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DE LA PRIMELE ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASĂ,
LA GRANDIOASA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ „DACIADA"

în climatul muncii însufleți
te a întregului nostru popor 
pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, P.C.R. a asigurat toate con
dițiile pentru a face din demo
crație nu numai un principiu 
de conducere a societății, ci

PESTE 1000 DE MECIURI!

Cele 17 terenuri destinate „sportului alb“, am
plasate in vecinătatea Operei Române, găzduiesc, 
incepînd de ieri, o nouă ediție a uneia dintre cele mai 
mari competiții pentru copii și juniori: „Cupa Tenis-Club 
București". La actuala ediție (participă concurenți in ca
tegoriile de vîrstă 11—12, 13—14, 15—16 și 17—18 ani) s-au 
inserts 486 de băieți și fete din peste 20 de orașe ale țării, 
printre care : București, Brașov, Cluj-Napoca, Cîmpina, 
Cîmpia Turzii, Focșani, Galați, Hunedoara, Iași, Piatra 
Neamț, Slobozia etc. Pină la sfîrșitul acestei săptămini 
(concursul se dispută pe echipe și individual) se vor juca 
peste 1 000 de meciuri.

Foto : Ion MIHAICA

Luptătorii au revenit aseară de ia C.E.

PRIMIRE CĂLDUROASĂ 
PENTRU ȘTEFAN RUSU, 

UN AUTENTIC SUPERCAMPION
Aseară, cu cursa 

RO 202 din direcția 
Copenhaga, a compa
niei TAROM, au re
venit în țară luptă
torii noștri care au 
participat la cea de-a 
28-a ediție a campio
natelor europene de 
lupte greco-romane 
de la Gâteborg.

Printre ei, Ștefan 
Rusu. sportivul bine
cunoscut prin înaltele 
sale performanțe și 
care a adăugat recent, 
la bogatul său palma
res. un nou titlu de 
campion al continen
tului. la cat. 58 kg.

El a fost întîmpinat 
cu căldură de către 
activiști ai C.N.E.FS. 
ai federației de spe
cialitate. a fost felici
tat și îmbrățișat de 
antrenori, coleg' de 
club și prieteni.

Odată cu victoria 
de la Gdteborg, acest 
brav sportiv și-a în

totodată izvorul viu de valori
ficare a tuturor resurselor cre
atoare ale națiunii, ridicînd vi
sele înaintașilor pe culmi de 
fapte a căror măreție n-a fost 
nicicînd egalată în multimile
nara Istorie a poporului nostru.

Un asemenea adevăr își gă
sește o strălucită expresie șl 
în preocuparea permanentă a 
P.C.R. pentru îndrumarea con
tinuă a activității de educație 
fizică și sport.

încă din primele săptămini 
de după istoricul act al Elibe
rării, la 15 septembrie 1944 a 
luat ființă Organizația Sportu
lui Popular (O.S.P.), instituție 
care a pus piatra de temelie a 
unei mișcări sportive cu ade
vărat democratice în România. 
Inițiată de partid, O.S.P. a 
reușit să atragă în practicarea 

scris în palmares cel 
de al 4-lea titlu de 
campion european, 
deținînd o performan
ță greu de egalat 5 
din anul 1978, de la 
Oslo, cînd a cucerit 
prima centură euro
peană este neînvins 
în întrecerile conti
nentale I

Deosebit de bucuros 
de noua victorie ob
ținută, Ștefan Rusu 
ne-a declarat : „Sînt 
fericit că am adus in 
tară o nouă medalie 
de aur, acum în 
preajma celei de a 
60-a aniversări a 
Partidului Comunist 
Român. Folosesc
acest prilej pentru 
a-mi exprima gindu- 
rilc de recunoștință 
fierbinte fată de par
tidul iubit, care a cre
at întregului tineret 
sportiv al țării con
diții din cele mai bu
ne de pregătire".

Ștefan Rusu, intîmpinat cu flori la sosirea pe 
aeroportul Otopeni

Foto : Dragoș NEAGU

sportului un mare număr de 
tineri și tinere, îndeosebi din 
fabrici și din școli.

Primele succese nu s-au lă
sat așteptate; în primăvara a- 
nului 1945, O.S.P. a înregistrat 
o reușită de proporții, cu oca
zia crosului popular la care au 
participat mii de iubitori ai 
sportului. Dînd curs chemării 
O.S.B. din 29 aprilie 1945 
(.Prieteni sportivi din uzine, 
fabrici, școli, universități șl de 
pe ogoare! Fregătiți-vă pentru 
marea sărbătoare a muncii li
bere!"), numărul tinerilor pre- 
zenți la sărbătorirea primului 
1 Mai liber n-a fost doar de 
8 000, cum se anticipa, ci de 
peste 30 000! De atunci defila
rea coloanelor de sportivi în 
cadrul marilor demonstrații cu 
ocazia unor Zile festive a deve
nit o expresie a sentimentelor 
de dragoste și recunoștință fa
ță de partid, care a pus edu
cația fizică și sportul la înde- 
mîna maselor, continuînd — in 
noile condiții de libertate — 
vechea tradiție a mișcării 
sportive muncitorești.

Un nou pas către afirmarea 
activității sportive de masă 
avea să se realizeze odată cu 
proclamarea Republicii (30 de-

(Continuare in pag. 2-3)

LOTUL FOTBALIȘTILOR ROMANI A SOSIT LA COPENHAGA
• Nume noi în efectivul deplasat î Dinu și Cristian
• Antrenorul danezilor apelează la serviciile unor ju

cători care activează peste hotare
COPENHAGA, 13 (prin tele

fon). Din cei 21 de jucători 
convocați duminică seara la 
București (cei șapte craioveni 
au sosit de la Iași tirziu, după 
miezul nopții), antrenorul Va
lentin Stănescu — de data a- 
ceasta fără secundul său Victor 
Stănculescu (care va urmări 
miercuri seara la Valencia me
ciul amical Spania — Ungaria), 
s-a oprit asupra a 18 jucători. 
Speriatu a fost cedat lotului de 
tineret; Ștefănescu este în con
tinuare accidentat, iar la Mir

După neta viei ar ie In "aȚa „15"-lui Italiei

RUGBVȘTII TRICOLORI - Șl MAI APROAPE 
DE OBIINLREA IIIIUIUI EUROPEAN

Remarcabila luciditate a echipei in analiza meciului —-

Acțiune de atac a tricolorilor, la care participă mai mult da 
jumătate dintre ei (Fază din meciul de la Brăila)

Foto : Drago? NEAGU
Prima apariția publică a re

prezentativei de rugby în acest 
sezori — consemnată duminică 
Ia Brăila, în compania squadrel 
azzurra — poate fi judecată sub 
mai multe aspecte. Vom reți
ne, desigur, victoria, cu atit 
mai tonică cu cit ea a fost ob
ținută la o diferență concluden
tă (35—9), cu atit mai impor
tantă cu cit ea vine să mai 
echilibreze paradoxalul bilanț 
al întîlnirilor directe România 
— Italia (oaspeții noștri de la 
sfîrșitul săptămînii trecute ră- 
minînd în avantaj minim, cu 
nouă succese fată de opt!). 
Victoria de la Brăila este a 
8G-a in palmaresul general al 
tricolorilor. Trebuie să remar
căm, apoi, revanșa reușită de 
„15“-le nostru, și încă una ca
tegorică, care demonstrează 
limpede că acel 17—24 de anul 
trecut, de la Aqvila, nu repre
zintă decît un simplu accident.

Ne-a impresionat însă și alt
ceva: luciditatea cu care au 
privit rugbyștii tricolori, ime
diat după meci, proporțiile re
ale ale debutului lor (cu drep
tul) într-un an internațional, 

cea Sandu s-a renunțat, deo
camdată. în aceste condiții, luni 
dimineața s-au îmbarcat in cursa 
Tarom București — Copenha
ga următorii „tricolori": Iorda- 
che, Cristian, Negriiă, M. Zam
fir, Sameș, Dinu, Al. Nicoiae, 
Iovan, Ungureanu, Bălăci, Ți- 
cleanu, Beldeanu, Iordănescu, 
Crișan, Țălnar, Cămătaru, Cîm- 
peanu II și M. Răducanu. 
Lotul nostru este însoțit de 
președintele federației de spe
cialitate, Andrei Rădulescu, și 
de Ștefan Covaci, vicepreșe
dinte cu probleme tehnice.

După aproximativ două ore 
de zbor, cursa Tarom a făcut 
escala sa obișnuită, la Berlin, 
unde am fost întîmpinați de o 
ploaie rece. Din cauza condiți
ilor meteorologice neprielnice, 
tranzitul s-a prelungit, astfel 
că Iotul reprezentativ a sosit 
în capitala Danemarcei la ora 
15 în loc de ora 12, cum era 
prevăzut în program. în fața 
acestei situații neprevăzute și

LOTUL DE TINERET IN VEDEREA MECIULUI
CU SELECȚIONATA SECUNDĂ A U.R.S.S.

După cum s-a mai anunțat 
Lotul de tineret al țării noas
tre urmează a întîlni mîine, la 
Ploiești, selecționata secundă 
a Uniunii Sovietice. în vede
rea acestei partide, antrenorul 
Cornel Drăgușin a convocat 
următorii 17 jucători : Alexa 
și Speriatu — portari; Vlad, 
C. Solomon, FI. Pop. Matei,

SCRIMERI ROMANI IN MARI COMPETIȚII 
INTERNATIONALE

între 16 și 20 aprilie, scri- 
merii români vor fi prezenți 
la două mari competiții inter
naționale. Astfel, la campiona
tele mondiale de tinetet, de la 
Lausanne, vor participa Fer
nando Bucur (floretă), Nicoiae 
Bodoczi (floretă și spadă). Fe
lix Nicoiae (spadă). Alexan

repetăm, extrem de dificil pen
tru el. Fără să se lase vreo 
clipă dominați de euforia suc
cesului, Pțraschiv, Dinu, Dumi
tru, Buoan, Fuicu, Constantin 
si ceilalți au afirmat că pro
pria evoluție nu a atins nive
lul acelora cu Irlanda sau 
Franța. Am încercat un sondai 
inedit, rugind pe fiecare să-și 
acorde o notă. Majoritatea au 
răspuns „șapte", căpitanul na
ționalei un punct mai puțin, 
iar Eneiu Stoica se arăta cel 
mai nemulțumit... de el! Edifi
cator a fost răspunsul lui 
Gheorghe Vărzaru: „Cit și-a a- 
eordat Lungit 7 — am răs
puns. „Atunci eu am jucat de 
6!“. Maturitatea acestui tinăr 
care abia peste două săptămînl 
va împlini 21 de ani, puterea 
lui de a recunoaște că celălalt 
centru a fost mai bun, reflectă 
cum nu se poate mai bine ma
turitatea unei echipe înscrisă pe 
drumul deplinei consacrări, 
pentru care victoria nu e totul,

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag a 4-a)

ținînd seama de starea de obo
seală a unor jucători, antreno
rul Valentin Stănescu a modifi
cat programul, renunțînd la 
antrenamentul pe care îl pre
conizase pentru luni după-a- 
miază, în prim-planul preocu
părilor sale și ale medicului 
Dumitru Tomescu fiind odihna 
și refacerea forțelor jucătorilor 
care au făcut deplasarea. Din 
actualul lot, doar Bălăci este 
accidentat, craioveanul suferind 
o entorsă la gleznă în timpul 
intîlnirii cu Politehnica Iași.

La aeroportul Kastrup, dele
gația fotbaliștilor noștri a fost 
întîmpinată de membrii federa
ției daneze de fotbal, care 
ne-au informat că meciul cu 
echipa României. nrogramat 
miercuri de la ora * (20.30 
ora Buouireștiului' este așteptat 
aici cu interes, această nartidă 
amicală constituind Si pen
tru gazdele noastre un 
bun prilej de verificare pentru 
apropiatele lor examene din 
preliminariile C.M. Ca dovadă că

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag 2-3)

Rednic — fundași; Mureșan, L. 
Moldovan, Minea și Vlătănescu 
— mijlocași; Șoiman, Geolgău, 
Terheș, Fișic, Klein și D. 
Zamfir — înaintași. De re
marcat absenta din lot a lui 
Bumbescu. accidentat duminică. 
De asemenea, se găsesc sub 
control medical C. Solomon și 
Șoiman.

dru Chiculiță și Fiorin Pău- 
nescu (sabie), Csiia Ruparcsics, 
Elisabeta Guzganii Rozalia 
Oros (floretă). La turneul de 
la Kiev va participa echipa 
masculină reprezentativă de 
floretă, alcătuită din Petru 
Kuki, Sorin Roca. Zsolt Husti, 
Florin Nicoiae, Anton Marcvarfc



La Craiova, intr-o ambiantă sărbătoreasca CAMPIONATE-COMPETIȚII
A

Simbată și duminică, în fru
moasa sală polivalentă din 
Craiova, s-au desfășurat ulti
mele două finale (la tenis de 
masă, categoriile 14—19 ani și 
peste 19 ani) ale*  ediției a Il-a 
a „Daciadei", etapa de iarnă.

Publicul numeros și entuzi
ast, format în bună măsură din 
elevi craioveni aflați în vacan
ta de primăvară, a aplaudat 
călduros defilarea celor 41 de 
reprezentative județene și a 
municipiului București, cărora 
le-a adresat cuvîntul de „bun 
venit!" tovarășul Gheorghe Ra
du, secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R.

Apoi s-a dat startul întrece
rilor. în sală au izbucnit de
seori aplauze pentru cîștigăto- 
rii seturilor sau partidelor des
fășurate la cele 12 mese.

Din primul tur au apărut și 
surprizele Cel doi reprezen
tanți ai doljenilor (cat. peste 
19 ani) Mihaela Patru și Costel 
Tambură au fost eliminați — 
ultimul pierzînd setul decisiv 
la 29! învingătorul, Adalbert 
Șpan din Satu Măre, sosise la 
concurs în ultimul moment din 
cauza unui tren „pierdut" la 
Petroșani...

Tn seara zilei de sîmbătă... 
apele s-au limpezit- între se-
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mifinaliști erau trei arădeni, o 
fată și un băiat din Alba și 
cite un reprezentant al județe
lor Giurgiu, Dolj, Bistrița-Nă- 
săud, Caraș-Severin, Satu Ma
re, Sibiu, Constanta,*  Galați, 
Iași, Mehedinți și Vrancea — 
Georgeta Steriam obținînd, spre 
marea bucurie a vrîncenilor, 
puncte prețioase pentru județul 
ei, care pînă atunci nu avea 
nici unul 1

Duminică, semifinalele ți fi
nalele au fost viu disputate. O 
sală arhiplină i-a încurajat pe 
competitori, aplaudînd frenetic 
victoria doljeanului Ovidiu 
Ciobanu, ca și meciurile pasio
nante dintre ieșeanca Iuliana 
Cărare și Daniela Dulmin 
(Arad) și dintre Aritia Mihal- 
cea (Galați) și Silvia Jibotean 
(Alba).

„Noi, arădenii, am venit cu 
gindul Ia victorie," ne spunea 
ton Alexandru Veber, conducă
torul delegației. „Am obținut, 
in final, 17 puncte, ceea ce va 
face ca județul nostru să urce 
in ierarhia „Daciadei" de iarnă 
1981“...

în organizarea întrecerilor, 
un aport deosebit l-au adus 
Comitetul județean Dolj al 
U.T.C., Inspectoratul școlar ju
dețean, Liceul industrial nr. 1,

în frunte cu directorul acestei 
instituții, prof. ing. Gh. Fântâ
nă, și C.J.E.F.S. Dolj.

„Sintem bucuroși că Doljul 
mai are un campion în „Da
ciada" de iarnă care s-a înche
iat" ne-a declarat tovarășa 
Elena Cismaru, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
U.T.C., referindu-se la Ovidiu 
Ciobanu, cîștigător la categoria 
14—19 ani. „Dar și mai bucu
roși sintem Ia gindul că am 
fost gazde bune finalelor și că 
ediția a Il-a a acestei mari 
competiții naționale s-a înche
iat aici, pe plaiurile doljene..." 

REZULTATE TEHNICE. Cat.
14—19 ani, fete: 1. IULIANA 

CĂRARE (Iași), campioană a 
„Daciadei", 2. Daniela Dulmin 
(Arad), 3. Ana Șișcu (Caraș- 
Severin); băieți: 1. OVIDIU 
CIOBANU (Dolj), campion al 
„Daciadei", 2. Ștefan Dumitran 
(Arad), 3. Vasile Șibotean (Al
ba). Cat. peste 19 ani, fete: 1. 
ARITIA MIHALCEA (Galați), 
campioană a „Daciadei", 2. Sil
via Jibotean (Alba), 3. George
ta Steriam (Vrancea) ; băieți:
1. LADISLAU VALACZKAY 
(Arad), campion al „Daciadei",
2. Gheorghe Vaida (Sibiu), X 
Gigi Poiană (Mehedinți).

Sever NORAN

A Ti FTIQM într-un meci între AILCIIOI I echipe de copil 
juniori, C.S.Ș. nr. 8 București a 
întrecut Pionierul cu 236—169. 
Iată rezultatele 
gistrate: 
Ion î T.
50 m : 
Bogdan 
de oină 
rul) 40 m ; fete : triatlon 
ca Sasu (Pionierul) 2 010 p, 50 mi 
Sasu 8,2. lungime : Sasu 3,75 m ; 
copii I : băieți : tetratlon s T. 
............     eo mg Î 

Vintilă
i 1:39,0, 

Andrei 
tetrat- 

---- -- Otilia Vintilă (C.S.Ș.) 1 970 
p, lungime ; S. Mărcuț (Pionie
rul) 3,93 m, 600 m : Cristina Flo- 
rescu (Pionierul) 
re III : suliță : 
(CSS) 31,60 m.

Pionierul
Individuale înre- 

copii II : băieți i trlat- 
Bogdan (C.S.Ș.) 2 510 p, 
Bogdan 7.3, lungime : 

4,79 m, aruncarea mingii 
: M. Haidamac (Pionle- 

Moni-

Vintilă (C.S.Ș.) 2 845 p,
Vintilă 9,5, lungime : 
5,05 m, 600 m : 
mingea de oină 
(Pionierul) 51 
ion î Otil::

m,

m ;

Vintilă 
V. 

fete ;

2:07,0 ; Junioa- 
El«na Dascălu

AUTO „Raliul

SUB CONDUCEREA GLORIOASĂ A PARTIDULUI
(Urmare din pag 1)

cembrie 1947), cu prefacerile e- 
conomice. politice, sociale și 
culturale care au avut loc in 
viața poporului nostru, în isto
ria nouă a României. Exerci
țiul fizic a devenit tot mai mult 
un bun al maselor largi, un 
factor de întărire a sănătății, 
contribuind la folosirea înf mod 
util și plăcut a timpului liber 
al harnicilor constructori ai so
cialismului. Sub conducerea 
partidului, cu sprijinul material 
al statului, organele și organi
zațiile sportive au reușit să 
obțină importante succese în 
această acțiune complexă de 
înnoire a sportului românesc: 
la numai cîteva luni de la pro
clamarea Republicii, zeci de 
mii de tineri au luat parte la 
crosul „Să intîmpinăm 1 Mai", 
prima mare competiție de ma
să din istoria sportului nostru. 
De atunci, mișcarea sportivă 
din România a cuprins largi 
mase populare, organizînd — 
sub îndrumarea partidului — 
întreceri devenite tradiționale, 
Cupele Unității tineretului și 
Tineretului muncitor, campio
natele populare de șah, schi 
etc. în același timp, reforma 
invățămîntului (1948) a creat 
posibilități sporite pentru cu
prinderea tineretului studios în- 
tr-o activitate sportivă de ma
să permanentă.

Adresîndu-se tuturor cetățe
nilor, indiferent de virstă sau 
preocupări, activitatea 
vă de masă a cuprins

sporti- 
o sferă

..PRIMII» DI APBILH
Concepută în funcție de 

maj bună performanță (recor
dul), pemiclasicul premiu de în
ceput de primăvară s-a înscris, 
cu mici excepții (Selenar), în 
condiția generală a cursei, cursă 
care a prezentat interes și prin 
faptul că. exceptînd pe M. Dumi
tru. caii au fost conduși numai 
de antrenorii lor. Din start au 
țîșnit Siracuz și Neguța care s-au 
instalat la conducerea plutonului, 
talonați de - 
pîndă, în 
Și greșelile 
spre final, 
Neguța s-a 
renților — .____________ ,_____ _
că speedul lui Riguros a îndepli
nit simpla formalitate a primu
lui loc. Păcat de indisponibi
litatea lui Catren, care avea șan
se certe. în cazul participării lui. 
poate că alergarea ar fi avut alt 
finiș. în rest, parcă mai multă 
rigurozitate în calculul hîrtiei 
n-ar strica înainte de start : He
bron complet „scăpat", la 6 ani 
și-a ameliorat recordul, lăsîn- 
du-și adversarii fără șansă, Iar 
Rodion, „instalat" în cîștigător, 
a sosit la 4 sec. sub record.

Rezultate tehnice : Cursa I : 1. 
Onix (R. I. Nicolae) 1:35,6, 2.
Grăbit. Cursa a Il-a : I. Solara 
(I. Crăciun) 1:34,3, 2. Heracle,
3. Plocon, Cursa a III-a: 1. Ro
dion (D. Arsene) 1,33,5, 2. Tur
ban. Cursa a IV-a : 1. Hebron 
(P. Ioniță) 1:26,2, 2. Săbădău, 3. 
Lazăr. Cursa a V-a : 1. Rivera
na (V Moise) 1:31,3, 2. Hotărel. 
Cursa a Vl-a : 1. Riguros (I. Oa- 
nă) 1:28,4, 2. ~ ‘ ‘
Cursa a Vil-a : 15 Curioasa (Gr. 
Nica) 1:29, 2. Manșon. Cursa a 
vni-a : 1. Dinia (I. Bănică) 1:32, 
2. Osica, 3. Onagra. Cursa a IX-a: 
1. Valentin (D. Popa) 1:30,7» 2. 
Rabiț, 3. Surduc. Cursa a X-a :
1. Rubașca (S. Onache) 1:35,9,
2. Jder.

tot mai largă, incluzînd gim
nastica de înviorare din cămine 
și școli, inițierea intr-o serie 
de ramuri de sport cu carac
ter utilitar-aplicativ (înot, schi 
etc.). Un bogat program com- 
petițional a fost rezervat spor
tivilor nelegitimați în cadrul 
campionatelor pe asociație, pe 
ramuri de producție sau prin 
duminici cultural-sportive. Ac
tivitatea turistică de masă (ex
primată prin drumeții și ex
cursii) a căpătat o diversitate 
crescîndă. Dincolo de orice ci
fre. in acest domeniu la loc do 
frunte stă contribuția adusă de 
activitatea sportivă de masă la 
menținerea sănătății oamenilor 
muncii, la dezvoltarea fizică 
armonioasă a tinerei generații, 
la sădirea unor înalte calități 
morale constructorilor socialis
mului și comunismului.

O nouă etapă cu adevărat 
istorică în direcția creșterii și 
tonsolidării sportului românesc 
a fost inaugurată la 19 august 
1976, cînd. cu ocazia în- 
tîlhirii tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, cu sportivii frun
tași care ne-au reprezentat la 
J.O. de la Montreal, primul 
bărbat al țării a relevat cu cla
ritate sarcinile în dezvoltarea 
educației fizice și sportului, ac
tivitate de interes național, 
precum și mijloacele prin care 
se pot îndeplini sarcinile încre
dințate de partid, necesitatea 
ca mișcarea noastră sportivă 
să se transforme într-o puter
nică mișcare de masă care să 
cuprindă practic întregul tine
ret al patriei, prin „Daciadă", 
cea mai mare întrecere poli
sportivă din România socialistă.

Intr-adevăr, „Daciada" — ex
presie a Înaltei griji a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru prezentul șl viitorul ti
nerei generații, pentru sănăta
tea tuturor cetățenilor patriei 
— valorifică tot ce au mai bun

creația și experiența maselor. 
Duminicile cuitural-sportive, 
serbările sportive populare, în
trecerile de trîntă voinicească, 
de alergări, oină, săniușul ș.a. 
iși găsesc un cadru larg de 
manifestare în marea competi
ție sportivă națională. Gimnas
tica la locul de muncă, Com
plexul polisportiv „Sport și să
nătate", jocurile sportive și 
sporturile individuale (schiul, 
biatlonul, tirul etc.), iată doar 
cîteva elemente ale programu
lui „Daciadei" care oferă o ga
mă bogată de posibilități de a 
petrece timpul liber în mod 
plăcut și util, cu efecte directe, 
în dezvoltarea multilaterală a 
tinerei generații, in menține
rea sănătății și puterii de mun
că, în recrearea fizică și psihi
că după orele de producție. 
Mai mult, în „Daciadă", alături 
de un program minimal de ac
tivități prevăzute, își găsesc 
cîmp de manifestare orice ini
țiative izvorite din masa prac- 
ticanților sportului. Așa au a- 
părut festivalurile sportive fe
minine, acțiunile sportive in 
ospeție (Dîmbovița, Maramu
reș), cupele transmisibile la 
sporturile de iarnă , „Serbările 
zăpezii" (inițiativă a C.C. al 
U.T.C.), „Cupa U.G.S.K." la 
diferite ramuri de sport, festi
valurile sportive ale pionierilor 
și șoimilor patriei. într-un cu- 
vînt, „Daciada", organizată pe 
etape de vară și de iarnă, asi
gură o activitate sportivă con
tinuă, punînd accent pe forme
le simple, larg accesibile, de 
practicare a sportului, desfășu
rate cu precădere în aer *"

De la primele întreceri 
tive de masă, de regulă 
cursuri de cros, la marea 
petiție sportivă națională ... 
ciada", un drum lung, plin de 
satisfacții și împliniri, un drum 
care n-ar fi putut fi niciodată 
străbătut fără sprijinul perma
nent și atenta îndrumare a 
partidului.

„_____ Deltei* 4 — a
doua etapă a campio

natului republican de raliuri — 
desfășurat în județul Tulcea a 
fost o competiție bine organizată 
care a atras la start 60 echipaje 
(15 de începători) din Pitești, 
București, Brașov, Sibiu, Galați, 
Iași. Cluj-Napoca, Tulcea ș.a. In
tre acestea nume mai vechi (au 
revenit D. Gîndu și V. Szabo), 
altele mai noi : un cuplu feminin 
Luminița Petrescu — Anișoara 
Drace a de Ia A.S. Volanul Bucu
rești. Ca și în ,,Raliul zăpezii", 
învingător a Ieșit cuplul L. Ba- 
lint — C. Zărnescu, urmat în 
clasamentul general de GIi. Urdea 
— C. Țiț (ambele de la I.A. Dar 
cia Pitești) și M. Iii o ale — ” 
Geantă (INMT Buc.). In 
clasamente, locurile I au 
echipajelor : E. Ionescu 
Bucătaru, Unirea Tricolor 
Gh. Urdea — C. Țiț (gr. 
L. Balint — C. Zărnescu (gr. 
V-a). Locul I pe echipe : 
Dacia Pitești, iar la 
P. Ivan — I. Gheorghe 
Auto Tulcea. (M. FR.).

! - P. 
cele 3 
revenit 
— T. 
(gr. I), 
a Il-a), 

a 
I. A. 

începători 
de la

liber.
spor- 
con- 
com- 
„Da-

cu meciurile desfă- DHaVHLI suratc Jn Capitală| 
la Constanța și la Timișoara, s-a 
încheiat faza semifinală a „Cupei 
României* 4, competiție rezervată 
echipelor masculine de baschet 
din Diviz:a „A" (fără jucătorii 
din lotul național). La turneul 
final al întrecerii (programat să 
se desfășoare în Sala sporturi
lor din Constanța, între 22 și 26 
aprilie) vor participa : Steaua,
1. C.E.D., Dinamo București. Farul 
Constanța, Universitatea Cluj-Na
poca și C.S.U. Brașov, clasate pe 
primele două locuri în seriile 
respective. Iată rezultatele înre
gistrate în ultimul tur :

SERIA I 
(38—31) 
79—53 
C.S.Ș. Unirea 
cu I.C.E.D. : 
62—61, (33- 36)
(32—37) CU 
56—53 (25—26)
ment : 1. Steaua 15 p. 
14 p, 3. Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași 13 p, 4. Urbis 12 p. (N. 
Costache — coresp.).

SERIA A II-A — Farul ! 85—64 
(43—30) cu Rapid București., 74—72 
(38—38) cu Dinamo București, 
104—89 (32—43) cu C.S.U. Sibiu ;
Dinamo București: 88—68 (48—25) 
cu Rapid, 87—60 (37—26) cu
C.S.U. Sibiu ; C.S.U. Sibiu : 
82—75 (42—42) cu Rapid. Clasa
ment : 1. Dinamo București 17 p,
2. Farul Constanța 15 p, 3. C.S.U. 
Sibiu 11 p. 4. Rapid București 
11 p. (G. Tamaș — coresp.).

SERIA Â III-A — Universitatea 
Cluj-Napoca : 88—69 (37—32) cu
Dinamo Oradea. 80—76 (45—50) cu 
Universitatea Timișoara, 126—117 
(43—44, 88—88, 100—100 107—107!!’.)
cu C.S.U. Brașov ; Universitatea 
Timișoara : 86—81 (48—36) cu
C.S.U. Brașov, 78—74 (50—37) cu
Dinamo Oradea ; Dinamo Oradea: 
86—85 (48—42) cu C.S.U. Brașov.

Steaua : 71—67
cu Urbis București, 

(30—26) cu Politehnica 
Iași, 94—70 (48—40) 
Politehnica Iași : 
cu I.C.E.D., 77—74 

Urbis ; I.C.E.D. : 
cu Urbis. Clasa- 

2. I.C.E.D.

In campionatul Diviziei „A“ de popice

Clasament : 1. Universitatea Cluj- 
Napoca 17 p, 2. C.S.U. Brașov 
14 p, 3. Universitatea Timișoara 
13 p, 4. Dinamo Oradea 10 p- 
(C. Crețu — coresp.).

Stadioflu 
penultim 
petiții

săptă- 
aso- 

oferii
CICLISM La sfîrșitul 
ciația sportivă STIROM a 
cîte o cupă cîștigătorilor unui 
interesant concurs desfășurat pe 
parcursul a două etape. Prim.? 
secvență a avut loc pe șos. Ol
teniței, iar cea de a doua pe 
circuitul clasic din parcul Herăs
trău. La sfîrșitul întrecerilor, cu
pele au fost în minate lui M. Ro- 
mașcanu (Dinamo) — la seniori 
(cîștigător în prima etapă 
Lăutaru — Dinamo, iar tn 
de a doua Romașcanu), lui 
Tudorache (C.S.S. 1) — la 
niori mari (Tudorache și O. 
tran — Voința) și lui L. Boboc 
(Voința) — la juniori mici. în 
ultima etapă, pe circuit, orga
nizatorii au oferit posibilitatea 
să-și dispute întîietatea și copii
lor. De astă-dată, cel mai iute 
de... pedală a fost V. Buduroiu 
(STIROM). © ÎNTRECERILE
„DACIADEI" (faza municipală) 
în probele de fond au debutat 
duminică cu „contra-timpul" in
dividual. Iată cîștigătorii precum 
și mediile orare pe care le-au 
realizat : seniori — M. Romaș
canu (Dinamo) 51:18 pe 36 km, 
medie orară 42.240 ; juniori mari 
— O. Celea (Voința) 34:37 pe 24 
km, medie orară 41,160 km ; ju
niori mici — M. Minca (STIROM 
20,06 pe 12 km. medie orară 36 
km. ©MIERCURI de la ora 15, pe 
circuitul din parcul Herăstrău, 
continuă întrecerile fazei munici
pale ale „Daciadei44 cu proba de 
semi fond, iar în continua.ro, In 
zilele de 17, 16 și 19 aprilie, ru
tierii bueureștenl, precum și ® 

fruntași 
l lntr-o 

„Cupa

bueureșreni,
parte dintre alergătorii 1 
din țară vor lua startul 
nouă cursă pe etape : 
Olimpia44. (Gh. St.).

Gh. 
cea

O.

HANDBAL Un public nume
ros a fost prezent 

ieri In Sala sporturilor din Bra
șov, pentru a asista la meciul 
restanță din cadrul etapei a 
11-a a Diviziei „A" dintre 
Rulmentul Brașov și Mure
șul Tg. Mureș. Meciul s-a cons
tituit într-un spectacol atrăgător, 
handbalistele ambelor echipe lup- 
tînd fără menajamente, realizind 
multe goluri frumoase. Gazdele 
au dominat pînă în min. 10 (5—3) 
ca urmare a unul joc precis în 
atac, precum și a unor interven
ții salutare ale portăriței Elena 
Drăgănescu-Oprea. În continua
re, însă, în loc să forțeze desprin
derea pentru a realiza o dife
rență și mai mare, brașovencele 
greșesc ușor atacurile, și astfel 
oaspetele refac terenul și chiar 
iau conducerea : 6—5 în min. 14 
și 7—6 în min. 17. Rulmentul re
vine, își construiește acțiuni bine 
gîndite, iar prin marcarea strictă 
a lui Dorgo — principala reali
zatoare a mureșen celor — eleve
le antrenorului Remus Drăgănes- 
cu se detașează și cîștigă partida 
la un scor confortabil. Rezultat 
final : Rulmentul — Mureșul 22 
— 15 (10—10). Au marcat : Andrei 
5, Pătruț 5, Drăgușel 4, Oancca 
4, Nan 3. Constantin 1 — pentru 
Rulmentul : Dorgo 6, Feyer 3, 
Chîș 2, Frîncu 2. Bărbat. 1, Fev
res 1 — n-’r»tru Mureșul (Em. 
FÂNTANEANU)

MOTO talul 
etapa

stadionului Me
ci in Capitală a 
a 6-a a „Cupei 

la d rt-track. Confirmînd 
aprecieri, tânărul și ta- 
alergător sibian Ionel 

din nou. toate

s Riguros, mereu la 
așteptarea greșelilor.

: (cailor) au apărut : 
galopul Iul Siracuz, 

stins, restul ooncu- 
la .mare distanță. Așa

Neguța, 3. Iubit.

Dcru IONESCU

0 SINGURA ECHIPA INVINGATOAEIf IN DEPLASARE
In etapa a XV-a a campiona

tului Diviziei „A*  de popice, 
disputată slmbătă șl duminică, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

FEMININ • Metrom Brașov — 
Voința București 2353 — 2349 p d 
(scor individual 3—3). O frumoa

să . victorie a modestei echipe 
brașovene în fața Voinței, forma
ție în care au jucat patru com
ponente ale loturilor naționale de 
senioare șl junioare. Cele mai 
mari rezultate le-au obținut Ma
ria Bleandă (M) — 417, respectiv 
junioara Nineta Badea (V) — 416. 
Multipla campioană a țării, bucu- 
reșteanca Elena Andreeseu a 
punctat 302, abia ai patrulea re
zultat al echipei sale. (C. Gruia 
— coresp.) © Gloria București — 
Voința Ploiești 2373 — 2282 (5—1). 
Gazdele au dominat șl au avut 
to Ana Petrescu — 419 p d — 
cea mai eficace jucătoare (Mar
gareta Cătineanu,/ campioana lu
mii, a fost a patra în echipa Glo
ria cu 392 p d). De la ploieștence 
s-a remarcat Polixenia Gavrllă 
cu 402 p d. (O. Guțu — coresp.). 
• Constructorul Gherla — Voința 
Oradea 2309 — 2271 (4—2). Perfor
mera reuniunii a fost orădeanca 
Kdvessy cu 409 p d. De la Cons
tructorul s-a impus Nagy — 398. 
(A. Sabo — coresp.) • Voința 
Timișoara — C.S.M. Reșița. 2380 ,

— 2315 (3,5 — 2,5) © Voința Galați
— Carpați Sinaia 2327 — 2261 (5,5
— 0,5) © Electromureș Tg. Mu
reș — U.T. Arad 2432 — 2340
(5—1) ® Electromureș Tg. Mureș
— Hidromecanica Brașov 2510 —
2344 (5—1). (Meci devansat din e- 
tapa a XVII-a). In ambele Jocuri, 
cea mai bună jucătoare mure
șean că a fost Erica Oros cu 430, 
respectiv 465 p d. • Voința Tg. 
Mureș — Hidromecanica Brașov 
2414 — 2385 (4—2) © Laromet
București — Cetatea Giurgiu 2456
— 2075 (6—0) 0 Petrolul Băicol
— Olimpia 
(6—0) ©
— Voința 
(5-1).

București 2326 — 2106 
Voința Cluj-Napoca 
Craiova 2270 — 2216

MASCULIN 9 Voința București 
— Olimpia București 5097 — 4965 
(4—2). Derbyul Capitalei a ofe
rit un joc atractiv, cu toate că 
Voința a dștigat la un scor con
cludent, datorită rezultatelor foar
te bune ale veșnic tinerilor ~ 
Purge și C. Volcu (ambii 
doborît cite 902 popice). Bine 
mai jucat de la învingători 
Ardac șl I. Păgidean, notați 
foile de arbitraj cu 844 și 837 p d. 
De la Olimpia s-au remarcat : 
Al. Tudor — 871 și frații Marin: 
Grigore — 839 și Constantin — 
831. tn jocul juniorilor am re
marcat unele carențe, ca de pil
dă la C. Parascbiv (V) slab la

p. 
au 
au 
H. 
pe

EIIJLMFNIIÎL BRASOV
manșele de „Izolate" 50, 52 (mai 
bun la „pline" — 149, 137) șl C.
Zaldea (O), care a fost deficitar 
Ia „pline" — 125, 132 (în schimb 
a „mers" bine la „Izolate" (98, 63). 
La bile goale ; Voința 27, Olim
pia 25. (T.R.) e Aurul Baia Mare 
— Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc 
4930 — 4823 (4,5 — 1,5). Formația 
locală continuă să fie neînvinsă 
în campionat. In acest joc, bine 
s-au comportat cei doi juniori 
din lotul național Ștefan Racoș 
și stelian Boariu, care, cu 867 și 
833 p d, au fost principalii au
tori al celei de a 15-a victorii 
consecutive a echipei Aurul. De 
la oaspeți, un rezultat mai bun 
a obținut D. Mathe — 823. (L.
Chlra — coresp.) © Metalul Hu
nedoara ‘ ‘
șoara 5127 — 4873 
ria București — 
Galați 4957 — 4824 I 
mos, în care s-au 
Cătineanu — 884, 
844 de la Gloria și 
853 de la gălățeni. 
coresp.) 0 C.F.B. 
Chimpex Constanta
(4—2) C Rafinorul Ploiești — 
Flacăra Brașov 4934 — 4873 (4—2) 
Carpați Sinaia — Rulmentul Bra
șov 4865 — 4891 (2—4) ® Chimica 
Tîrnăveni — Jiul Petriia 5799 — 
5455 (5—1) © Progresul Oradea
—, C.F.R. Timișoara 5.227 — 4.728 
(5-1).

găzduit 
F.R.M.44 
bunele 
lenta tul 
Pavel a cîștigat, — 
manșele, aflîndu-se la a 5-a vic
torie consecutivă. Clasamentul J
1. I. Pavel (Voința Sibiu) 12 p,
2. Gh. Sora (Metalul Buc.) 11 p.
3. I.
8 p. 
Buc.) 
Buc.) 
Sibiu) 7 p.
1. I. Pa vel 69 p. 2. Gh. Sora 57 p. 
3. N. Rîureanu 52 p. • ETAPA a 
6-a a „Cupei tineretului**,  desfă
șurată în deschidere, i-a revenit 
lui Gh. Șofran (C.S. Brăila) cu 
6 p. urmat de M. Șoaită (I.P.A. 
Sibiu) cu 5 p. Primul conduce 
în clasamentul general eu 33 p. 
secondat de sib’an la o diferență 
de 3 p. ® ASTAZI are loc pe

Bobîlneanu (I.P.A. Sibiu) 
4. C. Voiculescu (Metalul 
8 p, 5. M. Dobre (Metalul 
7 p, 6. N. Rîureanu (I.P.A.

Clasamentul general:

Victoria Guban Timi- 
(5—1) O Glo- 
Constructorul 

(5—1). joc fru- 
evldențiat Al. 
M. Andrei — 

I C. Lebădă — 
(A. Soare — 
Constanța — 
4801 — 4753

RUGB'
seria p 
noastră, 
neața p< 
lecționatî 
Tinerii î 
vtns la 
ta cui os 
(10—6). F 
E. Ștefar 
eseuri ; 1 
dor și A
• trans fc 
și Franci 
două trs 
Soare. <
• Azi. ț 
ora 16, 
Steaua - 
Iilor).

TENIS
curs de . 
zonului, 
ră“. Clas;
Vîlcioiu ( 
B. Toma 
3. D. Cii 
1 v. 4.
Cluj-Napo 
Mariana 
Mare) 3 
(Po-litehni 
3. Cameli.
1 v, 4. 1 
namo Bi 
de dublu 
— Cr. St 
6—2 : Hnr 
Molse, Tc

TENIS
Iată rezi 
prima et 
pionatului 
ciuri dubi 
Slatina — 
5—2 șl 5- 
grcsul Bu> 
frățirca T 
troșani 5- 
Vîlcea — 
3—5 ; M 
trița — T 
9—4 ; Voii 
Odorheiu 
Universitai 
cod ava
(De la c< 
Diaconesci 
I. Toma. 
pov:ci). 
programat; 
aprilie.

t i, între 
verii" la t 
cui. RE2 
niori : 1. 
Timișoara) 
(C.S.M. Bs 
Gazetovici
1. D. Gaz<
iornic (Vî 
Cazacu ( 
pistol stan' 
gin ia Siso< 
Marie ta Să 
junioare : 
(Steaua) 5f 
niori ; 1.
566 p (!), 
553 p, 3. 1 
p ; juniori 
Brașov) 53’ 
3X40 f ser 
(Steaua) J 
(I.E.F.S.) 1 
(Steaua) 
Trăscăveani
2. N. Rota 
M. Teodori 
Belinschi f 
3X40 f : 1. 
Iași) 1140 ț 
(C.S.U. Oi 
standard, 
Marina Toi 
2. Maria L. 
561 p, 3. K 
561 p ; jun; 
bur (C.S. 1 
Elena Orza 
p ; tir cu 
M. Bîrzu ( 
1218 p, Aur 
p. 3. V. V 
Satu Mare) 
mian (Mine
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© AVANTAJE PERMAENTE, 

CONFIRMĂRI ȘI PERSPECTIVE... 
Tragerile obișnuite Pronoexpres 
confirmă cu regularitate atracti- 
vitatea acestui tot mai popular 
sistem de joc. Continuînd seria 
marilor succese din ultima vre
me, prima tragere din această 
lună, desfășurată la 1 aprilie, a 
prilejuit noi și mari succese, dintre 
care se detașează cele 2 AUTOTU
RISME „Dacia 1300" obținute, la 
categoria I, de Diaconu Gheorghe 
din Constanța și Onofrei Gheor
ghe din Moinești, jud. Bacău, 
acesta din urmă realizînd și o 
suită de cîstiguri în bani la alte 
categorii. Este de subliniat că 
ambii au participat cu bilete a- 
chltate 25% Cîștigurile tragerii 
următoare, din 8 aprilie, publica
te în această rubrică, ilustrează, 
de asemenea, avantajele partici
pării la Pronoexpres. Tragerea de 
mîine, 15 aprilie 1981, care bene
ficiază și de un consistent report 
la categoria I, vă oferă și dv. 
șanse de frumoase satisfacții. A-

gențiile Lot 
doar astăzi 
doresc să-ș 
numerele p

© CONTIF 
teloir pentru 
lă Pronoex] 
aprilie 1981,1 
AUTOTURI5 
wSkoda 120 : 
Cehoslovacă 
MARI CIȘT1 
sultați pr< 
procurați di

© CIȘTIGI 
NOEXPRES 
Cat. 1 : 1 v 
turism „Dac 
25% a 17.5C 
a 5.405 lei ; 
lei ; cat. 4 
cat. 5 : 360.1 
10.826,50 a 4 
a 200 lei ; 
lei. Report 
Autoturismu 
cat. 1, a fo 
LICA NECU

continua.ro


AU FOST STABILITE GRUPELE
ii

ASTENIE DT PRIMĂVARĂ"
Brăila
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■ale in țara 
linlcă dimi- 
llimpia Se- 
a Capitalei, 
âni au in- 
meci spec- 
de 19—12 

.ei noastre : 
Ț Marcu — 
op ; R. Tu- 
fiocare cite 

dctiv Davies 
J. .Miles — 
irbitru : P. 
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eaua, de la 
itemațional, 

(Țara Ga-
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■uresti s-a 
primul con- 
liber al se- 

le primăva- 
culin : 1. O. 
șov) 3 v, 2. 
•rașov) 2 v, 
> București)
(Politehnica 

Feminin : 1.
uprom Baia 
nița Sălăjan 
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Singura surpriză » etapei nr. 24 
înregistrat pe stadionul din 
dr Staicovici. Progresul-Vul- 
pe drept „ținta" unor deose- 
laude după reușitele ei evo- 
In Jocurile cu Dinamo si 

F.C.M. Galați, a cedat ambele 
puncte puse In joc în fața Corvl- 
nului Hunedoara. Cum șl de ce 7 
Să încercăm să explicăm In cele 
ce urmează.

CALMUL, PASA DIRECTA Șl 
IEȘIREA „IN HAITA». Un ele- 
ment-cneie a) egalului „albaștri
lor" în partida cu Dinamo l-a 
constituit foarte bine organizata 
lor ieșire din apărare. Alaltăieri, 
hunedorenii și-au clădit succesul 
tocmai pe această excelent reali
zată trecere din defensivă in e- 
fensivă. Demarcările prompte, 
efectuarea curajoasă a pasei di
recte și insistența in acțiunile in
dividuale au reprezentat arme pre
țioase pentru Corvinul. Șl să nu 
uităm acea ieșire „în haită" — 
un sprint al tuturor Jucătorilor 
de cimp spre poarta adversă In 
momentul intrării în posesia ba
lonului care a fost la originea 
multor acțiuni surprinzătoare ale 
oaspeților. Replica Progresului- 
Vulcan, deși adeseori sufocantă 
ca dominare teritorială, n-a avut 
consistența și limpezimea fotbalu
lui din (mereu) amintita partidă 
cu Dinamo. Ceva s-a defectat In 
mecanismul „albaștrilor" (dumi
nică în tricouri... galbene, Corvi
nul prezentindu-se in echipament 
albastru) ; după opinia noastră, 
acest „ceva" ii constituie necla- 
rificarea rolului noului sosit, Tl- 
că, în versiunea reapariției în 
formație a conducătorului de joc, 
Marica.

PENALTYURI, ELIMINĂRI Șl 
ALTELE. Jocul de pe stadionul 
Progresul a avut două lovituri

Iuții

de pedeapsă, ambele corect dic
tate de arbitrul Sever Drăgulici. 
La cel acordat Progresului, Ju
cătorii din Hunedoara au protes
tat vehement, chiar prea vehe
ment, conducătorul partidei ară- 
tind cartonașul galben lui Duml- 
trache șl pe cel roșu iul Lucescu. 
Eliminarea vechiului internațional 
ne obligă să stăruim asupra sa, 
„Regret foarte mult ieșirea mea 
față de arbitrul Drăgulici, ne-a 
spus Lucescu. Am fost extrem 
de nervos in acest Joc. Eram 
nemulțumiți de un aribtraj al se
verineanului Intr-un Joc de cupă 
șl net-am creat o stare de spirit 
greșită, preconcepută. Eliminarea 
mea a provocat coechipierilor o 
reacție puternică ce se putea 
«olda cu efecte grave. îmi pare 
rău că nu mi-am putut stăplni 
nervii și sper să nu mai apar 
niciodată intr-un asemenea rol". 
Sperăm șl noi ca Mircea Lu
cescu să nu mal fie subiectul 
unor întîmplări neplăcute. Mai 
cu seamă că. In calitate de an
trenor, el are acum obligații șl 
mal mari de a fi exemplu. Ob
servația de mal multă sportivi
tate șl disciplină se cuvine adre
sată TUTUROR celor de la Con
ținui. Le lăudăm jocul, apre
ciem eforturile lor în privința 
aceasta, dar se cere ca el să 
depună (cel puțin) aceleași stă
ruințe și în “
sportivității.
li ci a avut 
grea ; el a 
corecte (in 
naltyuritor).

Luni, la Diisseldorf, a fost 
efectuată tragerea la sorți a 
grupelor C.E. pentru juniori 
(fostul turneul UEFA), al că
rui turneu final se va disputa 
între 25 mai și 3 iunie in di
ferite orașe din RF. 
nia. Echipa României 
tă, după cum se știe, 
dublei confruntări cu 
Ungariei (0—0 și 1—0) 
în grupa a II-a.
fiind următorul : la 25 mai cu

Germa- 
califica- 
în urma 

echipa 
va juca 

programul

Cehoslovacia în orașul Hamm, 
la 27 mai cu Polonia, la Essen, 
si la 29 mai cu Scoția, în loca
litatea Remscheid.

Primele 
grupe se 
finale, ce 
iunie în __
diurn. Partida pentru locul trei 
a fost programată la 2 iunie 
la Duisburg, iar finala se va 
desfășura la 3 iunie la Diissel- 
dort

clasate 
califică 
se vor 

orașele

în cele patru 
pentru semi- 
disputa la 1 
Koln și Bo-

LOTUL A SOSIT LA COPENHAGA
(Urmare din pag. 1)

cam- 
(me- 

c.s.s. I

direcția creșterii 
Arbitrul S. Drăgu- 

de condus o partidă 
luat decizii supreme 
ambele faze ale pe- 

___ „_____ _ A comis însă erori 
în aprecierea altor momente de 
Joc, fără influență pentru rezul
tat, ceea ce explică nota mal scă
zută primită.

Eftimie IONESCU

forul de specialitate acordă o 
mare importanță întîlnirii de 
miercuri seară, antrenorul re
prezentativei daneze, Sepp Pion- 
tek, a apelat și la serviciile a 
patru cunoscuți internaționali 
care activează la echipe de pes
te hotare. Printre aceștia se a- 
flă și cunoscuții Simonssen, 
de la C.F. Barcelona și Niel
sen, de la Borussia Monchen- 
gladbach.

români 
Bel Air, 
a aero- 
la Co- 

insorită, 
de

Lotul fotbaliștilor 
este găzduit la Motelul 
din imediata apropiere 
portului Kastrup. Aici, 
penhaga, vremea este 
temperatura aerului fiind 
+18 grade. Starea de spirit a 
tricolorilor este bună și ei sînt 
hotărîți să aibă 
cit mai bună în 
care îi așteaptă, 
poată demonstra 
„test" de la Tel-Aviv a 
doar un accident. Să 
că așa va fi.

o comportare 
dificilul meci 
astfel Incit să 
că nereușitul 

fost 
sperăm

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „A"MASA
egistrate in 
irului

„A- 
JTN :
a București 
Iași —- Pro- 
și 5—3 ; In- 

- C.S.S. Pe- 
; C.S.S. Rm. 
uzău 5—4 și 

C.S.S. Bis- 
ra$ov 9—4 și 
viare — C.S. 
9—4 și 9—8 ; 
a i ova — Tri- 
9—1 șl 9—1. 

ții noștri D.
P. Giornoiu, 

șl V. Po- 
i £tapă este 

de 25

la poli- 
Herăs- 
; ->mă-ipel

șl tir cu -ar- 
skeet, se- 

(Vtnătorul 
!. A. Ciorba 

183 t, 3. D.
188 t; Juniori: 

t, 2. L Ma-
134 t, 3. N. 
roita) 127 t ; 
oare ; 1. Vir- 
) 565 p, 2.
1. F.S.) 563 p ; 
>ta Bădlceanu 
itol liber,

igu (Dinamoj 
(Olimpia) 552 
Popa (C.S.U.

>ușcă liberă, 
R. Nicolescu

2. N. Rotaru 
N. Teodoru 
60f.c. i 1. I.

a) 598 p (!), 
’.S.) 596 p. 3. 
) 593 p, 4. A. 
593 p ; Juniori 
avu (C.S.M. 
.: 1. C. Opris 
19 p ; pușcă 

senioare : 1.
.E.F.S.) 561 p.
2.S.U. Oradea) 
Iosif (I.E.F.S.) 
. Aurora Bar
re) 554 p, 2. 
S. Bacău) 553
(învingătorii) :
Satu Mare) 

1 (Steaua) 1169 
szkl (Voința 
și Dorina Da- 

noasa) 1025 p.

•, se-
(Steaua)

aiiMtwL
isport mal stau 
>oziția celor ce 
ure bilete cu 
5 l
INZAREA bile- 
*ea excepțlona- 
e duminică 13 
se vor atribui 
Dacia 1300“ șl 
CURSH In R.S. 
R.P. Ungară șl 
ÎN BANI. Con- 
1 tragerii și 
ne biletele 1

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

DIRBYUL Șl MINUTUL PSIHOLOGIC
S-o mai spunem o dată, cu 

bucuria constatărilor pe cit de 
rare în campionatul Diviziei 
„A", pe atit de plăcute : am 
văzut un meci bun, duminică. 
la Pitești. Dornice să-și îmbu
nătățească pozițiile in clasa
ment și, mai presus de orice, 
să-și onoreze cărțile de vizită, 
F.C. Argeș șl Steaua au pre
stat, multă vreme, pe parcursul 
celor 90 de minute, un joc la 
Înălțimea și pretențiile primu
lui eșalon ; cu un tempo viu, 
de ambele părți, cu grija pe
rechilor pentru efectuarea 
marcajului, cu reușite de teh
nicieni virtuoși, semnate, in 
principal, de Radu II, Ignat, 
M. Răducanu și lordănescu. 
Aproape o oră din joc, echi
librul existent în teren — sub 
aspectul preocupărilor și al 
realizărilor tehnico-tactice — 
era marcat și pe tabela de 
scor, răminând ultimei treimi 
de partidă să decidă de par
tea cui să încline balanța : în 
favoarea gazdelor, superioare 
teritorial și prin impulsul adus 
ofensivei de fundașii de margi
ne, Sau în beneficiul formației 
oaspete, ai cărei „vulpoi", M. 
Răducanu și lordănescu, com
pensau prin șiretenia in 
a conduce atacurile o anume 
fragilitate a apărării imediate?

Semnul de întrebare în ceea 
ce privește soarta meciului l-a 
înlăturat faza fixă din min. 52, 
cînd Iordache n-a putut crede 
că acea minge expediată, din 
lovitură liberă, de Radu II 
(prompt, este drept, neașteptind 
ca Sameș și ceilalți să tacă 
„zid"), rostogolită agale, nu va 
ocoli stilpul drept al porții, ci 
îl va atinge, jos, la rădăcină, 
de unde va ajunge în plasă...

...Un gol din acelea care-ți 
taie picioarele, pe care 11 acu
ză chiar și echipele mari, dar 
o formație cum este, actual
mente. aceasta a bucureștenilor 
și în care noii introduși, Io- 
van, Minea, Cernescu, nu și-au 
încheiat perioada de încadrare 
in angrenajul ,,U“-lui militar.

...O gafă prompt amendată de 
piteșteni, care, așa cum se 
știe, aveau să obțină, relativ 
repede, și golul liniștitor.

L-am revăzut pe Iordache 
la puțin timp după joc. Trist, 
abătut, cu privirea In pămint, 
căutînd parcă explicația... inex-

plicabiîei sincope din min 52. 
Seara, la reunirea componen- 
ților lotului reprezentativ, l-a 
revenit, desigur, lui Valentin 
Stănescu (pe vremuri și el un 
portar 
multe) 
moralul 
tor, cel 
haga, are 
nervi de oțel

încercat, trecut prin 
sarcina de a-1 reface 

ultimului său apără- 
care, inline, la Copeai- 

iarăși nevoie de

Gheorghe N1COLAESCU

F.C.M. Brașov — S.C. Bacău: 
N. RAINEA (Bîrlad); C. ~' 
bulescu (București) și V. 
eîlteu (Craiova).

Corvinul Hunedoara — 
Argeș : R. PETRESCU 
șov); G. Dragomir (București) 
și O. Streng (Oradea).

Sportul studențesc — .,U“
Cluj-Napoca : D. OLOGEANU ; 
I. Honig (ambii din Arad) 
și C. Ghiță (Brașov).

F.C.M. Galați — Jiul : M. 
MORARU ; FI. Popescu (ambii 
din Ploiești) și R. Stîncan 
(București).

Steaua — Politehnica Iași: 
L IGNA; R. Schwell (ambii din

Băr- 
Cio-
F.C. 

(Bra-

M. Fediue (Su-

F.C. Baia Mare: 
Rctezan și I. 
din București). 
Vîlcea — Pro- 
M. SALO MIR;

Timișoara) și 
ceva).

F.C. Olt — 
L POP ; Gh. 
Lăzăroiu (toți

Chimia Rm.
greșul Vulcan :
M. Adam și V. Topan (toți 
din Cluj-Napoca).

Univ. Craiova — Politehnica 
Timișoara : C. JURJA ; C. Ma- 
tache (ambii din București) și 
Cr. Teodorescu (Urgoviște).

A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo: 
8. DRĂGULICI (Drobeta Tr. 
Severin); Gh. Jucau (Mediaș) 
și L. Grădinara (Reșița).

Dintr-o ccmp'oonâ ce părea 
aproape sigură (după etapa a 
18-a avea 5 puncte avans față de 
Dinamo), iată, Universitatea Cra
iova a fost ajunsă de rivala sa 
și lupta pentru titlu s-a relan
sat spectaculos. Să nu mal vor
bim de ceeo ce se petrece la 
•ubsolul clasamentului, unde (de
ocamdată) cel puțin 5 echipe 
luptă să evite. ocuparea locuri
lor 16-17. S-ar putea ca golave
rajul să fie, chiar, decisiv. Un 
gol în plus sau în minus poate 
avea valoarea unui... punct

Așadar, cu fiecare etapă con
sumată, lupta devine tot mai in
teresantă, fiecare meci avînd im
portanța sa.

In aceste condții, în mod ft 
resc, se cere ca arbitrajele să 
fie din cele mai bune, să contri
buie la ridicarea nivelului cali
tativ al partidelor și, în mod de
osebit, să vegheze la corectitu
dinea întrecerii din teren. Din pă
cate, duminică, în casetele teh
nice ale jocurilor, doi cronicari 
au fost nevoiți să treacă următo
rul calificativ î „Ultimul cu gre
șeli-. E vorba de tușierîi A. For- 
with (Timișoarc) șl V. Tătar (Hu
nedoara). Dacă ne amintim bine, 
primul recidivează. Al doilea, ne 
surprinde, pentru că a probat, 
de atîtea ori, o bună pregătire 
șl, mai ales, corectitudine în ju
decarea situațiilor. Duminică, însă, 
în Jocul D.namo—F.C. Olt, V. 
Tătar a comis o serie de gre
șeli, unele grave I Streche a des
chis scorul din ofsaid clar I Au 
mai fost și alte situații (cazul 
lui lamandi, ofsaid de 2 m, ne
semnalizat;. Cel mai bun arbitru 
al nostru (pentru că este cel 
mat bun). N. Rainea, n-a obser
vat nici e' ofsaidul „clar ca lu
mina zilei- și nici penaltyul co
mis de oaspeți, arbitrînd , de 
nota 6. S. Drăgulici a primit 
nota T, ca și O. Anderco - cu 
o etapă înainte, la partida „U" 
Cluj-Napoca — Dinamo (ca să nu 
mal no oprim și io prestațiile 
Iul AI. Mustățea șl O. Ștreng. 
notați șl ei cu 6). Prea 
puțin pentru valoarea. și. 

Implicit, obligațiile care revin a- 
cestor cavaleri ai fluierului. Rai
nea, Tătar, Anderco, brigada care 
a arbitrat finala Campionatului 
european l?l Trei dintre cei mal 
buni arbitri * -*
In această 
meciuri, ou 
Campionatul 
voie de ei

de la noi, dar care, 
primăvara, la unele 

cam... șchiopătat, 
se încinge șî e ne- 

_________ — în forma cea mai 
bună. Este o cerință firească, va
labilă pentru întregul nostru corp 
de arbitri, indiferent la ce eșa
lon sînt trimiși să oficieze șî in
diferent de NUMELE echipelor pe 
care le arbitrează.

Constantin ALEXEREZULTATELE ETAPEI A XX-a A DIVIZIEI „C“

TRAGERII PRO
4 APRILIE 1981.
5 100% — auto- 
)" șl 5 variante 
; cat. 2 : 10,75

3 : 73,25 a 793
,25 a 330 lei ;
161 Jei ; cat. 6 : 
; cat. 7 : 356,00 
) : 5.530,50 a 40

1 : 290.595 lei.
cla 1300“ de la 
.ținut de VASI- 
i'n Ploiești.

I
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I
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• ETAPA A 26-A A DIVIZIEI 
„A“ SE VA DISPUTA IN ZIUA 
DE 3 MAI. F.R.F. ne informea
ză că etapa a 26-a a Diviziei „A", 
care urma să se dispute miercuri, 
22 aprilie, a fost reprogramată 
pentru ziua de duminică 3 mal.

• LA CRAIOVA se desfășoară 
in zilele de 15—11 aprilie, un in
teresant turneu, la care participă 
echipele de copil ale lui F.C. Ar
geș, Rapid București, Petrolul 
Ploiești, Universitatea Craiova șl 
C.F.R. Craiova. organizatoarea 
competiției. Meciurile au loc pe 
stadioanele C.F.R. și Tineretului. 
(T. ștefănescu — coresp.).

seria 1
Constructorul Iași — Metalul 

Rădăuți 6-2 (2—6), A.S.A. Câmpu
lung Moldovenesc — Șiretul Bu
ce cea 3—o — neprezentare, Fo
resta Fălticeni — Avlntul T.C.M.M 
Frasin 5—0 (3—0), Unirea Șiret
— Dorna Vatra Dornel 1—0 (1—0). 
Laminorul Roman — TEPRO Iași 
1—0 (1—0), C.FJl. Pașcani — Ni- 
cohna lași 2—2 (0—0), Cetatea
Tg, Neamț — Cristalul Dorohol 
1—o (0—0), Metalul Botoșani — 
Zimbrul Suceava 3—1 (2—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a XX-a: L 
TRUCTORUL IAȘI 28 p
2. Foresta Fălticeni 28 p
3. Laminorul Roman 26 p
...pe ultimele locuri : 15. ______
Șiret 14 p (15—31), 16. Șiretul Bu- 
cecea 11 p (17—43).

SERIA A II-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 

Gloria Focșani 4—0 (3—0), ci
mentul Bicaz — Luceafărul Ad- 
jud 4—t (0—0), Celuloza Piatra 
Neamț — FEPA 74 Bîrlad 2—1 
(1—1), Partizanul Bacău — Relo
nul Săvineștl Roznov 3—2 (0—1), 
Victoria IRA Bacău — Petrolul 
Moinești 2—1 (2—0), Rulmentul
Bîrlad — Letca Bacău 3—2 (1—1), 
DEMAR Mărășești — Textila Bu- 
huși 2—3 (1—1), Minerul Comă- 
nești nu a Jucat. • La meciul 
FEPA 74 Bîrlad — Luceafărul 
Adjud (din etapa a XVII-a) F.R.F. 
a revenit asupra deciziei de 3—0 
în favoarea Luceafărului, mențl- 
ntod rezultatul de pe teren, 2—0 
pentru echipa blrlădeană.

Pe primele locuri 1 ~~ 
COMANEȘTI 25 p (40—12) 
18 Jocuri, - - - - -
Roznov 24 
tul Bîrlad 
mele ; 14. 
p (24—47), 
D (15—32).

SERIA A m-a
Chimia Brazi — Peti olul Băiooi 

4—1 (1—0), Ancora Galați — Ș.N. 
Brăila 1—1 (0—0), Victoria Te
cuci — Foresta Gugeștl 4—0 (2—0), 
Dacia Unirea Brăila — Avlntul 
Matca 4—1 (3—0), Olimpia IGFE 
Rm. Sărat — Oțelul Galați 0—2 
(0—1), Caraimanul Bușteni — Pe
trolul Berea 2—0 (0—0), Tractorul 
Vlzlru — Carpați Neholu 0—1 
(0—0), FEROM Urzlcenl — Car
pați Sinaia 2—0 (0—0).

Pe primele * ’ "
BRAZI 30 p 
Galați 23 p
Tecuci 25 p . . .
Nehoiu 25 p (34—24) ...pe ultime
le : 15. Dacia-Unirea Brăila 12
p (22—35) — echipa sancționată
cu —4 puncte, 16. Tractorul VI- 
ziru 2 p (3—81).

SERIA A IV-a
Viitorul Mahmudia — Dunărea 

Călărași 2—1 (1—1) — s-a jucat
la Măcin, Chimpex Constanța — 
Electrica Constanța 3—0 (0—0),

CONS- 
(68—21),

(32—8), 
(35—21) 
Unirea

1. MINERUL 
... din

Relonul Săvineștl 
p (30—14), 3. Rulmen- 
23 p (20—16)
Luceafărul

15. FEPA 74

2.

...pe uMi-
Adjud 15
Bîrlad 13

locuri ; 1. CHIMIA 
(46—13), 2. Oțelul 

(42—13) 3. Victoria
(29—15), 4. Carpați

• Doua echipe ploieștene, Chimia Brazi și Prahova, conduc în 
seriile a IB-a și a Vl-a • O frumoasa performanța a echipei să
tești, Viitorul Chirnogi — locul 3 in seria „bucureșteanâ" Q Trei 
formații cu cite 28 de puncte in fruntea seriei „brașovene1* — 
Progresul Odorhei, Metalul Sighișoara și I.C.I.M. Brașov ț Viito
rul Mahmudia a pârâsit ultimul loc (seria a IV-a) dupâ 18 etape

Victoria Țăndărei — Ș.N. Tulcea 
0—0, Progresul Isaccea — Amo- 
nll Slobozia 3—1 (0—1), Portul
Constanța — Voința Constanța 
8—1 (1—0), Constructorul Călărași
— Rapid Fetești 2—3 (2—1), Ma
rina Mangalia — Șoimii Cerna
vodă 2—2 (1—1), Unirea Eforie
— Metalul Mangalia 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 34 p (61—13), 
Portul Constanța 30 p (50—22), 
Rapid Fetești 24 p (34—22) ...pe 
ultimele : 15. Viitorul Mahmudia 
13 p (20—77) — din 19 jocuri, 16. 
Electrica Constanța 12 p (10—33).

SERIA A V-a
Automatica București 

mia Tr. Măgurele 1—0 
Tehnometal București — 
nica București 2—o (1—0), Flacăra 
roșie București — F.C.M. Giurgiu 
1—0 (0—0), Viitorul Chirnogi —
T.M. București 2-0 (2—0), Ceta
tea Tr. Măgurele — Petrolul Bo- 
lintin 2—0 (0—0), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Danubiana București 1—0 
(0—0), Petrolul Videle — Ș. N. 
Oltenița 0—0, Voința București — 
Luceafărul București 0—0, Abato
rul București

® Miercuri, 
disputa etapa 
diară.

Pe primele
MATICA BUCUREȘTI 31 p (46
— 12), 2. Chimia Tr. Măgurele
24 p (30—27), 3. Viitorul Chirnogi 
23 p (21—19), 4. T.M.B. 21 p
(18—19) ...pe ultimele : 15. Petro
lul Bolintin 14 p (23—31), 16. Ș.N. 
Oltenița 13 p (13—27).

SERIA A Vl-a
Muscelul Cîmpulung — Energia 

Slatina 1—1 (1—0), I.C.I.M. Plo
iești — Metalul Mija 3—1 (1—0), 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Prahova Ploiești 1—2 (1—2), Pro
gresul Corabia — I.O.B. Balș 
5—0 (2—0), Dacia Pitești — Elec
tronistul Curtea de Argeș 1—0 
(0—0), Petrolul Tîrgoviște — Uni
rea Răcari 4—2 (2—0), I.P.C. Cla 
tina — Recolta Stoicănești * * 
(0—0), Progresul Pucioasa — Ci
mentul Fieni 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 30 p (35—20), 2.
Energia Slatina 29 p (47—14), 3. 
I.C.I.M. Ploiești 27 p (49—18) ...pe 
ultimele • 14. I.P.C. Slatina 13 p 
(17_4!), îs. petrolul Tîrgoviște 
13 p (19—46), 16. Unirea Răcari 
11 p (24—67).

SERIA A VII-a
Lotru Brezoi — Electr oput ere 

Craiova 2—2 (2—1), C.F.R. Craio
va — Minerul Rm. Vîlcea 2—0 
(1—0), Progresul Băilești — C.S.M.

1.
2.
3.

— Chi- 
(0-0), 

Electro-

nu a Jucat.
15 aprilie, se va 
a XXIra, interme-

locuri : 1. AUTO-

1—0

Sla- 
l—o

Drobeta 
Dunărea 
Sadu 1—2 (1—0) _____ .
Craiova, Dierna Orșova — Cons
tructorul Craiova 3—0 (2—0), Uni
rea Drobeta Tr. Severin — Viito
rul Drăgășani 2—0 (0—0), Jiul
Rovlnari — Minerul Motru 2—0 
(1—0), Victoria Craiova — Meca
nizatorul Simian 2—5 (0—1).

Pe primele locuri : 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 23 p (28 
— 15), 2. C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 
25 p (43—12) — echipă sancționată 
cu —4 puncte, 3. C.F.R. Craiova 
25 p (25—10) ...pe ultimele : 15.
Progresul Băilești 15 p (21—12), 
16. Victoria Craiova 7 p (16—47)

SERIA A VIII-a
Strungul Arad — Victoria Ineu 

4—0 (2—0), Unirea Sinnloalau — 
Explormin Deva 1—1 (1—0), Mi
nerul CerteJ — Șoimii Strungul 
Lipova 4—1 (3—0), Metalul Oțelu 
Roșu — Electromotor Timișoara 
3—0 (3—0), C.P.L. Caransebeș — 
Gloria Reșița 3—0 (0—0), Metalul 
Bocșa — C.F.R. Caransebeș 6—1 
(2—0), Vulturii textila Lugoj — 
Unirea Tomnatic 4—0 (1—0), Mi
nerul Oravița — C.F.R. Arad 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 23 p (43—17), 2. Ex-

Tr. Severin 1—0 (0—0), 
Calafat — Metalurgistul 

s-a Jucat la

1.

3—0

plormin Deva 25 p (53—24), 3.
Minerul Oravița 24 p (34—24) pe
ultimele : 14. Șoimii Lipova 17 P
(28—29), 15. Vulturii Lugoj 17 P
(32—36), 16. Victoria Ineu 16 P
(23—42).

SERIA A IX-a
Metalul Cărei — Someșul Satu

Mare 2--1 (1—0), Bihoreana Mar-
ghita — Armătura Zalău 
(1—0), Tricolorul Beiuș — Voința 
Oradea 2—0 (0—0), Victoria Elcond 
Zalău — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 1—0 (0—0), Unirea Valea lui 
Mihai — Construcții Electrometal 
CluJ-Napoca 1—0 (1—0), Industria 
slrmel C. Turzli — Unirea Dej 
2—0 (0—0), Rapid Jibou — Victo
ria Cărei 1—0 (0—0), Recolta Să- 
Janta — Oașul Negrești 2—0 (1—0).
• In meci restanță (din etapa 

a XVI-a) Unirea Dej — Armătu
ra Zalău 4—2.

Pe primele locuri :
ȘUL SATU MARE 31 p (41—11),
2. C.E. Cluj-Napoca 23 p (37—21),
3. Unirea Dej 23 p (32—38) ...pe 
ultimele : 15. Rapid Jibou 15 p 
p (21—42), 16. Unirea Valea lui 
Mihai 13 p (20—45).

SERIA A X-a
Minerul Uba Seini — Minerul 

Rodna 2—0 (2—0), Foresta Bistri
ța — Lăpușul Tg. Lăpuș 4—1

1. SOME-

(1—0), Simared Baia Mare — Mi
nerul Baia Borșa 2—1 (1—1), Mi
nerul Băiuț — Minerul Baia Sprle 
3—2 (2—0), Electrozahăr Tg. Mu
reș — Oțelul Reghin 1—0 (1—0),' 
Minerul Băița — Mureșul Luduș 
3—1 (3—0), Avlntul Reghin —
CUPROM Baia Mare 3—0 (2—0).' 
Silvicultorul Maieru — . Textila 
Năsăud 3—2 (2—1) — s-a jucat la 
Sîngeorz Băi.
• Meciurile Minerul Băiuț — 

Foresta Bistrița 
XVUI-a, pe teren 
Reghin — Minerul 
etapa a xix-a, pe 
fost omologate cu 
rea primelor formații.

Pe primele locuri ; 1. MINERUL 
RODNA 21 p (34—15), 2. Minerul 
Ilba Seini 23 p (30—22), 3. Mine
rul Borșa 22 p (36—18), 4. Mine
rul Băiuț 22 p (30—26) ...pe ulti
mele : 15. CUPROM Bala Mare 
17 p (22—28), 16. Electrozahăr Tg. 
Mures 15 p (15—25).

SERIA A Xl-a
Carpați Mîrșa — Sticla-Arieșul 

Turda 3—1 (2—0), C.P.L. Sebeș
— Minerul Paroșenl 1—0 (0—0),
Victoria Călan — C.I.L. Blaj 4—0 
(1—0) —• s-a jucat la Brad,
IMIX Agnita — Metalul Copșa 
Mică 2—0 (0—0), Vitrometan Me
diaș — Textila (I.P.A.) Sibiu 4—1 
(2—0), Construcții Sibiu — Uni
rea Alba Iulia 1—0 (0—0), C.F.R. 
Slmeria — Automecanica Medias
1— 0 (0—0), Minerul-Știința Vul
can — Minerul Ghelar 4—2 (3—1).’

Pe primele locuri ; 1. CARPAȚI 
MIRȘA 23 p •“ "• * —-----
Alba - ’• 
IMIX 
CJ.L. 
nerui 
ultimele : 14. ___________

p (20—26), 15. C.P.L.
p (13—45), 16. Censtruc- 
15 p (24—35).
SERIA A Xlb a

Constructorul St. Gheorghe — 
Progresul Odorhel 1—2 (1—1),
Mureșul Toplița — Mobila-Măgu- 
ra Codlea 2—1) (1—0), Precizia Să- 
cele — Minerul Bălan 3—1 (1—1),’ 
Carpați Brașov — Metrom Bra
sov 1—0 (0—0), I.C.I.M. Brașov
— C.S.U. Brașov 3—0 (0—0), Mi
nerul Baraolt — Tractorul Miercu
rea Ciuc 3—0 (1—0), Chimia Or. 
Victoria — Metalul Tg. Secuiesc
2— 0 (1—0), Metalul Sighișoara — 
Torpedo Zărneștl 3—0 (0—0).

Pe primete locuri ■ "
SUL ODORHEI 28 
Metalul Sighișoara 
3. I.C.I.M. Brașov 
...pe ultimele : 15.

(din etapa a 
0—0) șl Oțelul 
fiba Seini (din 
teren 0—0) au 
3—0 in favoa-

Tulia 
Agnita 
Blaj 21 
Vulcan

diaș 16 
Sebeș 16 
ții Sibiu

(47—14), 2. Unirea
21 p (25—16), 3
21 p (31—26), 4. 
p (26—23), 5. Ml-

21 p (32—30) 
Automecanica Me-

(20—26),

...pe

: 1. PROGRE- 
p (45-21), 2. 
28 p (34—11), 
28 p (32—13) 

,.,r_ _______ _ Corstructorul
SL Gheorghe 10 p (13—56), 16. 
C.S.U. Brașov 5 p (7—39).

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



Campionatele internaționale de Judo ale României

VERIFICARE UTILĂ ÎNAINTEA 
ÎNTRECERILOR CONTINENTALE

A IX-a ediție a Campiona
telor internaționale de judo ale 
României s-a bucurat de par
ticiparea unor sportivi fruntași 
din Cehoslovacia, R.D. Germa
na. Ungaria și Uniunea Sovie
tică și, bineînțeles, de prezen
ța componenților lotului nostru 
reprezentativ și a altor Judoka 
remarcați la recentele finale 
ale „Daciadei" de vară. Com
petiția, încheiată cu un frumos 
succes al sportivilor români, a 
constituit și un ultim prilej de 
verificare înaintea campiona
telor europene. Ce ne-au ară
tat. în acest sens, întrecerile 
desfășurate, simbătă și dumi
nică, în sala Floreasca 1

Vom consemna, mai întii, 
aprecierea tînărului antrenor 
sovietic Valeri Dvoinikov, în a 
cărui carte de vizită sînt, în- 
scrise, printre altele, două ti
tluri de campion european, 
medalie de argint la J.O. de la 
Montreal și titlul de campion 
mondial universitar in 1974. 
„îi cunosc pe sportivii români 
— cu unii dintre ei am și lup
tat de citeva ori — de cînd 
au inceput să se afirme. Revă- 
zindu-i acum sînt îndreptățit 
să spun că ei au progresat. 
Sînt puternici, luptă destul de 
bine, și în picioare, și la soL 
Funînd un accent mai mare 
pe capitolul tehnic, îndeosebi 
în timpul trecerii din picioare 
Ia sol. sînt sigur că sportivii 
români vor obține rezultate 
bune în viitor. Cred că la 
campionatele europene din Un
garia, Constantin Niculae, Ml- 
halacHe Toma și Mircea Frăți
ei, au șanse de a cuceri me
dalii".

Nu știm în ce măsură seva 
adeveri pronosticul lui Valeri 
Dvoinikov, dar putem afirma 
că, la „internaționalele" de la 
sfîrșitul săptămînii trecute, u- 
nii dintre sportivii lotului au 
avut o evoluție bună. La cate
goria semiușoară, Constantin 
Niculae a susținut 6 partide 
și le-a cîștigat pe toate. Dintre 
ceilalți 8 concurenți români 
înscriși la aceeași categorie 
nici unul nu i-a amenințat po
ziția de lider. Mult mai deta
șat în categorie a fost mijlo
ciul Mihalache Toma (5 me
ciuri — 5 victorii). Finalizînd 
mai rapid procedeul său pre
ferat și nu numai din poziți- 

. ile cele mai avantajoase, Toma 
va putea concura cu succes la 
C.E. Deși nu s-a situat pe pri
mul loc, semimijlociul Mircea 
Frățică (6 meciuri — 5 victo
rii), râmine omul nr. 1. Va 
trebui să fie însă mai atent în 
apărare, unde, uneori, este sur
prins pe picior greșit. Promi
țător a concurat și Simion To- 
plicean (6 meciuri — 5 victo
rii). Mai puțin convingător, 
trecînd paste insuccesul de a 
nu se fi clasat pe primul loc, 
a concurat superușorul Arpad 
Szabo. La categoriile mari a 
concurat meritoriu doar semi
greul Vasilc Anton (5 meciuri 
— 5 victorii).

Timpul care a mai rămas 
pînă la competiția continentală 
trebuie folosit cit mai chibzuit 
pentru o pregătire cit mai bu
nă din toate punctele de ve
dere.

Costin CHIRIAC

SPORTIVI ROMAN! PESTE HOTARE
TIR: ANA CIO3ANU Șl DUMI
TRA MATEI, ÎNVINGĂTOARE 

LA SOFIA Șl SPLIT
IN CONCURSUL Internațional 

de tir de la Sofia, Ana Cioba
nii a cîștigat proba ol mpică de 
pistol standard cu 588 p, rezultat 
excelent, la un punct de recor
dul național. Pe locul 4, Ani- 
șoara Matei, cu 580 p, pe 7. Elena 
Gheoroaie, cu 578 p, iar pe 10, 
Maria Macovei, cu 574 p. Ulti
mele două trăgătoare și-au îm
bunătățit recordurile personale.

PROBA FEMININA de puse 
standard 3X20 focuri din cadrul 
concursului international de tir 
de la Split a revenit țintașei ro
mânce Dumitra Matei, cu 575 p. 
Ea a fost urmată da Helbig Mar- 
lies' (R.D. Germană) — 572 p și 
Miriana Jovovici (Iugoslavia) —
572 p. în proba de pușcă stan
dard 3X20 focuri, cîștigată de 
Raimond Debevcl (Iugoslavia) —
573 p, sportivul român Ion Jol- 
dea s-a clasat pe locul 3, cu 
568 p.

AZI, START ÎN C.M. 
DE TENIS DE MASA

BELGRAD, 13 (Agerpres). — 
Astăzi încep la Novi Sad (Iugo
slavia) C.M. de tenis de masă. 
Conform programului, în primele 
zile vor avea loc întrecerile pe e- 
chî.pe pentru cupele „Swaythling" 
— masculin și ,,Corbillon“ — fe
minin. tn competiția feminină, e- 
chipa României, alcătuită din 
Eva Ferenczi, Olga Nemeș și 
Marla Alboiu, va evolua în gru
pa valorică I (grupa B), alături 
de selecționatele R.P.D. Coreene, 
U.R.S.S., Suediei, Iugoslaviei,

HOCHEI: C. M. (GRUPA A)
STOCKHOLM, 13 (Agerpres). 

La Goteborg, în cadrul cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa A) selecțio
nata Cehoslovaciei a întrecut cu 
11—2 (4—1, 3^-0, 4—1) forma
ția S.U.A. Golurile au fost 
marcate de Lala (4), Milan 

AngUel, . Franței ș< 1-iJicl. tn 
gCUp'axțA vor juca K.P. Chineză, 
Japonia, Ungaria, Cehoslovacia. 
R.Ț.-.ifMirmailla, Hpng Korvg, Co- 
reba^MJSua Șl Finlanda.

®chip* * masculină a României, 
In componență cu Șerban Doboșl, 
simion Crj#an. Ștefan Moraru șl 
Sugen FloreScu. va Juca tn a 
n-a grupă valorică, într-o serie 
cu S.U.A., Olanda, Austria, El
veția, MalayezLa, Republica Ara
bă Egipt și Țara Galilor.

La 28 de ani și jumătate, 
Mircea Munteanu este unui 
dintre cei mai experimentați 
jucători din reprezentativa 
României el fiind prezent du
minică pentru a 31-a oară tn- 
tr-un meci al tricolorilor.

Și in partida de la Brăila, 
Munteanu a făcut dovada in
contestabilului său talent, re- 
maretndu-se prin travaliul deo-

• sebit, prin participarea la ac
țiunile grămezii, dar șl ale... 
liniei de treisferturl. Autor a 
două eseuri (ca șt Sorin Fui- 
cu, dealtfel) de mare efect, el 
a fost singurul înaintaș de pa 
lista realizatorilor, fapt care a 
cîntărit. desigur, tn desemna
rea sa drept jucătorul numă
rul 1 al tntilniril cu Italia. 
Cînd l-am felicitat după meci, 
a răspuns cu o modestie ce-l 
face cinste : „în rugby, vic
toria este. Întotdeauna, a echi
pei. Eroul meciului nu poate 
fi, deci, declt colectiv".

ATLETISM • Prima ediție a 
maratonului de la Geneva a fost 
cîștigată de atletul englez Jan 
Thompson (42,195 km în 2hl7:17). 
L-au urmat Ted Castenada 
(S.U.A.) 2h20:26 și Malcom Prin
ce (Anglia) — 21128:02.

CICLISM ® Cursa Paris — 
Rubaix (263 km) a fost cîștigată 
de francezul Bernard Hinault, 
Cronometrat cu timpul de 6h26:07.

NATAȚIE 9 în cadrul campio
natelor de înot ale S.U.A., Tracy 
Caulkins a stabilit două noi re
corduri ale țării : .4:04.63 pe 400 y 
mixt și 1:57,11 pe 200 y mixt.

RUGBY ® La Casablanca : 
Maroc — R.F. Germania 22—6 
(4—6). în grupa ,.B" a C.E. 
,.Cupa F.I.R A.".

ȘAH o După consumarea a 
șapte runde. în campionatul fe
minin al Iugoslaviei conduc La- 
zarevici și Pihailici — cu cîte 4.5 
p (1), urmate de Nikolicl — 4 
p. (2). în runda a 7-a, Lazare- 
vici a cîștigat la Jivkovlci, Iar 
Pihailici v remizat cu Macek.

TENIS • în finala turneului 
fcm.nin de la Hilton Head (Ca

C.E. DE RUGBY PENTRU JU
NIORI ÎNCEPE MIINE, LA MA

DRID, CU PARTIDA 
ROMANIA - U.R.S.S.

După cum s-a mai anunțat, 
cea de-a 13-a ediție a campiona
tului european de rugby pentru 
Juniori, dotat cu „Cupa F.I.R.A." 
va - începe mîlne, la Madrid, tn 
prima zi se vor desfășura urmă
toarele meciuri : România —
U.R.S.S.; Spania — Maroc; Fran
ța — R.F. Germania și Italia — 
Portugalia. La 17 aprilie sînt pro
gramate jocuri între echipele în
vingătoare și învinse din prima 
etapă.

A ÎNCETAT DIN
NEW YORK, 13 (Agerpres). — 

Fostul campion mondial de box 
la categoria grea, negrul ameri
can Joe Louis, denumit și ,.bom
bardierul din Detroit", a încetat 
din viață, în vîrstă de 66 de ani, 
la spitalul „Desert Springs" din 
Las Vegas, în urma unui atac de 
cord.

Joe Louis primise cu citeva

Novy (2) Kadlek (2), Cernik, 
Pouzar, Ftycer, respectiv She
ehan si Debol. Alte rezultate : 
Suedia — R.F. Germania 4—2 
(1—1, 3—0, 0—1); Canada —
Finlanda 4—3 (2—0, 0—0, 2—3).

TURNEUL rs ȘAH 
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 
După o zi de repaus, turneul da 
la Moscova a continuat cu run
da a 6-a, tn care marele maestru 
Florin Gheorghiu (cu p esele ne
gre) a remizat cu campionul u- 
nlonal, marele maestru Alek
sandr BeUavski. Rezultatul de e- 
galitate a mai fost consemna/t și 
tn partidele Karpov — L. Por- 
tisch și Smejkal — Smislov. 
Polugaevskl l-a în vina pe Torre, 
Balașov a pierdut la Timman, 
iar partidele Gheller — Petrosian 
și Kasparov — Andersson s-au în
trerupt. In clasament conduce 
Karpov (U.R.S.S.), cu 4,5 p., ur
mat de Smîslov (U.R.S.S.) — 4
p, Kasparov (U.R.S.S.) — 3.5 p
(1), L. Portisch (Ungaria). Polu- 
gacvski (U.R.S.S.) — cu cîte 3,5 
p, Andersson (Suedia) — 3 p. 
(1), Florin Gheorghiu (Româ
nia) — 3 p., Petrosian (U.R.S.S.) 
— 2,5 p (1), Smejkal (Cehoslova
cia), Timman (Olanda) — cu cîte
2.5 p, Balașov, Beliavski (ambii
U.R.S.S.), Torre (Filipine) cu cîte 
2 p și Gheller (U.R.S.S.) —
1.5 p. (1).

VIATĂ 10E LOUIS
săptămîni în urmă, La Now 
York, trofeul oferit de organiza
țiile sportive americane care-1 
desemnaseră „cel mai bun boxer 
al secolului". în cursul carierei 
sale, Joe Louis și-a apărat dc 25 
de ori titlul mondial, pe care l-a 
deținut timp de aproape 12 ani. 
EI a devenit campion al lumii 
la 22 iunie 1937, cînd l-a învins 
prin k.o. în repriza a 8-a pe 

- James Braddock, în palmaresul
său flgurînd 68 de victorii șl 3 
in fr îngeri.

Pasiunea pentru sportul care
l-a  consacrat drept unul dintre 
cel mal mari campioni ai rin
gului s-a menținut pînă în ulti
mele clipe ale vieții Joe Louis 
aslsttnd, sîmbătă. ia întîlnlrea 
pentru titlul mondial al „grei
lor*,  disputată la Las Vegas, 
între Larry Holmes șl Trevor 
Berbick.

RUGBYSTII — SI MAI
3 J

(Urmare din pag. 1)

ea constituind doar premisa 
suceselor viitoare, tot mai mari!

Exigența „tricolorilor" față 
de propria prestație este, nu 
încape vorbă, remarcabilă, dem
nă de o echipă care vrea să 
devină campioană a continen
tului. Dar in analiza partidei 
cu Italia se cuvine să sublini
em și momentele reușite: cele 
sânte eseuri, unul mai specta
culos decît altul, jocul excelent 
în „moluri", neta dominare în 
margini din prima repriză (11 
baloane cîștigate pe repunere

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

APROAPE DE OBȚINEREA
adversă, îndeosebi de Caragca). 
capacitatea de a se impune ca
tegoric atunci cînd a existat o 
mobilizare totală. Iar imper
fecțiunile din jocul reprezenta
tivei — destule minute de in
decizie, blocarea multor baloa
ne prin încercări de pătrunde
re individuală, lipsa de inspi
rație în unele faze ș.a.m.d. — 
nu trebuie prea aspru judecate, 
de vreme ce a fobt vorba des
pre prima evoluție a sezonului, 
susținută de o formație cu o 
pereche de centri de 20—21 de 
ani, cu un mijlocaș la deschi
dere avînd pînă la ora meciu
lui doar... 18 minute în națio-

rolina de Sud) : Chris Evert- 
Lloyd — Pam Shriver 6—3, 6—2. 
• In finala de la Tokio : Jimmy 
Connors — McEnroe 6—4, 7—6. în 
partida pentru locul trei : Lendl
— Gene Mayer 6—1. 6—3. 9
Francezul Noah a terminat în
vingător în turneul de la Nisa, 
dispun în d în finală cu 6—4, 6—3 
de bolivianul Martinez.

TIR • La Ciudad de Mexico, 
proba de pistol viteză a fost cîș
tigată de țintașul sovietic Igor 
Pusiarev cu 597 p. Proba de 
armă liberă calibru redus 3X40 f 
s-a încheiat cu victoria america
nului Wigger, care a totalizai 
1 165 p.

VOLEI ® în orașul Ica (300 
km de Lima), în meci feminin: 
Peru — Bulgaria 3—2. e Primele 
jocuri în „Cupa Primăverii" de 
la Viena. Feminin : Olanda — 
Turcia 3—1 : Austria — Spania 
3—0. Masculin ; Turcia — Dane
marca 3—2 : Austria — Luxem
burg 3—0 ; Grecia — Suedia 3—2; 
Norvegia — Elveția 3—2 ; Belgia
— R.F. Germania 3—2 ; Spania
— Anglia 3—0.

TITLULUI EUROPEAN
nală (Marglicscu meritînd pen
tru acest dinții meci ca titular 
un calificativ bun) și cu un 
fundaș (Ion Constantin) îmbră- 
cînd în premieră tricoul cu 
numărul 15 în fața publicului 
nostru. După cum nici arbitra
jul scoțianului J. Short nu a 
îngăduit desfășurarea normală 
a jocului, el trecînd cu vederea 
numeroase poziții de ofsaid ca 
și obstrucțiile în margini.

Partida cu Italia trece în a- 
mintire, bate la ușă meciul cu 
Spania, va urma, curînd, acela
— foarte dificil — cu echipa 
Uniunii Sovietice, la Moscova. 
„Pentru cîștigarea lor, pentru a 
deveni campioană continentală, 
nici un efort nu va fi prea 
mare". Iată gîndul rugbyștilor 
tricolori, care promit victorii, 
dar și evoluții la nivelul învin
gătoarei reprezentativei Fran
ței. Le așteptăm cu încredere, 
cunoscînd adevărata valoare — 
morală și umană — a rugbyști
lor noștri!

Citeva cuvinte, în final, pen
tru locuitorii Brăilei. Aflat în- 
tîia dată la ora unui asemenea 
eveniment, municipiul de la 
Dunăre s-a dbvedit o gazdă în
tru totul excelentă, eforturile 
organelor locale cu atribuții 
(felicitări C.J.E.F.S.!), căldura 
publicului impresidnînd pe toți 
cei prezenți în tribunele fru
mosului Stadion municipal. „In 
nici o altă parte a Europei nu 
am fost așa de bine primiți!"
— exclama secretarul general 
al federației italiene, Sandro Di 
Santo. Orice alte comentarii par 
de prisos...

CONVORBIRI SPORTIVE
ROMÂNO UNGARE

în perioada 6—10 aprilie 1981, 
o delegație a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
condusă de general-lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte, a 
făcut o vizită de prietenie în 
R. P. Ungară, la invitația Ofi
ciului Național pentru Educație 
Fizică și Sport (O.N.E.F.S.) din a- 
ceastă țară. In cursul discuțiilor 
purtate cu delegația O.N.E.F.S., 
condusă de Istvân Buda, pre
ședinte, s-a convenit ca înțelege
rea de colaborare pe termen lung 
dintre cele două organizații să 
fie reînnoită pentru o nouă pe
rioadă de 4 ani, pînă în anul 1985.

La 10 aprilie a.c., general-lt. 
Marin Dragnea a fost primit de 
Jânos Borbăndy, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare. Intr-o atmosferă priete
nească, a avut loc un schimb de 
păreri privind dezvoltarea educa
ției fizice și sportului în cele 
două țări, precum și în legătură 
cu dezvoltarea colaborării în a- 
cest domeniu. A fost de față am
basadorul României la Budapesta, 
Victor Bolojan.

VA ABANDONA OARE STADE DE REIMS ?
Stade de Reims ! Mîndra e- 

chipă a fotbalului francez din 
anii ’50. colecționară a nume
roase titluri de campioană a 
Franței, de două ori finalistă 
a C.C.E., cîștigătoare a Cupei 
Latine, formația care oferea re
prezentativei „cocoșului galic" 
osatura (ca de pildă la C.M. 
1958, cînd Franța a ocupat lo
cul III. Iar Fontaine a devenit 
recordmanul „Cupei Jules Ri- 
met" cu cele 13 goluri marca
te, atunci. în Suedia) se zbate 
acum undeva în a doua parte 
a clasamentului seriei B a 
diviziei secunde. O tempora !

Alunecarea echipei din vîrful 
piramidei la poalele ei, cu scă
derea proporțională a rețetelor 
de la meciuri, a avut urmări 
dezastruoase asupra finanțelor 
clubului, ceea ce l-a făcut pe 
unul dintre conducătorii de azi 
ai lui Stade de Reims să decla
re : „Fără o rapidă suplimen
tare a mijloacelor financiare. în 
viitoarele săptămîni, va trebui 
să declarăm încetarea activită
ții". Să recunoaștem, un mod 
elegant de a ocoli cuvîntul fa
liment, pentru că numai în ul

CAMPIONATE
UNGARIA (et. 27) : Ferencvă- 

ros — Csepel 1—0 ; Vaâas — De
brecen 0—1 ; Dlosgflr — Tatabă- 
nya 1—2 ; Pecs — Honv6d 1—1 ; 
Nyiregyhaza — Kaposvăr 0—0 ; 
Gyor—Bfikâscsaba 3—2 ; DunauJ- 
văros — Zalaegerszeg 0—1 ; Vi
deoton — Ujpesti Dozsa 0—0. Cla
sament : 1. Ferencvăros 3« p ; 2. 
Vasas — 37 p ; 3. Honvcd — 
30 p.

R. D. GERMANA (et. 20) : Dy
namo Dresda — Rostock 4—0 ; 
F.C. Karl Marx Stadt — BOhlen
2— 1 ; Erfurt — Dynamo Berlin
3— 3 ; Aue — Riesa 2—3 ; Magde
burg — Jena 3—1 ; Vorwărts — 
Halle 1—0 ; . Leipzig — Zwickau 
0—0. Clasament : 1. Dynamo Ber
lin — 30 p ; 2. Magdeburg — 
20 p ; 3. Dynamo Dresda — 28 p.

SPANIA (et. 32): Real Madrid 
— Zaragoza 2—0 ; Valladolid — 
Salamanca 3—0 ; Almeira — C.F.

„CIRCUITUL ARDENILOR"
PARIS, 13 (Agerpres). — Com

petiția internațională ciclstă 
„Circuitul Ardenilor" s-a înche
iat cu victoria rutierului ceho
slovac M. Klasa, urmat de co
echipierul său Hradzira — la 45 
sec. și francezul Simon — la 
1:16,0.

Ultima etapă, desfășurată pe 
traseul Bazeilles — Sedan, a re
venit cehoslovacului Veteska, 
care l-a întrecut la sprint pe 
belgianul Planckaert — ambii 
fiind cronbmetrați pe distanța de 
141 km cu timpul de 3h39:51.0. 

timele două luni deficitul a 
crescut cu 750 000 franci. Dacă 
nimic nu se va întîmpla. — 
scrie L’Equipe — în viitorul 
foarte apropiat Stade de Reims 
va trebui să abandoneze cam
pionatul înaintea încheierii se
zonului.

Toate acestea se petrec în a- 
nul în care se împlinesc 50 de*.  
ani de la înființarea clubului. 
Mari festivități au fost — și 
mai sînt — prevăzute. Printre 
altele si „refacerea" Pe gazon, 
cu jucătorii de atunci, a me
ciului cu Real Madrid, finala 
C.C.E. din 1959. ceea ce pre
supune ca pe teren să fie pre
zent! nu numai Kopa. Fontaine. 
Vincent și coechipierii lor, ci 
și Di Stefano, Gento, Santa
maria și ceilalți purtători ai 
tricoului lui Real cu 22 de ani 
în urmă. Se speră că stadio
nul „Auguste Delaune". cel ca
re a cunoscut atîtea zile de 
sărbătoare, să fie din nou plin, 
ca odinioară, iar încasările fă
cute cu acest prilej, să redre
seze. cît de cît. finanțele atît 
de zdruncinate ale clubului.

Mircea TUDORAN

Barcelona 2—5 ; Bilbao — Ali
cante 5—3 ; C.F. Sevilla — Betis 
Sevilla 2—1 ; Murcia — Real So- 
cledad 0—2 ; Espanol Barcelona — 
Las Palmas 3—1 ; Sporting Gijon
— Osasuna 5—1; Valencia — Atle
tico Madrid 1—1. Clasament : 1. 
Real Sociedad —42 p ; 2. Real 
Madrid — 41 p ; 3. Atletico Ma
drid — 41 p.

R. F. GERMANIA (et. 28) : 
Dusseldorf — Munchen 1860 2—1; 
Schalke — Hamburg 2—1 ; Biele
feld — Stuttgart 1—0 ; Eintracht
— K61n 4—0 ; Mfinchengladbach
— Kaiserslautern 1—0 ; Urdingen
— NQmberg 3—2 ; Bayern Mun
chen — Duisburg 5—1 (Rumme- 
nigge a înscris 4 goluri) ; Le
verkusen — Karls rue 3—0 : Bo
chum—Dortmund 3—1. Clasament: 
1. Bayern Munchen — 41 p ; 2. 
Hamburg — 41 p ; 3. Eintracht
— 34 p (un Joc mai puțin).

OLANDA (et. 26) ; Echipa AZ 
’67 Alkmaar a suferit prima în- 
frîngere, pierzînd cu 1—0 meciul 
disputat pe teren propriu cu A- 
Jax! Alte rezultate: Breda — F.C. 
Utrecht 0—3 ; Elndho^n — Till- 
burg 4—0; Excelsior Rotterdam
— Feyenoord Rotterdam 1—3 ; 
F.C. Grdningen — Twente En
schede 0—1. Clasament : 1. AZ ’67 
Alkmaar — 46 p (un joc mat 
putin) ; 2. Feyenoord — 38 p ; 
3. F.C. Utrecht — 36 p

ALTE REZULTATE
• La Cheb, în preliminariile 

C.E. — juniori I : Cehoslovacia
— U.R.S.S,, 1—0. In tur : 0—1. Fot
baliștii cehoslovaci s-au caLf cat 
pentru turneul final în urma lo
viturilor de la 11 m9 La Conakry, în preliminariile 
C.M. : Guineea — Nigeria l—l 
(1—0).
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