
în prezenta tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 

IERI S-AU DESCHIS LUCRĂRILE
CONGRESULUI U.G.S.R

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA I

în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului ~ 
Român, președintele 
Socialiste România, 
ncața s-au deschis 
Congresului Uniunii 
Sindicatelor din

La sosirea în 
Republicii, care 
crările acestui 
forum al oamenilor muncii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întimpinați cu multă căldură, 
cu deosebită însuflețire, cu pu
ternice urale șl ovații. Delega
ții și invitații au aclamat în
delung pe secretarul general al 
partidului, scandind cu în
flăcărare „Ceaușescu — P.C.R.", 
Ceaușescu și poporul".

In aplauzele entuziaste ale 
participanților, în prezidiul șe
dinței de deschidere au luat Ioe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, vicepreședinți 
și secretari ai Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., președinți ai 
uniunilor sindicatelor Pe ramuri, 
ai consiliilor sindicale județene 
Si orășenești, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale 
internaționale și ai organiza
țiilor sindicale de peste hotare 
care participă la lucrări.

Congresul reunește 2 029 de
legați, reprezentînd pe cei pes
te șapte milioane de membri 
de sindicat din tara noastră.

In numele și din însărcinarea 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
lucrările Congresului au fost 
deschise de tovarășul Cornel 
Onescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

Participanții au adoptat re
gulamentul de desfășurare a 
lucrărilor Congresului. S-a ho- 
tărît ca lucrările să se desfă
șoare atît în ședințe plenare, 
cit și pe secțiuni.

în unanimitate, a fost apro
bată următoarea ordine de zi 
a Congresului :

1. Raportul Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor asupra activității des
fășurate de la congresul prece
dent și sarcinile ce revin sin
dicatelor în înfăptuirea hotărî- 
rilor celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

2. Raportul Comisiei Centrale 
de Cenzori.

3. Propuneri 
completări șl 
Siatutul-cadru 
Staiutul-cadru

Comunist 
Republicii 

luni dimi- 
lucrările 

Generale a 
România.
sala Palatului 

găzduiește lu- 
reprezentativ

privind unele 
modificări la 

al sindicatului, 
al Uniunii Sin-

•
dicatelor pc ramură de activi
tate. Statutul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România și 
Statutul consiliilor teritoriale.

4. Alegerea Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România Și a 
Comisiei Centrale de Cenzori.

In numele tuturor participan- 
ților, președintele 
Central al U.G.S.R. a adresat 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
rugămintea de a lua cuvîntu! 
in cadrul Congresului.

Primit cu mare însuflețire, cu 
cele mai profunde simțăminte 
de afecțiune și stimă, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar 
a! Partidului Comunist 
președintele Republicii 
liste România.

Cuvîntarea tovarășului
Ceaușescu a fost urmărită cu 
vie atenție, cu deplină satis
facție si aprobare, fiind subli
niată, în repetate rînduri, cu 
îndelungi și puternice aplauze. 

Făcindu-se ecoul gîndurilor 
și sentimentelor pe care le tră
iesc cu intensitate miile de 
participant! la Congresul sindi
catelor, tovarășul Cornel Ones- 
cu a mulțumit călduros tovară
șului Nicolae Ceaușescu pen
tru aprecierile, criticile, în
demnurile mobilizatoare si in
dicațiile prețioase privind îm
bunătățirea activității sindicale, 
in spiritul înaltelor răspunderi 
ce le au în înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de cel 
de-al XH-lea Congres al parti
dului.

După ședința inaugurală a 
urmat prezentarea documente
lor prevăzute la ordinea de zi.

Tovarășul Cornel Onescu a 
prezentat Raportul Consiliu
lui Central al U.G.S.R. asupra 
activității desfășurate de la 
Congresul precedent și sarcinile 
ce revin sindicatelor în înfăp
tuirea hotăririlor 
XII-lca Congres 
Comunist Român.

în continuare. 
Comisiei Centrale 
tovarășul Ion Moga, a dat ci
tire raportului comisiei.

★

In ședința de după-amiază 
au început dezbaterile în plen 
la punctele înscrise Pe ordinea 
de zi a Congresului.

In unanimitate. Congresul a 
aprobat Raportul Comisiei de 
validare.

în continuare, in cadrul unei 
ședințe festive, conducătorii de
legațiilor de peste hotare au 
inminat mesajele de salut adre
sate Congresului de organiza
țiile Pe care Ic reprezintă.

Lucrările congresului con
tinuă.

Consiliului

general 
Român, 
Soc ia-

Nicolae

celui de-al 
al Partidului

președintele 
de Cenzori,
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La priiiid îiililiiirc a voleibalistelor reprezentativei universitare

UN LOT TlNĂR CARE SPERĂ
CONSACRAREA PRIN PREGĂTIRE ASIDUĂ

q- W ,

Secvență de la pregătirile lotului universitar feminin de volei, 
de verificare din Ungaria. Se 
In imagine Irina Petculeț

Foto : Dragoș NEAGU

înainte de plecarea la 
exersează lovitura

turneul 
de atac.

Pentru voleibalistele 
reprezentativ universitar 
țării noastre marea competiție 
mondială studențească, găzduită 
de capitala României, înseam
nă ceva mai mult decît pentru' 
alți parlicipanți la „Universia
dă". Pentru că jucătoarele care 
vor îmbrăca în vară tricourile 
naționale nu vor uita, desigur, 
că au parcă mai multe datorii 
la ora acestui important exa
men. Una decurge din situația 
lor de gazde care le obligă la 
rezultate ‘ buije, alta din 
gențele unui public avizat 
recîștigat în ultimul an 
ales prin strădaniile lăudabile 
ale... voleibaliștilor, alta din 
necesitatea reabilitării voleiului 
feminin la un an 
ția produsă de 
echipei române în 
turneului olimpic, 
datorie decurge și 
că actualele componente ale lo
tului universitar reprezintă de 
fapt nucleul viitoarei echipe na
ționale care trebuie să-și pro
pună drept obiectiv esențial în 
următorii ani cîștigarea unor 
poziții mai bune în ierarhia 
internațională. Jucătoare expe-

lotului 
al

exi
și 

mai

după decep- 
necalificarea 
semifinalele 

în fine altă 
din aceea

CAMPIONATELE DE CROS, AVANPREMIERĂ
DE SUCCES A SEZONULUI DE PISTA

riMI UâXl 
UîliVE^dDd BlPucu tin f lm»**

____________________

rimentate cum sînt Maria Ena- 
che, Mariana Ionescu, Victoria 
Banciu, Doina Săvoiu etc., 
care ies din perimetrul lotului 
universitar, au ajuns sau sînt 
foarte aproape de încheierea

carierei sportive. Prin urmare, 
„Universiada" Înseamnă și un 
prim pas spre întinerire, spre 
trecerea ștafetei în mîini mal 
tinere pe care le vrem mai vi
guroase și mai hotărîte chiar 
de la primul lor test în arena 
internațională...

Intîlnirea „universitarelor” 
pentru pregătirea dificilei com
petiții din ultima decadă a lui 
iulie s-a petrecut zilele trecute 
în ambianta discretă a frumoa
sei baze bucureștene a studen
ților agronomi. O întîlnire la 
care au fost invitate vreo 20 de 
voleibaliste. Scopul ? Cîteva 
antrenamente-test în căutarea 
răspunsului la întrebarea : „pe 
cine putem conta ?“ pusă, fi
rește, de coleetivul tehnicieni
lor desemnați să selecționeze 
și să pregătească echipa — 
profesorii S. Chiriță, N. Humă 
și O. Solomonov. Le-am vizi
tat pe selecționatele în 
universitar la 
efectuate alternativ 
pe — pe stadion 
zică) și în sala

lotul
antrenamentele 

pe gru- 
(pregătire fi- 
„Agronomia”

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

In vederea meciului de la Tel-Aviv

Cea de a 65-a ediție a cam
pionatelor naționale de cros 
desfășurată duminică dimineața 
la Alba Iulia a Întrunit toate 
condițiile pentru a putea fi so
cotită una din cele 
din ultimii ani. în 
o Organizare fără 
i-a surprins plăcut 
veniți, cu atît mai 
gazdele nu aveau 
de experiență în 
unei competiții atletice de

mai reușite 
primul rînd 
cusur, care 
pe toți cei 

mult cu cit 
nici un fel 
organizarea 

____ ___ ______ ___ “ o 
asemenea anvergură. "Examenul 
trecut cu notă maximă așează 
orașul — și pe gospodarii lui 
în ale sportului — în circui
tul centrelor pe care atletis
mul se poate bizui.

Concursul propriu-zis a con- 
a 

semi- 
foarte

stituit o adevărată paradă 
alergătorilor noștri de 
fond șl fond, numărul 
mare de competitori, un veri
tabil record, permițîndu-ne să 
vedem, practic, tot ce are, la 
această oră, atletismul româ
nesc în aceste grupe de probe, 
de la seniorii consacrați pînă 
la juniorii de categoria a IlI-a, 
unii dintre ei cu un „trecut” 
atletic foarte scurt. La catego
riile mari de vîrstă (seniori, 
tineret, juniori I) rezultatele 
sînt. în generat cele așteptate, 
confirmind ierarhiile știute. 
Ghcorghe Zaharia, Fița Lovin, 
Gyorgy Marko, Olga West 
Cornel Milaș 
torii logice, 
fel ca și cele 
pid (seniori) 
reintrarea lui 
—, Știința Bacău (senioare)

Și 
au obținut vic- 

incontestabile, la 
ale echipelor -Ra- 
— să subliniem 
Cătălin Andreica

Aspect din cursa juniorilor II, cîștigată de Costel Constantin 
(in fruntea plutonului) Foto : Petre NAGY
cu Mariana Suman, Steaua (ti
neret) — cea mai clară supe
rioritate de ansamblu. Zaharia, 
învingător la concursul de se
lecție pentru Crosul .Balcanic, 
cel mai bine clasat dintre se
niorii noștri la Sliven, obține 
al doilea titlu național la cros 
(primul în 1979, la Sibiu), la 
capătul unei perioade de pre
gătire în care a progresat foar
te mult. Sperăm că acest pro
gres se va materializa și în 
apropiatul sezon de pistă. Fița 
Lovin, specialistă la 800 m a

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2-3)

ASTĂZI, FOTBALIȘTII TRICOLORI 
EFECTUEAZĂ UN ULTIM ANTRENAMENT 
® Din formația standard vor lipsi Cămătaru, Stoica 

și Munteanu
Azi, „tricolorii" fac ultimele 

preparative înaintea plecării 
(după-amiază) spre Tel-Aviv, 
unde ei vor juca mîine seară 
partida amicală cu reprezenta
tiva Israelului — penultima 
verificare înaintea returului 
cu formația Angliei (Londra, 
29 aprilie) din preliminariile 
campionatului mondial. Mai 
exact spus, este vorba de efec
tuarea unui antrenament glo- 
bal-mixt planificat de antreno
rii Valentin Stănescu și Victor 
Stănculescu pe unul din tere
nurile Complexului sportiv „23 
August".

Seriozitatea și angajarea 
caracterizează și această nouă 
acțiune a lotului reprezentativ, 
a cincea din acest an. Dar, din 
păcate. încă de sîmbătă seara 
au intervenit și unele necazuri 
privind starea de sănătate a 
jucătorilor. „Campionatul nos
tru s-a încins prea mult pe 
alocuri, combativitatea se 
identifică cu brutalitatea Ia 
unele jocuri, ne spune medicul 
lotului, Dumitru Tomescu, 
și iată ne confruntăm cu unele 
probleme. Cămătaru, Munteanu 
II și Stoica, cu diverse acciden
tări, nu vor putea fi recuperați, 
Iordănescu. Țălnar, Bălăci și 
Ștefănescn prezintă Și ei... ur
mele campionatului, pentru care 
am și început tratamente in
tensive adecvate.

Așadar, un prim handicap 
în prezentarea formației stan
dard de către antrenorii repre
zentativei, handicap care tre-

II, accidentați
buie să atragă atenția asupra 
manierei de abordare a jocu
rilor în campionatul nostru.

Programul de duminică șl 
luni al lotului a fost destul de 
bogat. în afara analizei meciu
lui cu Polonia, de la Bucu
rești, la care s-a insistat — fi
rește — pe nereușitele din a- 
cest joc și a programului spe
cial de refacere a jucătorilor, 
antrenorii Valentin Stănescu și 
Victor Stănculescu i-au supus 
pe selecționabili la încă două 
antrenamente. A mai avut loc 
o ședință cu caracter tehnic 
vizînd jocul de miercuri de la 
Tel-Aviv.

Lotul care va face deplasa
rea se va stabili în cursul aces
tei dimineți.

In această săptămină,

la București,

91 CUPA PRIMĂVERII 
LA TIR

trei poligoane bucu- 
se va desfășura, în a- 
săptămînă, principalul 

al sezonului 
competițional, 

„Cupa primăverii", 
tuturor categoriilor 

Probele de

ECHIPA DE LUPTE A ROMÂNIEI
A PLECAT LA CAMPIONATELE EUROPENE

de 
acest

Campionatele europene 
lupte greco-romane din 
an se vor disputa la Goteborg, 
oraș care a găzduit și campio
natele mondiale din anul 1977. 
în vederea participării la eve
nimentul sportiv care începe 
miercuri, delegația tării noas
tre a plecat ieri spre Suedia. 
Au făcut deplasarea următorii 
sportivi. în ordinea categoriilor : 
Mihai Cișmaș, Constantin Alc-

xandru. Nicolae Zamfir, Ion 
Tecuceanu, Ștefan Rusu, Gheor- 
ghe Ciobotaru. Ion Draica, Pe
tre Dicu si Vasile Andrei. E- 
chipa nu are reprezentant la 
categoria grea.

Sportivii români sînt Însoțiți 
de antrenorul Nicolae Pavel. 
Au mai făcut deplasarea Ion 
Corneanu, vicepreședinte al 
F.I.L.A., Ion Cernea și Simion 
Popescu, arbitri internaționali.

Pe 
reștene 
ceastă . ...
eveniment al sezonului din 
calendarul competițional, de 
tir, „Cupa primăverii", rezer- 

' vată tuturor categoriilor de 
trăgători. Probele de glonț 
și talere vor fi găzduite la po
ligonul Tunari, cele de tir 
arcul la Herăstrău, urmînd 
întrecerile de tir redus să 
organizate la Dinamo. Vom 
sista, deci, la o trecere în 
vistă, a potențialului de mo
ment al întregului nostru tir în 
perspectiva întrecerilor inter
naționale care vor urma, 
primele pe afiș fiind campio
natele balcanice pentru arme 
cu glonț (22—27 aprilie, în Bul-, 
garia), turneul internațional 
de tir cu arcul (24—26 aprilie, 
la București) și „Marele pre
miu Carpați", la talere (7—15 
iunie, de asemenea ia Bucu
rești).

cu 
ca 
fie
a- 

re-



Finalele celor mai tineri judoka CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII l
CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI REPUBLICAN 

DE SĂRITURI IN APĂ
Cea mai Buna evoluție — copiii din Arad și Oradea
în sala polivalentă din Tîr- 

goviște. pregătită Ca pentru o 
mare sărbătoare, și-au dat în- 
tîlnire, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, cei mai buni copii din 
tară care ău îndrăgit sportul 
în kimonou. însoțiți de profe
sori sau de antrenori, micuții 
judoka, selecționați cu prilejul

mai dinamic. Dealtfel, cei mai 
siguri învingători au fost con- 
curentil care și-au surprins cu 
tapiditate adversarii. Poate că 
ar fi însă și mai bine dacă 
micul judoka ar ști să se și 
apere. Este lăudabil — cum 
spuneam — elanul lor nestăvilit 
în abordarea meciurilor,

de copii (număr record) au 
parte ia întrecerile finale 

Concursului republican de

disputate la finalele de la 
Foto : Petre MOȚIU

Secvență tipică a întrecerilor aprig 
Tirgoviște ale micilor judoka

M 
luat 
ale _ . ______
sărituri, găzduit de bazinul Olim
pia din Sibiu. Ciștigătorii probe
lor : BĂIEȚI NASCUȚI IN 1969 
— trambulină 3 m : N. Lepăduș 
(Lie, 2. Buc.), platformă : L Ni- 
cula (C.S.Ș. Triumf Buc.), tram
bulină 1 m : B. Avasiloaie (Lie. 
2) ; NASCUȚI in 1970 — trambu
lină 1 m. 3 m și platformă : M. 
Nedelcu (Lie. 2) ; NASCUȚI IN 
1971 — trambulină 1 m, 3 m și 
platformă : S. Fredel (C.S.Ș. Si
biu) ; NASCUȚI IN 1972 — tram
bulină 1 m : A. Felea (C.S.Ș. Si

biu), trambulină 3 m : I. Herlas 
(Lie. 2) ; FETE NĂSCUTE IN 
1B69 — trambulină 1 ni : Arina 
Manta (C.S.Ș. Sibiu), trambulină 
3 m : Crina Nedelcu (Lie. 2) ; 
NĂSCUTE IN 1970 — trambulină 
I m : Luana Pătac (C.S.M. Cluj- 
Napoca), trambulină 3 m : luliana 
Anghel (Triumf), platformă : Oti- 
lia Fifială (Triumf) ; 
ÎN 1971 : trambulină 1 
Daniela Lovi (Lie. 2), 
Georgeta Antohie 
NĂSCUTE IN 1972 :
1 m și 3 m : Cristina 
(C.S.M. Sibiu).

Ilie IONESCU

NĂSCUTE 
m și 3 m: 
platformă : 
(Triumf) ; 

trambulină 
Lupu

ooresp.

MOTOCROS : SELECȚIONABILII - DEFICITARI 
LA PREGĂTIREA FIZICA

etapelor pe județe și apoi la 
„zone", s-au prezentat Ia fi
nalele concursului republican 
individual, cu un impresionant 
„ghiozdan" de cunoștințe teh
nice. Se poate spune, fără nici 
o exagerare, că au fost folo
site cu succes aproape toate 
procedeele tehnice știute de se
niori. Numai așa se explică nu
mărul mare al meciurilor în
cheiate prin ippon (înainte de 
limită) sau cu multe puncte 
înscrise Pe pupitrele arbitrilor, 
îmbucurătoarea constatare are 
o importanță deosebită pentru 
activitatea viitoare. .^Schimbul 
de mîine" — acești copii de 
azi. pe care i-am văzut în cele 
dovă zile de concurs — pare 
asigurat de pe acum.

Este momentul să evidențiem 
și strădaniile tehnicienilor pen
tru pregătirea cit mai bună a 
elevilor lor. Cei mai merituoși : 
Mihai Botez si Dorel Hîrșan 
(Rapid Arad), Florian Velicî și 
Octavian Chirilă (C.S.Ș. 'Ora
dea), Mihai Teleki, Ion Mu- 
reșan și Florian Andras (C.S.Ș. 
Gloria Arad). Nicolae JIazincop 
și Costică Sauciuc 
nirea Iași), ș. a-

Copiii antrenorilor 
orădeni- au dominat 
la multe categorii de greutate. 
S-a văzut limpede superiorita
tea pregătirii acestora, siguran
ța lor în abordarea meciurilor, 
chiar și atunci cînd s-au aflat 
în finală.

Multi antrenori au pus ac
centul pe obișnuirea elevilor 
lor cu un ritm de luptă tot

(C.S.Ș. u-

arădeni si 
întrecerile

PE MICUL ECRAN
MIERCURI 8 APRILIE, 

ora 16,30 : Fotbal Maga
zin. Rezumatele meciurilor 
Dinamo — Progresul, din 
Divizia ,,A“ și Liverpool 
— West Ham United, fi
nala Cupei ligii engleze, 
înregistrări de la București 
și Birmingham, comenta
tor Cristian Țopescu.

JOI 9 APRILIE, ora 18,15: 
Fotbal internațional. Rezu
matele meciurilor 
disputate miercuri, 
mifinalele Cupelor 
pene intercluburi.

retur 
în se- 

euro-

t

de puține ori, aturici cînd 
fost nevoiți să se apere nu 

mai ales în

nu 
au 
s-au descurcat, 
lupta la sol. Să mai notăm ten
dința tot mal accentuată de fo
losire a procedeelor tehnice în
lănțuite. începute în picioare și 
continuate la sol. învingătorii 
sau învinși, micuții judoka au 
avut un excelent prilej de a- 
fL-mare. Să nu uităm că 
toți campionii de seniori 
intrat -pe tatami pe cînd 
copii. Finaliștii acestei 
insă și-au însușit — cum ne-am 
convins de-a lungul confruntă
rilor de la Tirgoviște — un stil 
de luptă modem. Perfecțio- 
nîndu-1 în " continuare, cu si
guranță mulți dintre ei se vor 
număra printre viitorii ași ai 
judo-ului românesc. Un aseme
nea stil de luptă este, de obicei, 
văzut doar la sportivii cu înde
lungată activitate competitions- 
lă. în fine, putem spune că a- 
ceste finale au fost reușite din 
toate punctele de vedere.

Costin CH1RIAC

Pc traseul pregătirilor motocro- 
siștilor noștri in vederea apropia
tei competiții internaționale do
tată cu „Cupa Prietenia**, dumi
nică a avut loc la Vălenii de 
Munte, în prezența a eîteva mii 
de spectatori, un nou concurs 
republican de verificare.

Mult apreciate de public 
fost confruntările seniorilor, 
care doi dintre principalii favo- 
rlți, Ernest Miilner și Mihai Ba- 
nu (acesta din urmă a avut în 
final o pană de cauciuc) s-au 
angajat într-un pasionant duel, 
detaș£ndu-se categoric de ceilalți 
adversari, care — din, păcate — 
încetineau viteza de la un tur 
la altul. „Se pare, ne-a spus 
după cursă, maestrul sportului 
Ștefan Chițu, antrenorul princi
pal al echipelor reprezentative, 
că selecțion abilii, cu eîteva exf 
cepții, nu respectă, in secțiile 
respective, programul indicat de

au 
In

pregătire, arătând o îngrijorătoa
re scădere a potențialului fizic. 
Din această cauză nu putem de
finitiva încă loturile de tineret 
și de seniori, urmînd ca primele 
două etape ale „Cupei F.R.M,“ 
să fie hotărîtoare*4.

Totuși, o remarcă se impune : 
tinerii motocrosiști de la I.T.A. 
Buzău șl Locomotiva Ploiești, 
mai puțin cunoscuți, s-au numă
rat printre animatorii întreceri
lor.

CLASAMENTELE : seniori —
1. E. Miilner (Torpedo Zărncști),
2. Al. Enceanu (St. r. Bv.), 3. 
N. Arabadgi (Loc. Ploiești), 4. 
Gh. Oproiu (Poiana Cîmpina),
5. M. Banu (FI. Autom. Moreni),
6. J. Dumitrescu (Loc. Ploiești), 
tineret — 
iești), 2. 
Cîmpina), 
Buzău).

1. H. Pascu .(Loc. Plo- 
P. Schmidt (Poiană 
3. M. Dumitru (I.T.A.

I. TRAIAN

„CUPA SPERANȚELOR" LA SCHI ALPIN

mai 
au 

erau 
ediții

Pe o vreme splendidă. în Bu- 
cegl, pe pîrtia din Valea Dorului 
s-a disputat ultima probă din 
„Cupa Speranțelor- la schi alpin, 
cea de slalom special. REZUL
TATE TEHNICE, fete I : 1. Da
niela Sorooeanu (CSO Sinaia) 
83,63 ; 2. Adriana Neagoe (CSȘ
Sinaia) 93,62 ; 3. Gabriela Parate 
(Dinamo) 94,91 ; 4. Andra Albert 
(Carairnanul) 95,01 ; 5. Mihaela 
Fera (Șoimii Sibiu) 95,43 ; 6.
Ibolya Magdo (Dinamo) 95,44 ; 
fete II: 1. Maria Halmy (CSȘ 
Baia Mare) 97,46 ; 2. Mihaela 
Ivan (C.S.Ș. V. Dornei) 93,38 ; 
Cristina Soroceanu 
109,99 ; 4. Daniela 
V. Dorn ei) 104,87 ; 
mous (Pionierul 
băieți I.: 1. Ion 
Bv.) 87,26 ; 2. Dan 
(Teleferic Bv.) 88,79 ; 3. 
Oristea (Dinamo) 94,56 ;
Szakâcs (CSȘ Bala Mare) 95,30 ; 
5. Șerban Mărginean (Dinamo)

1.

3. 
(CSO Sinaia) 
Oristea (CSȘ 

5. Renate Ua- 
Cluj-Napoea) ; 
Pcstrea (ASA 

Foeșeneanu 
Florin 

4. Csaba

99,61 ; 6. Artur Szakăcs (CSȘ Baia 
Mare) 101,71-; băieți II : 1. Cătălin 
Benasich (CSȘ Sinaia) 92,54 ; 2. 
Cristian Jitaru {Caraimanul) 92,80-$ 
“ Mihal Meghea (CSȘ Sinaia) 

‘ Fiorin Tirică (CSȘ Si- 
Focșe- 
6. Că- 
Sinaia)

3.
95,55 ; 
naia) 
neanu 
tălin 
96.31.

Vasile FELDMAN

4.
93,77 ; 5. Cosmin

«Teleferic) 96,22 ;
Șerbulea (CSȘ

coresp.

„CUPA F.R.S.B." 
LA SCHI FOND

Incepînd de joi și pînă simbă- 
tă, pe trasee marcate în jurul 
cabanei Piatra Arsă, de pe pla
toul Bucegilor, se va desfășura 
„Cupa F.R.S.B." la schi fond 
pentru seniori și senioare. Cu 

. acest prilej se vor disputa și 
probele aminate din cadrul fi
nalelor „Daciadei" : 30 km băr
bați și 10 km femei.

IA PRIMA INTILNIRE A VOLEIBALISTELOR REPREZENTATIVEI UNIVERSITARE
(Urmare din pag. 1)

(pregătire tehnico-tactică). în
tre cele chemate în lotul lăr
git am întîlnit și sportive con
sacrate, cum sînt Irina. Petcu- 
țel, Victoria Georgescu, Iuiiana 
Enescu, Crina Gecrgescu-Ră«- 
ță, Doina Gheară, Gulniza Ge- 
lil, Ileana Dobroschi. Carmen 
Cadar, Corina Crivăț, dar și 
multe altele aflate pe drumul 
consacrării : Daniela Drăghici, 
Elena Piron, Lucia Ettz, Geor- 
geta Lungu, Niculina Stanică, 
Gabriela Cojocarii, Valerica 
Maier, Ioana Liteanu, Fidelia 
Crișan (Ia două dintre invitate 
s-a renunțat socotindu-se că 
ele nu pot face față în acest 
moment eforturilor fizice pre
tinse). Se poate spune, deci, că 
lotul universitar are o bună 
bază de pornire, avind în ve
dere că 7 dintre 
enumerate au făcut 
prima reprezentativă 
la J.O.

sportivele 
parte din 
aliniată și

COTE MARI LA HIPODROMUL DIN PLOIEȘTI
Pe hipodromul din Ploiești, în 

fața unui numeros public, s-a 
desfășurat a patra reuniune hi
pică a sezonului în care au. 
participat 108 trăpași. Datorită 
timpului frumos șl a programu- 

*' î cei

Urmărind un antrenament în 
sală, împreună cu prof. Leonid 
Sorbală, antrenorul reprezen
tativei de junioare, am înțeles 
că tehnicienii lotului caută să 
impună jucătoarelor selecțio
nate o concepție modernă de 
joc, prin care să sporească e- 
ficiența echipei. Pentru înce
put, lucrurile par să meargă 
destul de bine, ceea ce îl face 
pe prof. Sorbală să remarce : 
„Avem antrenori care știu 
bine meseria... Ne-ar mai tre
bui poate eîteva «vîrfuri», eî- 
teva clemente de excepție pen
tru ca totul să fie în regulă. 
Și, totuși, misiunea pregătirii 
echipei universitare nu 
ușoară. Este nevoie de 
muncă pentru 
toare nu au 
riență, pentru 
scurt trebuie 
sextet de 
principalele rezerve".

într-adevăr, într-un 
cat de eterogenitate, 
lot tînăr sînt multe 
punct. Este și părerea 
norului secund Nicolae

Antrenorul principal 
Chiriță pare mai optimist. Așa 
îi dste firea, dealtfel. Adept al 
muncii fără menajamente, dar

este 
multă 
jucă- 
expe-

că unele 
suficientă
că într-un timp 
omogenizat 

bază și
un

integrale

lot mar- 
într-un 

pus Ia 
antre- 
I turnă. 
Sandy

de

fără constrîngere, el a ieșit cel 
mai adesea la liman, cu echi
pele pe care le-a pregătit, por
nind de la greu. Prin muncă 
asiduă. .„Am început tare — 
ne spune — așa cum trebuie. 
Ca să ajungem Ia un nivel su
perior celui de la care plecăm, 
este nevoie de efort. Cine ac
ceptă ideea merge cu noi mai 
departe, cine nu... Fetele se
lecționate sînt în general bune, 
vădesc calități. Noi. tehnicienii
— și sîntem uniți In concepție!
— ne străduim să le perfecțio
năm, să le facem să înțeleagă 
că voleiul se poate juca —- 
conceptual — și altfel, mai 
bine. Nu numai pe cele tinere, 
ci și pe cele mai experimen
tate... Trebuie să realizăm îm
preună o oarecare modificare a 
concepției de pregătire și de 
joc. Dacă muncim ca lumea, 
este imposibil să nu ajungem 
și la rezultate bune... Aștep
tăm primele meeiuri de veri
ficare, cu confirmări".

Și noi. Cu credința că lotul 
universitar feminin de volei 
va urca, prin pregătire serioa
să, treptele valorii și ale afir
mării internaționale, anunțînd 
viitoarea reprezentativă puter
nică a țării.

HI PISM

lui bine întocmit, șase din __
zece cîștigători șl-au corectat re
cordurile : în cursele I, H, HI, 
VIII, IX și X. Caii favoriți, re
comandați de ultimele 
manțe, au cîștigat, 
astfel șansa hîrtiei. 
Onache a mai 
curse, instalindu-se 
clasamentului cu 7 ... 
la conducători Onache 
victorii. O dublă victorie a rea
lizat, de asemenea, și formația 
D. Popa. Cu victoriile lui Vigu 
și Grăbit, I. Oană și G. Solcan 
au obținut primele succese din 
acest sezon. Duminică 12, se va 
disputa „Premiul de aprilie-, 
rezervat vedetelor turfului. Re
zultate tehnice de duminică : 
Cursa 1:1. Iasea (Iorga D.) 
rec. 1:42,7, 2. Silișteanea. Simplu 
8, ordinea Închisă. Cursa a n-a :
1. Roxana (S. Onache) rec. 1:36,2,
2. Rigoarea, 3. Turctol Simplu 75, 
ordinea 51. event 318, ordinea 
triplă 832. Cursa a în-a : 1. Vigu 
(I. Oană) rec. 1:30',7, 2. Fundy. 
Simplu 1,60, ordinea 14, event 34,

perfor- 
confirmînd 

Formația S. 
cucerit două 
în fruntea 

victorii, iar 
— cu 6

triplu dștigător 1 252. Cursa a 
IV-a : 1. Satiric (Popa D.) rec. 
1:27,8, 2. Gong, 3. Ttrgoveț. 
Simplu 2,60, ordinea 8, event 4, 
ordinea triplă 147. Cursa a V-a :
1. Diagrama (VasiJe Al.) rec. 
1:31,2, 2. Sorocel. Simplu 10, or
dinea 122, event 15, triplu cîști- 
gător 135. Cursa ,a Vl-a : 1. 
Hrublța (Gheorghe V.) rec. 1:30,8,
2. Jovmir, 3. Dirijor. Simplu 5, 
ordinea 39, event 131, ordinea 
triplă 1553. Cursa a VII-a : 
Osmana (Toduță D.) rec. 1:31,7,
2. Crainic. Simplu 2,60. ordinei
3, event 22, triplu ciștigător 376. 
Cursa a VIH-a : 1. Sondaj (Ma
rinescu T.). rec. 1:34,5, 2. Aldina, 
3. Sultaș. Simplu 6, ordinea 11. 
event 4, ’ ordinea tri.plă 89. Cursa 
a IX-a : 1. Humeius (Gheorghe 
N.) rec. 1:31,7, 2. Adorata, 3. 
Supoj-ter. Simplu 1.40, ordinea 5, 
evept 5, triplu ciștigător 52, or
dinea triplă 41. Cursa a X-a : 1. 
Grăbit (Solcan Gv.) rec. 1:35.2, 
2. Drăgălaș. Simplu 3, ordinea 9. 
event 9.

1.

Sandy IONESCU

«siau» ni sui mia PHaNospoRi iratui
Șl DV PUTEȚI CIȘTiGA I

AST Azi est e ULTIMA ZI d^ 
participare la tragerea obișnuită 
Pronoexpres de miercuri 8 apri
lie 1931 — prilej de noi și mari 
satisfacții la acest avantajos sis
tem de joc. Dintre numeroasele 
succese consemnate la cele patru 
trageri din Juna martie, sînt de 
remarcat cele^ ȘASE AUTOTU
RISME „Dacia 1309“, precum și 
18 CÎȘTIGURI IN BANI ÎNTRE 
8.000 și 42j0G0 LEI ! Luna în curs 
a debutat, de asemenea, cu re-

Agențiile Loto—Prono
sport au început vînzarea 
biletelor pentru prima tra
gere Loto-2 din această 
lună, care va avea loc 
duminică 12 aprilie 1981. 
Procurați din vreme bile
te cu numerele prefe
rate !

zultate edificatoare, răsplătind 
perseverența și Inspirația altor 
participant! (după cum se poate 
vedea din lista cîștyfurilor la 
tragerea din 1 aprilie 1981, pu
blicată în această rubrică). ÎN- 
CERCAȚI-VA ȘI DV. ȘANSELE 
LA TRAGEREA DE MÎINE !
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
NOEXPRES ----- ------

Categoria 
autoturisme 
tegoria 
4.546 Iei 
2.751 lei 
538 lei ; 
282 lei ;

lei ; Categoria 7 : 324,50 a 200 
lei ; Categoria' 8 : 5.483,75 a 40 
lei.

Report la categoria 1 : 389.9S2 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
fost cîștigate de : GHEORGHE 
DIACONU din Constanța și res
pectiv GHEORGHE ONOFREI din 
Moinești — Bacău care mai ob
ține și o suită de cîștigurl de 
alte categorii.

PRO- 
DIN 1 APRILIE 1981 

1 : 2 variante 25% 
„DACIA 1300“ ; C 
18 variante 25%

29,7'5 
: 139,25 
290,25 
10.517,75

2 :
; Categoria 3 :

Categoria 4 : 
Categoria 5 : 
Categoria 6 : a

Și 
la

INTERNAȚIONALA
DE BOX

seara, cu începere 
pe ringul instalat

ȘTIRI DIN RUGBY

PR(

t:\MPIONATllI III CROS
(Urmare din pag. 1) JUNIOi

PARI

IN „CUPA F.R. RUGBY** 
inreg strat următoarele rezultate: 
Politehnica Lași — Farul 12—18 
(9—8), Rulmentul Bîrlad — Con
structorul Constanța 16—6 (6—0), -
C. S.M. Sibiu — Ști'nța Petroșani
9—10 (0—3). Dinamo — Rapid
21—12 (9—12). (Corespondenți :
D. OnciuJ, E. Iovu, I. lonescu, D. 
Brănoiu).

ASTAZI, MECI INTERNAȚIO
NAL. Selecționata de juniori a 
țării noastre întilnește echipa 
Monmouth School (Anglia). Par
tida, care se dispută pe stadio
nul „Parcul copilului*4, de la ora 
15, are loc la o săptămînă înain
tea zilei inaugurale a Campiona
tului european F.I.R.A. pentru 
juniori de la Madrid, lâ, care va 
lua parte și lotul nostru repre
zentativ.

„CUPA STEAUA**, competiție 
organizată pentru tinerii rug- 
byști (13—14 ani) s-a încheiat du- 
min’că, fiind consemnate 
țațele : C.S.Ș. Steaua — 
Locomotiva Buc. 20—12 (în 
întrecerii) și R.C. Sportul 
den țese ~

OBIȘNUITA 
norilor 
tâzi, de 
Steaua.
GALĂ

rezul- 
C.S.Ș. 
finala 

stu- 
C.S.Ș. Triumf 18—6.

ședință a antre- 
arbitrilor are loc as- 
ora 16, in sala clubului

Miercuri 
la ora 18, v
sala Dinamo din Capitală 
avea loc’ o interesantă gală in
ternațională de box cu partici
parea echipelor de tineret ale 
cluburilor Dinamo București și 
Dynamo Berlin. Printre boxerii 
bucureșteni se vor afla 
Bornescu. Ion Matei, Ion 
Nicolae Iordache. Cornel

Petre 
Stan, 

Bălan

făcut față foarte bine distanței 
neobișnuit de mari (4 500 m), 
forțînd doar atiț cit ia fost 
necesar să ciștige al patrulea 
titlu al carierei (1974. 75. 80). 
Marko confirmă părerea _ că 
este cel mai înzestrat alergător 
al categoriei, și chiar dacă con
stituția lui fizică și maniera 
de alergare ns duc tu gîndu.1 
la un „pur-sînge“ al pistei, ste- 
listul are un palmares unic la 
cros, fiind, în timp, campion 
național la toate categoriile de 
vinstă (juniori III, II, I și ti
neret — de două ori), la ulti
mele două categorii fiind, tot- 

balcanic. 
Milas se 
juniorilor 

cîștigat 
terminat 

alergă- 
(3 500 m)

odată, și ca.npio 1 
Olga West și Cornel 
detașează din rindui 
mari.
clar, 
greu 
toare 
fiind,

La fete, deși a 
campioana a 

— ca și celelalte 
—, distanța 

____ . probabil, prea mare (a- 
proape dublă față de cea de la 
Crosul Balcanic). Milaș impre
sionează cu ușurința cu care 
iși domină colegii de generație, 
anunțindu -se 
bită pentru 
obstacole.

Și juniorii
Il-a au desemnat campioni aș
teptați : Iulia lonescu și Costel 
Constantin, ambii de la Clubul 
sportiv școlar Piatra Neamț, ta
lente autentice, componenți ai 
echipelor noa Are la Crosul Bal
canic. Iulia lonescu și-a apă
rat, dealtfel, titlul cucerit anul 
trecut la Craiova, după ce 
1979 fusese campioană a 
oarelor III. în sfirșit, 
Negură și Dumitru Pop, 
mai tineri cîștigători, 
primele lor succese ia o 
gorie, juniori III, la care 
desigur, prematur să ne 
nunțăm asupra ierarhiilor.

Rămînlnd în perimetrul 
niorilor, trebuie să subliniem, 
ca o constatare de ansamblu, 
că la toate cele trei categorii 
provincia domină zdrobitor cla
samentele individuale și pe e- 
chipe : un singur atlet 
București, pe locul 
niori I, în toate 
curse, nici o echipă 
nă pe podium, iată

o speranță deose- 
proba de 3 000 m

de categoria a

în 
juni- 
Iulia 

cei 
obțin 
cate- 
este. 
pro-

.ju

din
4 la . ju- 
cele șase 
bucureștea- 

__ ____________  ___  o realitate 
care trebuie să dea de glndit 
De ce se poate la Bistrița, la 
Piatra Neamț, la Deva, la Su
ceava, la Tulcea, la Zalău sau 
la Zlatna și nu se poate 
București ?...

Ia

ÎNAINTE
Anul tr< 

Progresul- 
lase. du 
de câmpie 
puncte șl s 
start, o i 
Ia retrogri 
urmă, adi< 
tul turului 
îndreptat 
dr. Staic 
prima pai 
oarecum 1 
goarea dii 
mentului. 
Moldova, i 
cii pentru 
antrenorii 
E. Iordach 
printr-.jin 
judicios în 

să intr 
formă 
bine, ei 
primele 

returului. ' 
ceasta re 
puncte, ad 
perioada 
sezonului < 
tă-ne ajun 
denlă stab 
antrenori

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Stadionul 
Corvinul va 
partida retur 
natele. de iun 
și Ungariei, 
minariilor Car 
pean I. Meci 
tanță pentru 
colori,, după 
Mako. O i 
scorul, ar pi 
juniori a Rc 
calificarea P1 
nai al compt 
organizat. în 
derația vest-s

în vederea 
sever echipa 
Mircea Rădu 
la Hunedoara 
le, susținînd 
amicale 
4—2 cu 
Divizia 
ghiuc,
Vuia), iar a 
Corvinului. p» 
cu 4—0 (B
Hanghiuc și 
golurile). îmi 
tă eficacitate 
bun augur îi

de
Exp 

„C“
M.

StlttlIONAI

I nOIILW '. I

I
I
I
I
I
I

Duminică i 
pitală lotu 
în vederea 
goevgrad, p 
verificare, de 
prezentativa 
gariei. S-au { 
jucători : Al 
portari : Viat 
mon, Rednii 
dași ; Murwș'. 
Minea — nr 
Terheș, Fîșic. 
Klein — ir 
subliniați vor 
care se Va îi

Selecționata 
astăzi la Blaj

DE LA LD. M.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturisn

* după cum urmează : 
Mag. București — 

Pitești 
Bacău 
Brașov 
Cluj 
Iași 
Timișoara 
Reșița 
Baia Mare

celor înscriși
»,

»f

fr

ft

»f

ff 
ff

nr. 1:
li»»

ff

ff

»>

ff

»» . ..
efectuează în funcție d
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Vînzărîle zilnice
autoturisme și capacitatea de vînzare a fiec

se



KU StLECJIOKABILII EOST IK PRIM

da ultimelor reușite

HOP-

PLANUL DERBIULUI „BAROMETRUL" TRICOLORILOR

\ TRECE ULTIMUL OBSTACOL
n toamnă, 

acumu- 
etape 

trei

puncte la ac-

se 
mai 
a. încă din 

candidată 
Pînă la 
la sfîrși- 

rile s-au 
■a din str.

Încheiat 
competiției 
ist de do
liul clasa- 
, la Slănic 

11 pregăti- 
.1 sezon, 
loveanu și 
lăreau — 
> instruire 
— ca echi- 
îai repede 
lepășească.. 
iragul greii 
etape ale 

id prin a- 
i a sase 
lu decît in 
nzătoare a 
înă. Și ia- 
irima

cei 
eni.

sca-
doi
Bi-

lantul ? Șapte
tivul Progresului-Vulcan, nu 
șase ! Deci, cu un punct 
măi mult decît planificarea 

așa optimistă — a 
Ce s-ar 
aici 1 O 
a situa- 
de buna 

echipei. la 
(cu Dinamo) și 

ar putea duce la 
că Progresul- 

acum cu plus unu

— Și 
conducerii tehnice, 
putea deduce de 
judecată simplistă 
tiei — determinată 
comportare a 
București 
Galati — 
concluzia 
Vulcan — 
în clasamentul adevărului — 
nu prea ar mai avea pro
bleme cu retrogradarea. Dar 
a spune .,hop“. cînd pînă 
dincolo de șanț mai este Ș> 
distantă de... 11 etape, ar fi. 
fără îndoială, o mare gre
șeală. Pentru că adevărata 
scadentă a pregătirii sî a 
împlinirilor este în minutul 
90 al ultimei etape a cam
pionatului. $i ca să poată 
rîde atunci la urmă, echipa 
antrenată de P. Moldoveanu 
Si E. Iordache trebuie să 
mai depășească încă vreo 
două praguri ca acela al 
primelor șase etape. Altfel...

Mihai IONESCU

prin performanțele 
constanța și for

ța sa de joc (de atîtea ori con
firmate), dar mai ales ! —
prin cei 7—8 oameni pe care-i 
dă lotului reprezentativ, Univer
sitatea Craiova este, actualmen
te, o veritabilă „echipă-fanion" 
a fotbalului nostru. Motiv pentru 
care am urmă rit-o sîmbătă, la 
prima sa apariție în Capitală din 
acest sezon, cu o atenție deasu
pra cadrului strict al derbyului 
de etapă, atenție cuvenită atîtor 
selecțio-nabili la 
luni cu 3 jocuri interțări, intre 
care și cel de pe Wembley.

Ei bine, singurul om de 
din team-ul craiovean 
satisfacția așteptată a 
șan. Jucat insuficient 
repriză (ceea ce l-a 
caute singur baloane, 
terenului sau pe centrul 
lui), Crișan s-a remarcat 
pauză prin poftă de joc, 
curse impetuoase pe aripă, 
și prin „apetit" 
Foarte puțin, în schimb, 
văzut Bălăci, Beldeanu 
„încarcerat'* în rol de închizător, 
fără obișnuitul lui apoirt ofensiv), 
Negrilă, Ștefănescu. Acesta din 
urmă ne-a făcut — la un mo
ment dat, în repriza a doua, 
cînd parcă nu știa exact pe ce 
post joacă — să ne temem pen-.

Evident, 
sale, prin

începutul unei

_ lot 
care a dat 
fost Cri- 

în prima 
făcut să-și 
la mijlocul 

atacu- 
după 
prin 
dar 

combinativ.
s-au 

(prea

tru forma sa 
Bine ar fi să __
apreciatul căpitan al 
lor'" __’_____ ___________
despre Țlcleanu, în ultima 
me bolnav, el a fost de 
dată rezervă.

Dacă nu de la Craiova, 
unde le așteptam, personalitățile 
meciului s-au ridicat din ' ’ " 
bucureșteană.

Mai întîi, acest Chihaia, 
al echipei, pe care l-am 
cat în 
dintre 
primit 
etapă.
Mihai 
fermi _ ............. .......
dări, ta pase. Iar în atac, Mir
cea Sandu și Florin Grigore, 
vîrfuri tari și neastîmpărate, me
reu cu "" " ’ 
poartă.

Poate 
mătaru _.. _ _ _____ _
dere vivacității celor doi atacanți 
,,alb-negrl“. Accidentat însă, el 
a lipsit sensibil, simbătă, ofensi
vei craiovene, ta care contează 
structural.

In ftae, Moraru. Bun, deși nu 
prea solicitat. Nimic de. spus 
despre Munteanu II, accidentat 
după zece minute.

Radu URZICEANU

NOȘTRI SUSȚIN MÎINE
RETUR CU UNGARIA

îarei ..AA 
i, mîine.

selectio- 
s României 
irul preli- 
ului euro- 
îre impor- 
noștri tri- 
-0 de la 

indiferent 
echipei de 
să obțină 

urneirj fi- 
care va fi 
an. de fe-

cilei partide de mîine. pe care 
juniorii noștri au datoria s-o 
dispute accelerînd la maximum 
din primul și pînă în ultimul 
minut de joc. Meciul acesta 
cu Ungaria trebuie să fie privit 
cu toată atenția de Balint. 
Hanghiuc. Stoica, Sertov, Udri- 
că și ceilalți coechipieri ai lor.

sportivă actuală... 
ne înșelăm șl ca 

„trlcolori- 
să ne dezmintă curtad... Cit 

vre- 
astă

de

tabăra

pivot 
remar- 
care —cronica de luni și 

jucătorii de cîmp 
cea mai mare notă din 

Apoi, doi dintre apărători, 
Marian și Cazan, exacți și 
în plasament, în depoșe- 

Iar in atac,
Florin

ochii (și cu... șutul...) pe

că, dacă ar fi jucat, Că- 
ar fi adus o con trap on-

fEREȘTE-TE DE FORMAȚIA CU MULTE REZERVE!“jy
Cu ani în urmă, la Craiova, o 

echipă cu vreo opt jucători din 
formația de tineret a Steagului 
roșu obținea o .victorie de necre
zut în fața Universității, schim- 
bînd soarta campionatului ! în 
etapa a 22-a, Progresul prezenta, 
în meciul cu Dinamo, un „11“ 
fără vreo 3—4 recunoscuți titu
lari. Și '• .................
scontat 
valoare, 
la Iași, 
mișoara 
Vișan, Șerbănoi, 
(accidentați) ceea ce înclina și 
mai mult balanța „calculelor hîr- 
tiei“ în favoarea studenților lo
cali. Dar, așa cum s-au desfă
șurat lucrurile și în cele două 
cazuri citate la început, și pe 
stadionul din Dealul Copoulul, 
tinerii fotbaliști timișoreni utili
zați în locul mai experimentați- 
lor coechipieri au evoluat bine, 
unii întreeîrid chiar așteptările. 
Șunda, Murai, Viătănescu, Pal ea 
— despre ei este vorba — au do
vedit că au depășit condiția „ju
cătorului de rezervă" și că uti
lizarea lor într-o partidă dificilă

nu mai reprezintă un risc. Cîteva 
cuvinte în plus despre ex-severi- 
neanul Viătănescu. Frumoasele 
aprecieri ce au însoțit venirea lui 
la Timișoara s-au dovedit „aco-

puțin 
certă

realiza un egal 
și un meci de o
Situație asemănătoare șl 

fiîmbătă, unde „Poli" Ti- 
a venit “ _fără Dumitru, 

Cotec, Nucă

După comportări situate de la o etapâ la alta pe o linie ascen
denta, iatâ câ sîmbâtâ în evoluția componenților lotului reprezenta
tiv, în special a celor care alcătuiesc „blocul craiovean", a intervenit 
o sincopă. O scădere de randament în... perspectiva primului oficial 
ol sezonului, cel din 29 aprilie cu Anglia. Media 6,44 — obținută 
sîmbâtâ de „11"-le din meciul cu Anglia de la București este cu 
aproape un punct și jumătate mai mică decît media din etapa a 22-a, 
cînd a realizat 7,83 printr-o mobilizare exemplară. Din notările de 
simbătă, situate între 6 și 7, fac excepție nota 9 obținută de AL. Nl- 
COLAE, artizanul victoriei echipei sale, precum și nota 7+ primită de 
Crișan, singurul craiovean care s-a bătut mai cu foc pentru blazonul 
de lider al Universității.

După cele 6 etape ale returului, clasamentul selecționabililor - 
alcătuit pe baza adiționării notelor obținute — se prezintă astfel :

Iordache și Stoica 44,5 ; Bălăci și Țâlnar 43,5 ; Al. Nicolae 43 ; 
M. Zamfir 41 ; Sameș 40 ; lordănescu și Moraru 39 ; Ștefănescu 38 ; 
Crișan 37,5 ; Negrită și M. Sandu 36 ; Cămătaru 35 ; Beldeanu și 
Munteanu II 34 ; M. Răducanu 32,5 (ultimii 8, de la Ștefănescu în 
jos, cu o notă mai puțin), Țicleanu 28 (două meciuri moi puțin) și 
Cîmpeanu II 24 (trei meciuri mai puțin, dar cu cea mai bună medie, 
8,00).

DINAMO BUCUREȘTI URCA ÎNCET, DAR SIGUR
In urmă cu două săptămîni am 

urmărit-o pe „U“ Cluj-Napoca in 
meciul cu S.C. Bacău. Pe Dinar 
mo am văzut-o evoluînd in par
tidele cu Jiul, la Petroșani, și 
cu Progresul-Vulcan. Simbătă, la 
Cluj-Napoca, am urmărit meciul 
dintre aceste două formații. „U“. 
a jucat acum mai bine decît cu 
Bacăul și, nu ne îndoim, decit 
o făcuse la Craiova (0—7). Rein
trarea lui Cîmpeanu 11 s-a făcut 
din plin simțită, deși tinărul in
ternațional (datorită, probabil, 
prezenței lui Valentin Stăneseu) 
a încercat, de prea multe ori să 
iasă in evidență, să rezolve totul 
de unul singur. Dar el a evoluat, 
totuși, bine, după o- întrerupere 
de trei săptămîni și antrenorul 
„tricolorilor" era mulțumit

perite". Viătănescu întruchipează 
pe mijlocașul modern, ofensiv, 
capabil să susțină un ritm ridi
cat de joc. Sigur că și lui (ca, 
dealtfel, -----------
repede a proci ați 
pe prima 
reamintim 
poate avea 
Laudelor...

...La Iași

foarte tinerilor jucători 
după intrarea 

scenă) trebuie să-i 
ce efecte negative 
înțelegerea greșită a

s-a verificat un mic 
dicton fotbalistic : „ferește-te de 
formația cu multe rezerve". Do
rința de afirmare, de a cîștiga 
un loc de titular fac, de multe 
ori, ca anonimi înlocuitori să 
depășească randamentul unor 
strălucitori absenți.

Eftimie IONESCU

CAMPIONATUL DIVIZIEI C

de

randamentul său. „U“ a mani
festat, insă, carențe la capitolul 
finalizare : doar 9 șuturi la poar
tă (5 aparțin Iui Cîmpeanu) și 
doar 3 pe spațiul ei.

De la Petroșani, la meciul cu 
Progresul-Vulcan, și de la acest 
joc la partida de la Cluj-Napo-

t examen 
enată de 
-a pregătit 
mele 10 zi
uă partide 
re : prima.
Deva, din 

arcat Ilan- 
Stoica și 
cu juniorii 
a cîștigat-o

Niculcioiu, 
au înscris 

□are aceas- 
sperăm, de 
cctiva difi-

TINERET

OOEVORAD
tnit în Ca- 
■ tineret, 
i la Bla- 
■neciul de 
uri, cu re- 
ră a Bui
lt următorii 
Speriatu — 
a, C. Solo- 
tei — fun- 

Moldovan, 
i ; ' Șoiman, 
fău, Gabor, 

(jucătorii 
i „U“-le cu 
partida).
ieret pleacă 
d.

na 1300,

81
81
81
>81
82
82
81
82
182
:uî de 
nagazin.

SEREI I
Zimbrul Suceava — Foresta 

Fălticeni 1—1 (0—1), Cetate^ Tg. 
Neamț — Metalul Botoșani 2—1 
1—0, Dorna Vatra Domei — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc
1— 0 (1—0), TEPRO Iași —
Pașcani 1—2 (0—1), “
cec&a 
(0—0), Nicolina Iași - 
Dorohoi 2—0 (1—0), 
Roman — Unirea Șiret 
Avîntul TCMM Frasin 
Rădăuți 2—1 (0—1).

0 Meciurile Metalul 
Dorna Vatra Bornei (din 
a 18-a, pe teren 1—0) și Unirea 
Șiret — Avîntul Frasin (din e- 
tapa a 18-a, pe teren 1—0) au 
fost omologate cu 3—0 în favoa
rea formațiilor Dorna și, respec
tiv, Unirea.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 19-a : 1. CON
STRUCTORUL IAȘI 26 p (42—19), 

Foresta Fălticeni 26 p (27—8), 
3. Laminorul Roman 24 p (34—21)... 
pe ultimele : 15. Unirea Șiret
12 p (18—31), 16. Șiretul Bucecea 
11 p (17—40).

SERIA A Il-a
Minerul Comănești — Rulmen

tul Bîrlad2—0 (1—0), Gloria Foc
șani — Cimentul Bicaz 2—1 (1—1)., 

•Victoria IRA Bacău — Letea Ba
cău 4—0 (2—0), Luceafărul Adjud 
— DEMAR Mărășești 1—0 (0—0),
FEPA 74 Bîrlad — Energia 
Gheorghiu-Dej 2—8 (0—0), 
tila Buhuși — Petrolul Moinești
2— 9 (0—0), Celuloza P. Neamț — 
Partizanul Bacău 2—0 (1—0). Re- 
lonul Săvinești Roznov n-a jucat.
• Meciul FEPA 74 Bîrlad — 

Luceafărul Adjud (din etapa a 
17-a, pe teren 2—0) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea echipei 
Luceafărul.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
COMĂNEȘTI 25 p‘ (40—12), 2. Re- 
lonul Săvinești Roznov 23 p 
(28—12), 3. Rulmentul Bîrlad 21 p 
(17—14)... pe ultimele : 14. Ci
mentul Bicaz 13 p (23—29). 15. 
FEPA 74 Bîrlad 11 p (12—33).

SERIA A IlI-a
Ș. N. Brăila — Chimia Brazi 

0.—1 (0—0), Carpați Nehoiu —
Olimpia IGFE Rm. Sărat 3—1 
(1—1), FEROM Urzicenl — Trac
torul Viziru 6—1 (3—0). Carpați
Sinaia — Dacia Unirea Brăila 
4—0 (1—0). Oțelul Galați — Ca-
raimanUl Bușteni 2—0 (0—0). Pe
trolul Băicoi — Ancora Galați 
1—0 (1—0), Avîntul Matca — Fo
resta Gugești 3—1 (2—0), Victoria 
Tecuci — Petrolul Berea 1—0 
(0-0).

® Jocul Caraim anul Bușteni — 
Ș. N. Brăila (din etapa a 17-a, 
pe teren 2—2) a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei Ș.N. 
Brăila.

C.F.R.
Șiretul Bu- 

Constructorul lași 0—1 
’ - Cristalul

Laminorul 
5—1 (2—0), 
— Metalul
Rădăuți — 

etapa

1.
2.

Gh.
Tex-

Galați 23 p (33—16)... pe ultimele; 
15. Dacia Unirea Brăila 10 p 
(118—34) — echipă sancționată cu

Pe primele locuri : 1. CHIMIA
BRAZI 28 P (42-12), 2. Oțelul
Galați 27 P (40—13), 3. Carpați
Sinaia 23 P (41—23), 4. Ancora

—4 puncte, 16. Tractorul Viziru 
2 p (9—80).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — 

Țăndărei 1—6 (0—8), 
Constanța — Amonil 
0—3 (0—1), Rapid
Chimpex Constanța 2—0 (1—0),
Ș.N. Tulcea — Marina Mangalia 
4—1 (3—1), Voința Constanța —
Unirea Eforie 2—0 (2—0), Metalul 
Mangalia — Constructorul Călă
rași 2—1 (1—1), Șoimii Cernavodă 
— Portul Constanța 1—2 (1—1),
Progresul Isaccea — Viitorul Mah- 
mudla — nu s-a disputat.
• Meciul Metalul Mangalia 

Portul Constanța (din etapa

Victoria 
Electrica 
Slobozia 

Fetești 
2—0

_____ ________ , ___ a 
17-a, pe teren 0—0) a fost omolo
gat cu 3—0 în favoarea Metalu
lui.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CAlARAȘI 34 p (60—11), 
Portul Constanța 28 p (47—21), 
Rapid Fetești 22 p (31—20), 
Constructorul Călărași 22

1.
2.
3.
4. 

____________ . P 
(33—23)... pe ultimele : 15. Elec
trica Constanța 12 
Viitorul Mahmudia
— din 18 jocuri.

SERIA A
F.C.M. Giurgiu — Automatica 

București 2—0 (1—0), Ș.N. Oltenița
— Flacăra roșie București 3—1
(2—0), Abatorul București — Da
nubiana București 3—1 (2—1),
Cetatea Tr. Măgurele — Viitorul 
Chirnogi 3—0 (0—0), Tehnometal
București — Chimia Tr. Măgurele 
3—0 (2—0), Petrolul Bolintin —
Petrolul Videle 4—1 (2—0), 
tronica București — Voința 
rești 2—1 (0—0), Luceafărul 
rești — T.M. București 2—1
1. C.S.I.M. București nu a

Pe primele locuri : 1.
MATICA București 29 p (45—12),
2. Chimia Tr. Măgurele 24 p

- ’ (18—17),
(19—19)... 
Bolintin 
Oltenița

p (10—30), 16.
11 p (18—76)

V-a

Elcc- 
Bucu- 
Bucu- 
(1—0), 
jucat. 

AUTO-

Tr.Chimia
(30—26), 3. T.M.B. 21 p 
4. Viitorul Chirnogi 21 p 
pe ultimele : 15. Petrolul 
14 p (23—29), 16. Ș.N. 
12 p (13—27).

SERIA A Vl-a
Slatina — I.P.C. Sla- 
(0—1), Metalul Mija — 
Corabia 1—0 (0—0),

Recolta Stoicănești — Progresul 
Pucioasa 2—1 (1—0), Cimentul
Fieni — Unirea Răcari 3—1 (1—0), 
I.C.I.M. Ploiești 
iești — 0—1
Cîmpulung — Dacia Pitești 1—0 
(0-0),------ ~
muncitoresc Caracal
Electronistul Curtea de Argeș — 
Petrolul Tîrgoviște 5—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. ENERGIA 
SLATINA 28 p (46—13), 2. Pra
hova Ploiești 28 p (33—19), 3. 
I.C.I.M. Ploiești 25 p (46—17)... 
pe ultimele : 14. I.P.C. Slatina 
11 p (16—41), 15. Petrolul Tîr
goviște 11 p (15—44), 16. Unirea 
Răcari 11 p (22—63).

SERIA A VH-a
Constructorul Craiova — Elec- 

troputere Craioya 0—1 (0—0),
C.S.M. Drobeta Tr. Severin —

Energia 
tina 3—1 
Progresul

I.O.B.

— Prahova Plo- 
(0—1), Muscelul

Balș — Sportul
0—1 (0—1),

ca, Dinamo a marcat un evident 
salt calitativ. Este o cu totul 
altă echipă față de sezonul de 
toamnă. A ciștigat în omogeni
tate, în mai toate compartimen
tele. Marile ei cîștiguri sînt, fără 
îndoială, Bumbescu, Pană și.- 
Dragnea. Deși a avut o evoluție 
sub precedentele, primul a adus 
un plus de siguranță în apărare; 
Pană, un mijlocaș cu o capaci
tate de efort remarcabilă, crește 
de la joc la joc. Este prezent 
peste tot, în apărare și în atac, 
cu un randament sporit. Apoi, 
revenirea lui Dragnea. Acest ju
cător — de real talent — pare 

ajuns la maturizare. A 
de suita de accidentări și 

foarte. bine, pe postul lui 
Georgescu, 
mai prejos nici la jocul

să fi 
scăpat 
joacă 
Dudu 
mine __  _____ _ ____
cu capul. Desigur, Dinamo mai 
are mult de lucru pentru a de
veni o formație de nivel inter
național. Mai slab ni se pare 
,,flancul stîng" : Stredie nu are 
experiență, Iordache (în ciuda 
calităților) nu confirmă, ratează 
mari ocazii, în timp ce Custov 
are o formă sportivă prea osci
lantă...

unde nu ră-

Constantin ALEXE |

HWAT0I1I PENTRU EORtCIITUBINf ?
Sînt meciuri, cum a fost șl cel 

de la Baia Mare, în care rolul 
arbitrilor de linie este determi
nant în buna desfășurare a jocu
rilor, în ultimă analiză în juste
țea rezultatului fixat pe tabelă.

ETAPA A XlX-a
Diema Orșova 4—0 (0—0), Meca
nizatorul Șirpian — Dunărea Ca
lafat 2—0 (0—0), Victoria Craiova
— C.F.R. Craiova 1—2 (1—1), Me
talurgistul Sadu — Unirea Dro- 
beta Tr. Severin 2—9 (1—9), Mi
nerul Rm. Vîlcea — Jiul Rovinari
1— 9 (0—9) — s-a jucat la Horezu,
Viitorul Drăgășani — Lotru Bre
zei 2—1 (0—1), Minerul Motru — 
Progresul Băilești 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. 
TROPUTERE CRAIOVA 28 
(26—13), 2. C.S.M. Drobeta 
Sev. 25 p (43—11) — echipă sanc
ționată cu —4 puncte, 3. Dună
rea Calafat 24 p (32—13)... pe ul
timele : 15. Progresul Băilești
13 p (20—42), 16. Victoria Craiova 
7 p (14—42).

SERIA A Vm-a
Gloria Reșița — Strungul Arad 

0—1 (0—0), Metalul Oțelu Roșu
— Victoria Ineu 1—0 (0—0), Șoi
mii Strungul Lipova — Minerul 
Ora vița 5—1 (2—0), C.F.R. Caran
sebeș — Unirea Sînnicolau 1—0 
(0—0), C.F.R. Arad — Vulturii 
textila Lugoj 3—1 (2—1), Explor- 
min Deva — C.P.L. Caransebeș 
5—0 (2—0). Electromotor Timi
șoara — Unirea Tomnatic 2—0 
(0—0), Metalul Bocșa — Minerul 
Certej 1—1 (0—1). ■

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 27 p (45—17), 2. Ex- 
plormin Deva 24 p (52—23), 
Minerul Oravița 22 p -
pe ultimele : 15. Victoria 
16 p (23—38), 16. Vulturii Lugoj 
15 p (28—36).

SERIA A iX-a
Someșul Satu- Mare — Tricolo

rul Beiuș 2—1 (1—0), Unirea Dej
— Oțelul Or. dr. Petru Groza
2— 1 (1—1), Bihoreana Marghita
— Metalul Cărei 3—0 (2—0), Ra
pid Jibou — Voința Oradea 3—2 
(2—2), Oașul Negrești — Con
strucții Electrometal Cluj-Napoca 
2—0 (1—0), Recolta Salonta —
Victoria Elcond Zalău 2—0 (0—0), 
Armătura Zalău ---
mei C. Turzii 3—0 (2—0), Victo
ria Cărei — Unirea ' '
hai 1—0 (1—0).
• Meciul Someșul Satu Mare

— Victoria Cărei (din etapa a 
18-a, pe teren 1—0) s-a omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei So
meșul.

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 31 p (40—9), 2.

Cluj-Napoca 23 p (37—20), 
Armătura Zalău 22 p (42—27) 
echipă sancționată

puncte... pe ultimele : 15. Rapid 
Jibou 13 p (20—42), 16. Unirea 
Valea lui Mihai 11 P (19—45).

SERIA A X-a
Minerul Rodna 

Tg. Mureș 3—1 (2—0),
Năsăud — Avîntul Reghin 
(0—0), CUPROM Baia Mare 
Minerul Băiuț 0—0, Minerul 
Borșa — Foresta Bistrița 
(1—0), Minerul Baia Șprie 
Minerul Băița 0—0, 
ghin ‘
Mureșul Luduș — 
Lăpuș 3—0 (0—0),

2. C.S.M.

ELEC-
P 

Tr.

3.
(33—24)... 

Ineu

Industria sîr-
Vaiea lui Mi

C.E. 
3.

cu

Electrozahăr
Textila

1—0
Baia
2-0

Oțelul
Minerul Eba Seini

Lăpușul
Silvicultorul

Re- 
0-0, 
Tg.

Maieru — Simared Baia Mare 
1—0 (0—0) — 6-a jucat la Sîngeorz 
Băi.
• Jocul CUPROM Bala Mare — 

Minerul Rodna (din etapa a 17-a, 
pe teren 3—1) fi-a omologat cu 
3—0 în favoarea echipei CUPROM.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 24 p (34—13), 2.
Minerul Borșa 22 p (35—16), 3. 
Minerul Uba 22 p (28—19)... pe 
ultimele : Silvicultorul Maieru 
16 p (23—56), 16. Electrozahăr Tg. 
Mureș 13 p (14—25).

SERIA A Xl-a
Construcții Sibiu 

Mîrșa 0—1 (0—0), 
Mediaș *
1—1 (0—0), Unirea 
Vitrometan “
C.F.R. Simeria — 
Sibiu 2—0 (1—0),
Turda — C.P.L. Sebeș 7—0 (2—0), 
Minerul Știința-Vulcan — Victoria 
Că Lan 0—0, C.I.L. Blaj IMIȚI 
Agnita 1—0 (0—0), Minerul Ghe- 
lar — Minerul Paroșeni f “ 
(0-0).
• Partida Minerul Paroșeni 

C.I.L. Blaj (din etapa a 18-a, po 
teren 2—0) a fost omologată cu 
3—0 în favoarea echipei din Blaj.

Pe primele locuri : 1. CARP AȚI 
MÎRȘA 27 p (44—13), 2. Unirea 
Alba Iulia 21 p (25—15), 3. C.I.L. 
Blaj 21 p (26—19), 4. Minerul 
Ghelar 21 p (22—20)... pe ultimele: 
16. C.P.L. Sebeș 14 p .................n
Construcții Sibiu 13 p 
Semifinalista „Cupei ” 
Sticla Arieșul Turda, 
.locul 7 cu 19 p (golaveraj 45—14).

SERIA A XlI-a
Metalul Sighișoara — I.C.I.M. 

Brașov 3—2 (3—1), Tractorul
Miercurea Ciuc — Metalul Tg. 
Secuiesc 0—0, Mobila-Măgura 
Codlea — Carpați Brașov 3—0 
(1—0), Progresul Odorhei — Mu
reșul Toplița 4—0 (4—0), Minerul 
Baraolt — Chimia Or. Victoria 
3—1 (1—0), C.S.U. Bfașov — Pre
cizia Săcele 0—0, Torpedo Zăr- 
nești — Constructorul Sf. Gheor
ghe 4—0 (3—0), Metrom Brașov
— Minerul Bălan 1—0 (0—0).
• Meciurile Carpați Brașov — 

Torpedo Zărnești (din etapa 
18-a, pe teren 1—0), Minerul 
lan — Progresul Odorhei 
etapa a 18-a, pe teren 2—4) 
Tractorul Miercurea Ciuc — 
păți Brașov (din etapa a 
pe teren 4—1), Metalul Tg. 
cuiesc — Metalul Sighișoara 
etapa a 17-a, ,pe teren 1—0) au 
fost omologate cu 3—0 în favoa
rea echipelor Carpați (ambele 
jocuri), Progresul și Metalul Si
ghișoara.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 26 p (43—20), 2. 
Metalul Sighișoara 26 p (31—11), 
3. I.C.I.M. Brașov 26_ p (29—19)... 
pe ultimele : . -
Sf. Gheorghe 10 p (12—54), 
C.S.U. Brașov 5 p (7—36).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

Metalul
Mediaș

15.

i — Carpați 
Au tonrec amica 
Copșa Mică 
Alba Iulia —

5—0 (1—0),
Textila (IPA) 
Sticla Aricșul

IMIX

2—0

(18—45), 16. 
.) (23—35).
României", 
se află pe

a 
Bă- 
(din

Și 
Car- 
17-a, 

Se- 
(din

Constructorul
16.

Intr-adevăr, în această partidă 
ieșeanul Vasile lanul și bucu- 
reșteanul Cristian Maghiar au 
fost solicitați din plin de jocul 
la ofsaid practicat cu obstinație 
de formația oaspete, constituta- 
du-se astfel în ajutoare de preț 
pentru centralul Constantin Băr- 
bulescu.

Pe fază, atențl la momentul 
pasei — cum scrie la regula
ment — șl nu la acela al pri
mirii mingii (cum pretindeau u- 
nii dintre suporteri, pe eît de 
fanatici, pe atît de neinformați 
asupra art. 11), cei doi tușieri 
au sancționat, de fiecare dată, 
cu promptitudine, pozițiile de a- 
fară din joc in care intrau cu 
regularitate Terheș, Roznai și 
alți coechipieri, atrași in capcana 
întinsă de fundașii lui Halagian 
prin pasul înainte, efectuat, în
deosebi, la pasele lungi cu care 
băimărenii își căutau vîrfurile.

Interpretînd, după bunul plac, 
semnalizările corecte ale celor doi 
tușieri, o parte din public (de 
un subiectivism explicat, credem, 
și de precara poziție în clasa
ment a formației, favorite) l-a 
„gratulat" pe aceștia cu huiduieli 
și fluierături.

Ce sentimente i-or fi încercat 
pe cei doi tușieri în acele mo
mente în care nu-și făceau de
cît datoria 1

Față de ei, față de centralul 
Constantin Bărbulescu, aflat pe 
•terenul din Bala Mare la meciul 
•lui de adio... I-

Gheorghe NICOLAESCU 1

ARBITRII ETAPEI
DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „A‘3

F. C. Argeș — Steaua : M. 
Adam (ambii dinSalomir ; M.

Cluj-Napoca) și I. Bungău (Ti
mișoara).

F. C. Baia
Galați : N. Georgescu ; A. De- 
leanu și C.
București).

Progresul Vulcan — Corvinul 
Hunedoara: ~ ~
beta Tr. Severin) ; I. Igna (Ti
mișoara) și Al. Hie (Craiova).

F. C. M. Brașov — Chimia 
Rm. Vilcea : M. Fediue (Su
ceava) ; V. lanul (Iași) și FL 
Cenea (Caracal).

Dinamo — F.
Rainea ; D. Munteanu (ambii 
din Bîrlad) și V. Tătar (Hune
doara).

Politehnica Iași — Univ. Cra
iova : G. Dragomir (București); 
D. Ologeanu (Arad) și A. For- 
wirth (Timișoara).

A. S. A. Tg. Mureș — „U« 
Cluj-Napoca : C. Jurja (Bucu
rești) ; O. Ștreng (Oradea) și 
C. Szilaghi (Baia Mare).

Jiul — Sportul studențesc : 
C. Teodorescu (Tîrgoviște); Gh. 
Jucan (Mediaș) și I. Dima (Si
ghișoara).

„Poli." Timișoara — S. C. 
Bacău : M. Buzea ; Al. Ioriiță 
și C. Voicu (toți din Bucu
rești).

Mare — F. C. M.

Mateescu (toți din

S. Drăgulici (Dro-

C. Olt : N.



l'n nou test înaintea C. t. de popice SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE • TELEX »
BIATLON • „Cupa Mondială* 

1981 a fost cucerită de Frank 
Ullrich (R.D. Germană), cu 140 
p, urmat de Anatoli Alibaev 
(U.R.S.S.) — 130 p și Kjell Soe- 
bak (Norvegia) — 128 p.

BOX 9 Pugilistul american 
Jeff Chandler și-a păstrat titlul 
de campion mondial la categoria 
cocoș (versiunea ,,WBA“) 
meci egal în 15 reprize 
kio), cu salangerul său, 
zul Eijoro Murata.

HOCHEI ® în ziua a 
campionatului european 
niori (grupa A) ce se desfășoa
ră la Minsk : U.R.S.S. — R. F. 
Germania 17—2 (4—0, 5—0, 8—2) ; 
Suedia — Elveția 9—2 (1—2, 7—0,
1—0) : Finlanda — Austria 10—2 
(4—1, 1—1.- 5—0) ; Cehoslovacia — 
Polonia
• în 
mondial (grupa A), 
nia și Cehoslovacia 
un ioc de verificare la Selb. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu 7—1 (3—0, 2-1. 2—0).
• Federația de hochei a S.U.A. 
a alcătuit echipa pentru C.M. 
grupa A. Printre selecționați se 
află și șapte component! ai echi
pei care a cucerit titlul olimpic, 
anul trecut la Lake Placid.

NATAȚIE o La .Leipzig. îno- 
tătoarea Ute Gcweninger (R.D.G.) 
a stabilit un nou record al țării 
în proba de 200 m bras: 2:32,47.
• Turneul de polo pe apă de la
Stockholm a fost 
Iugoslavia — 9 p, 
R.F. Germania “ . _
inferior), U.R.S.S. — 6 p. 
cla — 4 p, Suedia — 2 p 
Franța — 0 p. în ultima 
Iugoslavia — U.R.S.S. 11—9.

RUGBY • La Hilversum. 
„Cupa F.I.R.A.* din cadrul 
C.E. : Olanda — Tunisia 21—9

TENIS • în finala turneului 
de la Frankfurt pe Main; McEn
roe — Tomas Smid 6—3, 6—2.

FLORIN GHEORGHIU LA 
’ A DOUA REMIZĂ

nal de handbal rezervat junio
rilor, la care a participat și e- 
chipa brașoveană C.S.Ș. Dina
mo (antrenor Remus Drăgănes- 
cu). Tinerii sportivi români 
s-au clasat pe primul loc, în- 
trecînd cu 26—11 (12—4) pe 
Kakoczik din localitate, cu 
19—13 (10—6) pe Revay Gyor, 
cu 18—14 (9—9) pe S. C. Volan 
Szeged, iar în finala competiției 
cu 16—14 (8—6) pe S. K. Olo- 
moue (Cehoslovacia). Cu 29 
de goluri înscrise, handbalistul 
brașovean Cătălin Boghez a 
fost declarat golgeterul con
cursului.

ȘAH
MONDIALI \

JUNIORII AU TINUT IN
CAMPIONII

Xdeea specialiștilor federației 
de resort de a organiza o în- 
tîlnire tur-retur, pe arena au
tomatizată Voința din Ploiești, 
între echipele reprezentative 
de juniori (aflate în plină pre
gătire în vederea C.E. de po
pice de la Viena) și selecțio
natele de senioare și seniori 
ale tării noastre, actualele 
campioane mondiale, a fost de
osebit de interesantă și a dat 
în același timp posibilitatea an
trenorilor să tragă unele con
cluzii.

Confruntarea dintre elanul 
tineresc, dorința de afirmare și 
titularizare pentru C.E. a ju
niorilor cu experiența și orgo
liul mult mai experimentaților 
lor adversari a dat loc la în
treceri de nivel tehnic ridicat, 
încheiate cu rezultate de certă 
valoare. Elevele antrenorilor 
Tudor Buzca și Margareta Sze- 
many au produs chiar o plă
cută surpriză, ele depășind — 
în prima manșă — pe cam
pioanele mondiale la capătul 
unui meci palpitant : 2 577—2 570 
p d, atîț învingătoarele ■ cit 
învinsele 
nița celor 
în retur. 
cu Elena
Elena Pană (429) și-au luat re
vanșa (2 569—2 496), ele avînd 
în Maria Zsizsik (437—427), 
Ioana Dogaru (458—417), Olga 
Psihas (434—417) și Minela Dan 
(433—428) partenere care le-au 
solicitat la maximum.

La băieți, campionii mondiali, 
făcînd uz de întreaga lor pre
gătire fizică și tehnică, • și-au 
apărat prestigiul. Ei au obți-

Și 
trecînd fiecare gra- 
400 p d. Ambiționate, 
senioarele. în frunte 
And.reescu (457) și

a a

fiut victoria în ambele parti
de : 5 409—5 308 și 5386—5 327. 
principalii realizatori fiind se
niorii luliu Bice (923—946), Ilie 
Hosu (930—900), Alexandru Tu
dor (902) și juniorii Ion Frigca 
(914), Al. Szekely (933). Ernest 
Gherglieli (899) și Stelian Boa- 
riti (895).

După acest concludent test se 
poate afirma, 
de specialiștii 
nerii popicari 
programate în 
firilor pentru 
de formă în luna mai, la C.E., 
unde juniorii români aspiră la 
medaliile puse în joc.

fapt subliniat și 
federației, că ti
se află la cotele 
graficul pregă- 
a atinge vîrful

Troian IOANIȚESCU

în runda 
de șah de 
Gheorghiu 
remizat cu 
vietic Gări 
tul de egalitate a mai fost con
semnat în partidele Polu- 
gaevski — Karpo.v. Balasov — 
Beliavski și Petroșian — Torre. 
Smîslov l-a învins pe Timman. 
Celelalte s-au întrerupt.

VOLEIBALISTELE 
LA „CUP. SAVARIA"

în ziua a doua a competiției 
feminine de volei pentru ..Cupa 
Savaria". de la Szombathely : 
Ungaria — România 3—1 ; 
Cuba — Polonia 3—0 : URSS — 
R. P. D. Coreeană 3—1.

C.S.Ș. DINAMO BRASOV - 
LOCUL I LA HANDBAL 

IN UNGARIA

a doua a turneului 
la Moscova. Florin 

(cu piesele negre) a 
marele maestru so-1 
Kasparov. Rezulta-

a 
avut loc un turneu internațio-

La Kiskunhâlâs (Ungaria)

GAINES, RECORDMAN AL SPRINTERILOR
FIȘIER

înotătorul Ambrose 
A împlinit la 17 
22 ani. Are 1,89 m și 
debutat în marile competiții 
internaționale în august 1978, 
cu prilajui C.M. din Berlinul 
Occidental, unde s-a clasat 
pe locul doi Ia 200 m liber 
(1:51,10) și a cucerit două me
dalii de aur cu ștafetele de 
4 x 100 m și 4 x 200 m liber 
ale S.U.A.

în ultimii doi ani nu a pier
dut nici o cursă importantă pe 
distanța de 100 m. Lider auto
ritar - în plutonul sprinterilor 
cu 50,41 în 1979 și 49,61 în 1980, 
el a fost singurul craulist din

Gaines. 
februarie 
80 kg. A

DEBUTUL POLOIȘTILOR ROMANI
ÎN NOUL SEZON

lume care a coborit de 4 ori 
sub 50,0 s. Zilele trecute, în 
piscina acoperită din Austin 
(Texas), el nu a mai ratat ten
tativa de a corecta recordul lu
mii, reușind 49,36, fiind cu 8 
sutimi de secundă mai rapid 
decit Jonty Skiner (1976). Se 
antrenează la Universitatea din 
Auburn, alături de David 
McCagg, campionul lumii „en 
titre" cu Richard Quick. Exer
cițiul său favorit : 8 x 50 m 
(fiecare lungime în 25 s) care 
durează 8 minute 1

Iată și evoluția recordului 
„sutei" în ultimii ani : 51,9 — 
M. Spitz (S.U.A.) 1970 ; 51,47 și 
51,22 — M. Spitz, 1972 ; 51,12 — 
J. Montgomery (S.U.A.) 1975 ;
51,11 — A. Coan (S.U.A.) 1975 ; 
50,59 — J. Montgomery 1975 ; 
50,39 și 49,99 — J. Montgomery 
1976 ; 49,44 — J. Skiner (S.U.A.) 
1976; 49.36 —A. Gaines (S.U.A.) 
1981.

NOI VICTORII ALE TINERILOR 
ÎNOTĂTORI

în 
de la 
a reunit selecționatele de copii 
(14 ani și mai tineri) ale R. D. 
Germane, Cehoslovaciei. Polo
niei și României, sportivii 
români au realizat șase victo
rii : Cristian Ponta 63,95 la 
100 m fluture. 2:23,30 la 200 m 
mixt și 5:01,05 la 400 m mixt ; 
luliu Follert 1:14,31 la 
bras și 2:42,31 la 200 m 
Anca Pătrășcoiu 66,15 
m spate. Gabriela Baka 
100 m fluture și 2:27,74 
m fluture) și Martin 
(1:15,34 — 100 m bras 
2:44,37 —.200 m bras) s-au cla
sat pe locul secund. în clasa
mentul final pe echipe : 1.
R. D. Germană 401 p ; 2. Româ
nia 271 p ; 3. Polonia 232 p ; 4. 
Cehoslovacia 190 p.

patrulaterul internațional 
Ceske Budcjovice, care

100 m 
bras și 
la 100 
(68,12—
— 200
Liplak 

Și

făctad 
(la To- 
japone-

doua a 
de ju-

21—0 (4—0, 10—0, 7—0).
vederea campionatului 

R.F. Germa- 
au susținut

clștlgat da 
urmată de 

9 p (golaveraj 
Gre

și 
zi :

In

i european și mondial 
pe 23, dar surpriza cea 

" " cam-
recordmanul 

Melentiev, 
locul... 40 I 
șl la pușcă, 

(ne) potrivit

Echipa națională de polo a 
României reintră în circuitul 
competițiilor internaționale, 
„7"-Ie reprezentativ fiind-an
gajat, la finele acestei săptă- 
mîni, in turneul de calificare 
pentru campionatul european, 
competiție programată în luna 
septembrie, la Split.

întrecerile care angajează 
numai trei selecționate : Spa
nia, Grecia și România (toate 
finaliste la J.O. din 1980) au 
fost programate de L.E.N. 
(Liga europeană de natație) pe 
un teren neutru, în noul bazin 
acoperit de dimensiuni olim
pice din Kikinda (Iugoslavia). 
Cea de a 4-a participantă la 
turneul de calificare, formația 
Bulgariei a anunțat că nu mai 
participă, pregătindu-se pen
tru „Cupa Mondială". Progra
mul jocurilor va fi alcătuit, 
prin tragere la sorți, la ședința 
tehnică de joi, la Kikinda. în 
fiecare zi se va desfășura cîte 
o partidă începînd de la ora 19 
(ora locală). Reamintim că pri-

mele două clasate in turneu 
vor avea drept de joc, alături 
de Ungaria, Italia, U.R.S.S., 
Iugoslavia, R. F. Germania și 
Olanda, în septembrie, la C.E. 
de la Split.

Pentru partidele de la Ki
kinda antrenorii A. Grințescu 
și Al. Szabo vor alinia o echi
pă tînără, cu mai mulți debu- 
tanți. Din lotul existent (cei 13 
vor fi nominalizați miercuri) 
fac parte : Doru Spinii și Flo
rin Slavei — portari, Viorel 
Rus, Adrian Nastasiu, Adrian 
Schervan, Livîu Răducanu, 
Adrian Muntcanu, Ivan Fejer, 
Dorin Costrăș, Cătălin Moicea- 
nu, Vlad Hagiu, Dan Cristian, 
Cornel Gordan, Liviu Garofea- 
nu, Gheorghe Ilie și Eugen Io- 
nescu.

Meciurile de la Kikinda vor 
fi conduse de arbitrii interna
ționali Klisovici și Klarici din 
Iugoslavia, iar delegatul L.E.N. 
va fi 
slav ia).

R.F. GERMANIA - CAMPIOANA 
MONDIALĂ LA HOCHEI PE IARBĂ

BUENOS AIRES, 6 (Agerpres).
— Campionatul mondial feminin 
de hochei pe iarbă s-a încheiat, 
la Buenos Aires, cu succesul e- 
chlpei R.F. Germania, urmată în 
clasamentul final de formațiile 
Olandei, U.R.S.S., Australiei, Ca
nadei, Argentinei, Japoniei etc. 
tn finala turneului, selecționata 
R. F. Germania a întrecut cu 
4—2 (după executarea loviturilor 
de pedeapsă) formația Olandei. 
La sfîrșitul timpului de joc și a 
prelungirilor regulamentare sco
rul a fost egal : 1—1.

ției europene de tir a confirmat 
omologarea celor două recorduri 
europene, reușite de tinerii noș
tri reprezentanți în proba de pis
tol 10 metri, juniori : al lui M. 
Dragomirescu, cu 573 p, la indi
vidual, șl al echipei Romăniel, 
cu 1697 p, ambele realizate anul 
acesta la campionatele continen
tale de la Atena. Aceste perfor
manțe îmbucurătoare prilejuiesc 
acum, la începutul sezonului de 
tir în aer liber, cîteva gîndurl 
privind unele tendințe manifes
tate în tirul internațional din ul
tima vreme.

S-a constatat, cu prilejul cam
pionatelor europene de tir pen
tru arme cu aer comprimat, că 
există • anumită specializare a 
țintașilor în tirul redus. Nici unul 
dintre marii consacrat! ai ar
melor cu glonț n-a reușit să se 
apropie de... podiumul europene
lor de sală. Iată cîteva exemple: 
Uwe Pottek, fost campion olim
pic la pistol liber, ocupă locul 
18, Ragnar Stkanaker, multiplu

campion 
„vine" i . 
mai răsunătoare e oferă 
pionul olimpic și 
en titre. Aleksandr 
care se clasează pe 
La fel stau lucrurile 
exemplul cel mal . . .
eferindu-ni-1 Victor Vlasov, cam
pionul olimpic de la Moscova, la 
pușcă liberă 3X40 f, situat în ca
pitala elenă, la pușcă 10 metri, pe 
poziția a 32-a... Se pare deci că. 
în condițiile marilor progrese înre
gistrate în tirul mondial în ulti
ma vreme, fiecare amănunt în
cepe să conteze din ce în ce mai 
mult. Așa se explică diferen
țele foarte mari, adesea contra
dictorii, dintre comportările 
lorași trăgători, în sală și 
aer liber. Lumina, celelalte 
diții atmosferice, greutatea 
melor, contactele diferite ale . 
mei cu crosele, accesoriile dife
rite, poziția, toate acestea accen
tuează diferențe care devin 
surmontabile. Șl invers : „ . 
Vincenzo Tondo se va situa cu 
siguranță și de acum înainte în 
prim-planul tuturor concursuri
lor de aer comprimat, în timp 

s-a petrecut pînă 
va prea „vedea" în 
probei de- pistol li—

ce, așa cum 
acum, nu se 
clasamentele 
ber...

Mișa . Radan (lugo-

REZULTATE NORMALE ÎN PRIMA ETAPĂ 
A „CUPEI ROMÂNIEI' LA HOCHEI

Pe patinoarele artificiale din 
Miercurea Ciuc și Galați s-au 
disputat ieri primele jocuri 
din turul preliminar al „Cupei 
României" la hochei pe ghea
tă. Iată scurte relatări de la 
aceste jocuri :

GALAȚI. Jocurile din cadrul 
„Cupei României" au stîrnit 
aci un interes deosebit, cu atît 
mai mult cu cît. nu peste mul
tă vreme, tot aci va avea loc 
și turneul final al acestei în
treceri. în prima partidă. 
Progresul Miercurea Ciuc a în
vins Agronomia CIuj-Napoca 
cu 8—5(3—1, 2—3. 3—1). la ca
pătul unei partide interesante, 
cu multe momente atractive. 
Hocheiștii de la Progresul, su
periori pe plan tehnic, au obți
nut o victorie meritată, pentru 
care au făcut însă eforturi deo
sebite. Remarcabilă rezistența 
opusă de studenți. Au marcat: 
Csiki 2. Horvat 2, Cocîș 2, 
Coca și Lucaci pentru învin
gători, Lajos 2. Szailo, Eroș și 
Olteanu pentru Agronomia. A 
condus: N. Enache (Galați) la 
centru, ajutat de M. Dinu și 
Ia. Petrescu (ambii București) 
la cele două linii.

în a doua partidă formația 
locală Dunărea a întrecut pe 
Tîfnava Odorhei cu 17—1 (6—0, 
6—0. 5—1).

Iată și programul de marți, 
ora 16 : Steaua — Progresul
Miercurea Ciuc și 18 Metalul 
Sf. Gheorghe — Dunărea Galați 
(T. Siriopol — coresp.).

MIERCUREA CIUC. Dintre 
cele două partide programate 
în prima etapă a rundei pre
liminare care are loc aci s-a 
disputat numai una. deoarece 
echipa Metalul Rădăuți nu s-a 
prezentat. în acest singur joc. 
Avintul Gheorgheni a întrecut 
pe Sp. studențesc A.S.E. cu 9—5 
(3—0, 3—2, 3—3). Victoria a
fost decisă în prima repriză. 
Bucureștenii au avut apoi o 
puternică revenire (6—5. mln. 
48 pentru Avintul Gheorgheni). 
Au înscris : Barabaș 2. Gyorgy 
2, Daniel 2. Andrei, Tamas și 
Antal pentru AvîntulfMihăescu, 
Jinga, Florian, Păgaceanu și Niga 
pentru A.S.E. A condus : G. 
Tașnadi (M. Ciuc). Marți are 
loc meciul Dinamo București — 
Avintul Gheorgheni. (V. PaȘ- 
canu — coresp.).
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Radu TIMOFTE

Brazilia primele bilete de avion pentru Spania

EXPERIMENTUL SANTANA A REUȘIT!
Singura echipă definitiv pose

soare a unei cupe mondiale. 
Brazilia, cîștigă, prima, prin ca
lificări, un loc sub soarele Spa
niei. Tripla campioană a lumii 
se alătură — astfel — selecțio
natelor Argentinei și Spaniei in
trate, de drept, ta turneul final 
de anul viitor. Era clar, în sea
ra Iul 22 februarie, după ce de
pășise dublul adversar din La 
Paz (echipa Bollviei șl... altitu
dinea) că brazilienii și-au asigu
rat victoria ta prima grupă pre
liminară a continentului sud- 
american.

Ctod a răsunat ultimul fluier 
al meciului cu Venezuela, jocul 
de încheiere al grupei, suporterii 
brazilieni s-au dezlănțuit, cum 
le e firea, șl au sărbătorit fre
netic succesul. Iar presa, televi
ziunea și radioul au dedicat ve
ritabile poeme învingătorilor. In 
avalanșa de elogii, un loc central 
l-a ocupat Tele Santana, selec
ționerul naționalei ; cu cîteva 
săptăminl în urmă el nu deținea 
de fel • poziție de invidiat. Dim
potrivă, bravul antrenor, un om 
cu • carieră lineară, caracteri
zată de • mare seriozitate pro
fesională (demonstrată dealtfel 
și ca jucător) Întruchipa ținta 
preferată a comentariilor și lait
motivul defecțiunilor de joc ale 
selecționatei. Santana a supor
tat cu stoicism atacurile și — 
spre deosebire de vulcanicii sau 
placizii săi predecesori (tipuri 
reprezentative : Saldanha șl, res
pectiv, Zagalo) — n-a ripostat 
niciodată. „Dacă voi. reuși, voi fi 
purtat în triumf, dacă nu, ce 
mai contează tocă o serie de 
atacuri declarase Santana.

Șl, ta adevăr. Tele Santana a 
Inovat, a testat, a experimentat 
neîncetat formulele și tactica 
reprezentativei braziliene. Expe
rimentele tai au mei* pînă acolo

tacit, ta finalul luptei de califi
care, a trecut pe doi dintre cei 
mai valoroși atacanți, oameni de 
prima linie, pe' Zlco și Socrates, 
ta compartimentul median, dînd 
foarte ttaărulul Paulo Cesar (18 
ani 1 Nu-1 confundați cu vechiul 
internațional cu același nume), 
apoi marii revelații a sezonului, 
Ze Sergio, și Iui Reinaldo mi
siunea de a sparge defensiva ad
versă. Ironizată de mai toți co
mentatorii, luată ta deridere 
chiar și de respectatul Zlco (din 
toamnă, sub tricourile lui A. C. 
Milan) ideea lui Santana a cu
noscut, un mare succes.

Brazilia dispune acum de un 
lot de 30 de jucători de ridica
tă clasă, cărora nenumăratele 
formule utilizate de Inventivul 
Santana le asigură posibilitatea 
de a apare oricînd în echipa na
țională. Grupul foarte tinerilor

fotbaliști dat de selecționata de 
tineret, ce a strălucit la J.O. de 
la Montreal (V. Pereira, Edeval- 
do, Oscar, Junior, Cerezo, Ba
tista, Elder), a căpătat creditul 
total al selecționerului și reușita 
simbioză cu reputații internațio
nali îl îndreptățesc acum pe San
tana să declare : „In Spania, e- 
chipa Braziliei va fi din nou o 
ambasadoare a fotbalului artistic. 
Singura și marea mea dorință 
rămtae aceea ca, în 1982, să fim 
din nou o echipă a fotbalului- 
spectacol așa cum era marea 
noastră reprezentativă din 1958. 
Vă asigur că forțele nu ne lip
sesc !“. Declarația-program a lui 
Tele Santana nu face decit să 
mărească nerăbdarea și interesul 
pentru „Mundialul" 1982.

Eftimie IONESCU

CAMPIONATE, CUPE
UNGARIA (et. a 26-a): Csepel — 

Nyiregyhăza 0—0 ; Debrecen — 
Gydr 1—1 ; Ferencvăros — M.T.K. 
4—2 : B6k6scsaba — Păcs 3—2 ; 
Kaposvăr — Volan 0—0; Zalaeger- 
szeg — Diosgyâr 3—3 ; Honvâd — 
Vasas 3—3; Tatabănya — Ujpesti 
Dozsa 1—1 : Videoton — Duna'Uf- 
văros 2—0. Clasament. : 1. Feren- 
cvâros — 37 p ; 2. Honved — 36 
p ; 3. Videoton — 35 p.

ELVEȚIA (et. a 18-a) : Basel— 
Chiasso 3—0 ; Bellin — Zona-Lau- 
sanne 1—-2 ; Grasshoppers — 
Nordstern 0—1 ; Lucerna — 
Young Boys 1—1 ; Neuchatel — 
F.C. Zurich 0—2 ; Servette — 
Chenols 3—1 ; Si on — St. Gali 
4—1. Clasament : 1. F.C. ZGrich— 
27 p ; 2. Grasshoppers — 25 p : 
3. F.C. Basel — 23 p.

iugoslavia (et. a 23-a) : 
Nis — Steaua Roșie 1—1; Na- 
predak — Vojvodina 3—1; Parti
zan — Vardar 2—2 ; Buducnost — 
Olimpia 1—1 : Zagreb — Borac 
1—1 ; Rijeka — Sloboda 1—1 : Sa
rajevo — Velez 0—2 ; Hajduk — 
Dynamo Zagreb 3—1 ; OFK — 
Zelezniciar 1—0. Clasament : L 
Steaua Roșie — 30 p ; 2. Niș — 
30 p ; 3. Hajduk — 26 p.

R. F. GERMANIA — Finala 
„Cupei R.F. Germania" se va 
disputa la 2 mai între Eintracht 
Frankfurt și F.C. Kaiserslautern, 
în semifinale : Eintracht — Her
tha 1—0 : Kaiserslautern — B^a* 
unschweig 3—2.
• în meci pentru turul II al 

..Cupei Africii" : Maroc — Libe
ria 5—0 (2—0).
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