste, avînd ca scop 
adoptarea unor măsuri destinata 
să ducă la_sohîmt>ări dc structură 
în fotbalul britanic. Sperăm că 
anul 1981 va aduce noi clementa 
pozitive în strădania noastră da 
a face ca fotbalul să cunoască un 
nou avîht în toate țările”.
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