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Prima finală de masă a „Daciadei" de vară

MASELOR
Marii gînditori ai lumii anti

ce au așezat sportul — se știe — 
in galeria mijloacelor educațio- 
..fle generale ale societății, a- 
triouindu-i nu numai virtuți și 
putere de influențare pe plan 
fizic, ci și efecte pozitive pe 
plan spiritual, asupra intelectu
lui, psihicului, fizionomiei mo
rale a individului. Dar peste 
nobilele lor cugetări, peste acel 
cult al frumosului uman în 
complexitatea sa, s-a așternut 
colbul mai multor secole. Re
descoperirea în epoca modernă 
a binecunoscutei maxime „mens 
Sana in corpore sano“ a purtat 
amprenta unei reevaluări a con
ținutului ei, dictată de impera
tivele noi create de evoluția so
cietății, de noi fundamente ști
ințifice privind utilitatea șl ne
cesitatea practicării exercițiului 
fizic în scopul împlinirii aspi
rației perene a ființei umane 
către deplină armonie. „Nu 
înalță doar un suflet, nici doar 
un corp, ci un om“, spunea 
Montaigne despre sport ; „Că. 
in sfirșit, cred mai mult în mo
rală și in datoria de om, o da
torez fotbalului", remarca Al
bert Camus. Ca să nu mai vor
bim de marile adevăruri ex- 
pr«mate de Hemingway, care a- 
fir„.ia că „sportul te învață de 
toâje — te învață ce este via
ța", sau de Paul Vlalar, care

atribuia virtuți deosebite exer
cițiului fizic ca act cu puter
nice consecințe Pe plan inte
lectual : „Sînt convins că în- 
tr-o țară unde oamenii nu știu 
să alerge, ideile nu vin repe- 
pe... sau prea repede ; în acest

Iar faptul că, în anii socia
lismului, educația fizică și spor
tul au devenit in România ac
tivități de interes național do- 

.vedește înalta valoare educa
tivă pe care partidul și statul 
nostru le atribuie acestui do
meniu. Dealtfel, din această a- 
dincă rațiune, partidul comu
niștilor români a militat. încă 
din ilegalitate, pentru crearea 
unei mișcări sportive a mase
lor, a căutat să-și apropie și să 
îndrume primele organizații 
sportive ale oamenilor muncii.

Valențele educative ale spor
tului au aflat, in noile condi
ții sociale, un ieren prielnic 
pentru o deplină manifestare, 
contribuind substanțial și efi
cient la opera de făurire a o- 
mului nou al societății noas
tre socialiste. Apreciind în mod

Instantaneu din festival — exerciții liber alese
Foto : prof. I. NISTOROIU — Rm. Vîlcea
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caz, insă, ele nu se realizează", 
sau de George Călinescu, care 
vedea în sport „vigoarea vita
lă a umanității**, sau de acel 
„riguros admirator al educației 
sportive**, cum era numit Camil 
Petrescu™

Astăzi, cînd fenomenul spor
tiv cunoaște o amploare și o 
intensitate fără precedent, ase
menea pledoarii nu mai sînt 
recepționate cu rezervă, adevă
rurile conținute in ele fiind 
științific dovedite.

(Continuare in pag 2-3)

Moderna sală a sporturilor 
din municipiul Rm. Vîlcea a 
găzduit prima finală din ca
drul celei de a Il-a ediții de 
vară la sportul de masă a com
petiției naționale „Daciada" : 
Festivalul ansamblurilor școlare 
de gimnastică ritmică modernă 
rezervat fetelor de 14—19 ani, 
competiție de tradiție 
școlară, ajunsă la cea 
ediție.

Pe scurt, un astfel 
val de gimnastică ritmică mo
dernă este, cu certitudine, o 
reușită pledoarie pentru fru
musețea gimnasticii, o revăr
sare de tinerețe, sănătate și 
voioșie. De astă dată, la Rm. 
Vîlcea — „orașul poartă" spre 
Valea Oltului — s-au întîlnit la 
start 40 de ansambluri (forma
te din cite 8 fete), reprezen-

în 
de

de

lumea
a 9-a

festi-

tante ale județelor țării și mu
nicipiului București, care au 
prezentat — pe diferite fonduri 
muzicale — exerciții impuse cu 
obiecte portative, ca cercuri, 
panglici, eșarfe și mingi, în pri
ma zi. exerciții liber alese. în 
cea de a doua. O adevărată de
monstrație de virtuozitate, fan
tezie și grație din partea parti
cipantelor — îmbrăcate de fie
care dată în costume originale, 
de ! culori diferite — din rîn- 
dul cărora s-au evidențiat încă 
din prima zi, cele reprezentînd 
județele Iași (ciștigătoare a 3 
ediții), Bihor (învingătoare anul 
trecut), Giurgiu (o surpriză

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2-3)

La sfîrșitul săptămiiiii:

TREI ZILE DE GIMNASTICA LA CLUJ-NAPOCA

CUPA ȚĂRILOR LATINE",
MOMENT IMPORTANT PENTRU „NOUL

VAL" AL HANDBALULUI ROMANESC
MALAGA, 20 (prin telefon). 

Cea de a XI-a ediție a „Cupei 
țărilor latine" s-a încheiat du
minică — după cum se știe — cu 
victoria reprezentativei mascu
line de tineret a României. 
Succesul este elogiat de specia
liștii prezenti aici, ca și de pre

al tinerilor handbaliști a făcut 
— de pildă — ca majoritatea 
componențllor formației de că
deți să fie selecționată și în 
prima echipă de seniori a Spa
niei.

A fost, apoi, dificultatea pro
gramului. Lungile transbordări 
cu autocarul și — mai ales — 
puținul timp de odihnă dintre 
două partide, uneori decisive.

Peste toate aceste 
echipa pregătită de 
tehnic (alcătuit din 
Eugen Trofin, Gh. 
medicul Eugen Craioveanu)

obstacole, 
colectivul 
antrenorii 
Goran și 

a 
reușit să treacă cu brio. Ea a 
etalat la Cadiz, Jerez de la 
Frontiera. Antequera și Mala
ga virtuți reale. Jocul rapid, 
cu o îndntătoare fantezie, apă
rarea mobilă, agresivă, contra-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Aruncă la poartă Marian Du
mitru, golgeterul celei de a Xl-a 
ediții a ~„Cupei țărilor latine"

a relatat cu lux -de a- 
desfășurarea acestei

să, care 
mănunte 
pasionante competiții.

în primul rînd, trebuie subli
niat faptul că izbînda n-a fost 
ușoară. Participantele la între
ceri au realizat, în ultima 
vreme, o reală ascensiune va
lorică, ..noul val" canacterizîn- 
du-se nu numai prin combati
vitate și dîrzenie, ci și printr-o 
măiestrie care impresionează. 
Este cazul Spaniei, dar și al 
Franței, Belgiei și al altor re
prezentative de tineret. Aceas
tă creștere a nivelului tehnic

Pentru a treia oară în istoria 
de aproape un sfert de secol a 
Campionatelor internaționale de 
gimnastică ale țării noastre, 
Cluj-Napoca se află, din nou. 
în postura de gazdă. Vineri, 
simbătă și duminică, Sala spor
turilor din orașul de pe Someș

® Gimnaste și gimnaști din 13 țări la cam
pionatele internaționale • Ultimul prilej de 
selecție și verificare înaintea întrecerilor 

europene de la Madrid și Roma

Prezență tot mai 
remarcabilă, de la 
un concurs la al
tul, in echipa re
prezentativă a Ro
mâniei, Rodica 
Dunca se află, cu 
siguranță, in preaj
ma deplinei sale 
maturizări spor
tive. Succesele de 
anul trecut (pri
mul loc la Turneul 
Campionilor de la 
Londra și evolu
țiile aplaudate de 
la Jocurile Olim
pice de la Mosco
va) sînt mai mult 
decît o promi

siune...

pe participanții Iaîl va primi . _ . . .
cea de-a 24-a ediție a acestei 
tradiționale și prestigioase în
treceri. Au confirmat pînă a- 
cum participarea la competiția 
organizată de federația noastră 
de specialitate gimnaste și 
gimnaști din 13 țări, printre

care și prezențe în premieră — 
gimnaste și gimnaști din Vene
zuela. E și acesta unul din 
ecourile turneului pe care echi
pa noastră reprezentativă fe
minină l-a efectuat recent pe 
continentul sud-american.

Iată țările care au confirmat 
participarea la Campionatele 
internaționale de la Cluj-Na
poca : Anglia, Bulgaria, Ceho
slovacia. R.P. Chineză, Cuba. 
Elveția, Franța, R.D. Germană. 
Italia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică, Venezuela și. firește. 
România, federația noastră ur- 
mînd să alinieze un lot 
numeros de sportive și 
tivi.

Atît pentru gimnastele 
pentru gimnaștil români 
zența la concursul de ’ 
simbătă și duminică constituie 
un ultim prilej de verificare și 
selecție în vederea apropiatelor 
campionate europene de la Ma
drid (feminin) și Roma (mas
culin).

Se va concura numai cu 
exerciții liber alese : vineri — 
concursul masculin, simbătă — 
cel feminin, iar duminică di
mineață sînt programate fina
lele pe aparate.

mal 
spor-

ctt 31 
pre- 

vtaert,

LOTURILE NAȚIONALE DE FOTBAL
AU ÎNCEPUT, IERI, „CAMPANIA LONDRA"

Ieri, la pririz, a început „nu
mărătoarea inversă" a echipei 
naționale. în vederea partidei 
de .la 29 aprilie, de pe Wem
bley, cu Anglia. în preliminari
ile campionatului mondial. Con
vocarea de ieri a 
zentativ, din care 
de jucători, cei 
F.I.F.A. (lordache, 
riatu, Negrilă, M.
fănescu, Dinu. Sameș. Al. Ni- 
colae, Ungurcanu, Munteanu II, 
Beideanu, Iordănescu, Țiclcanu,

lotului repre- 
fac parte 22 
anunțați la 

Cristian, Spe- 
Zamfir, Ște-

Stoica, Bălăci, Crișan, Țălnar, 
Cămătaru, Cimpeanu II, M. 
Răducanu și M. Sandu), reîntîl- 
nirea tricolorilor după etapa de 
campionat a stat sub semnul 
responsabilită ii cu care tre
buie tratată ..campania Lon
dra". Doctorul lotului. Dumitru 
Tomescu, bucuros de evoluția 
bună în etapa de duminică a 
lui Ștefănescu și Munteanu II, 
accidentați și absenți în meciul 
de la Copenhaga, speră să-1 re
facă curînd și pe portarul Ior-

dache. Dealtfel, portarul stelist, 
aflat în tratament pentru vin
decarea entorsei de gleznă, măr
turisea ieri că se simte bine 
și așteaptă să înceapă curînd 
antrenamentele progresive. Du
pă ce ieri componenții lotului 
au urmat un program de refa
cere („vom pune accent deose
bit pe refacerea psihică și or
ganică" declara dr. D. Tomes
cu), astăzi și mîine ei vor sus
ține cite două antrenamente.

Joi. Iotul reprezentativ va efec
tua un antrenament Si un joc 
de pregătire, vineri, două șe
dințe de pregătire, iar simbătă 
un antrenament și un joc. „In 
toate aceste zile premergătoare 
importantului examen de la 
Londra, munca și seriozitatea 
vor reprezenta imperativul ca
tegoric al fiecăruia", afirma Ieri 
antrenorul Valentin Stănescu.

Aseară, s-au reunit și com- 
ponenții lotului reprezentativ de 
tineret, care, după cum se știe, 
la 28 aprilie, va întîlni la Lon
dra, echipa similară a Angliei, 
în cadrul campionatului euro
pean.

Acum, Ia începutul unei im
portante perioade, să urăm 
celor două loturi reprezentative 
mult succes în „campania lon
doneză".
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realist influențele pozitive pe 
care le au activitățile sportive 
atît asupra potențialului fizic și 
stării de sănătate ale poporului, 
cit si asupra conștiinței sociale, 
partidul a creat condiții favo
rabile cuprinderii în mișcarea 
sportivă a mase din ce in ce 
mai largi, a întregului tineret. 
Totodată, a direcționat activita
tea acestui domeniu prin nu
meroase documente de indis
cutabilă valoare, în care a rele
vat cu claritate rolul educativ- 
formativ al educației fizice și 
sportului, necesitatea contribu
ției lor la creșterea unor ge
nerații viguroase fizic și inte
lectual, cu inalte însușiri mo
rale, profund devotate idealuri
lor pentru care a luptat po
porul nostru, eforturilor sale 
de edificare a noii societăți. Pe 
aceste temeiuri solide oferite 
mișcării sportive de către partid, 
educația fizică și sportul și-au 
adus și își aduc o contribuție 
din ce în ce mai valoroasă la 
dezvoltarea acelor calități indis
pensabile constructorilor socia
lismului și comunismului, la 
educarea lor în spiritul atitu
dinii înaintate față de muncă, 
ai disciplinei, al dăruirii pen
tru binele colectivității, al per
manentei dorințe de autodepă- 
șire, al cinstei și corectitudinii, 
al respectului reciproc și într
ajutorării, al demnității, al dra
gostei fierbinte pentru patrie, 
partid și popor.

Multe dintre documentele e- 
laborate de partidul nostru, în
deosebi în ultimii ani, au avut 
o importantă decisivă în dezvol
tarea mișcării sportive româ
nești, în transformarea ei într-o 
adevărată școală a educației în 
care practic își călește trupul și 
spiritul întregul tineret. Grija 
permanentă și contribuția va
loroasă — și pe acest tărîm — 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, au determinat, 
In cîteva etape, spectaculoase 
creșteri calitative ale activității 
sportive în toate laturile ei. Idei 
generoase ca îmbinarea activi
tăților politice, cultural-artistice 
ți sportive iii procesul general

al formării tinerei generații, e- 
ducarea în cultul muncii neobo
site și pe terenul de sport ca 
și' în producție, inițierea marii 
competiții naționale cur puter
nice nuanțe patriotice „Dacia- 
da“, implicarea directă a orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a organizațiilor de masă și ob
ștești în conducerea și sprijini
rea activității sportive i-au dat 
acesteia noi impulsuri, ridieîn- 
d-o pe trepte superioare.

„Iată de ce — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la fes
tivitatea de premiere a par- 
ticipanților la J.O. din 1976 — 
preocupîndu-ne de dezvoltarea 
sportului, de activitatea cultu
rală, educativă, va trebui să 
pornim de la participarea acti
vă la munca productivă a fie
căruia in domeniul său de acti
vitate, de la îmbinarea muncii 
cu sportul, cu educația, astfel 
ca fiecare să fie participant ac
tiv la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, la 
ridicarea bunăstării și fericirii 
intregii noastre națiuni socia
liste". Dealtfel, toate interven
țiile secretarului general al 
partidului în problemele educa
ției fizice și sportului au avut 
puternice și stimulatoare ecouri 
în mișcarea noastră sportivă, 
sporindu-i contribuția la educa
rea în spirit comunist a tinerei 
generații, a tuturor oamenilor 
muncii : „principalul trebuie
să-1 constituie preocuparea de 
a angaja în această activitate 
intregul nostru tineret, de a 
face ca in formarea omului nou, 
constructor al socialismului, să 
îmbinăm educația cultural-poli- 
tică cu educația fizică, de a 
forma un tineret sănătos atit 
din punct de vedere al concep
ției politice și culturale cit și 
din punct de vedere fizic, să 
facem ca omul să fie cu ade
vărat omul nou al viitoarei so
cietăți comuniste pe care o edi
ficăm în România". Se află în 
această limpede afirmație a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
chintesența concepției partidu
lui nostru despre rolul mișcă
rii sportive în procesul gene
ral de educare a tinerei gene
rații. a tuturor oamenilor 
muncii.

CAMPIONATE-COM PETITII
ATLETISM Prima ediție a „Cupei Litora

lului", bine organizată de C.J.E.F.S.
Constanța, au luat parte atleți din 30 de județe. 
Iată cîștigătorii: FEMEI: 100 m: I. Ananla (Iași) 
12,3; 200 m: N. Lia (Cv.) 24,6; 400 m: A. Miu (Cv.) 
58,5: 800 m: O. West (Huned.) 2:13,0; 1500 m: M. 
Budecan (Huned.) 4:44,2; 100 mg: Al. Grecu (Buc.) 
14,1; 400 mg: M, Ghiță (Buc.) 70,2; lungime: Grecu 
5,95 m, înălțime: M. Matei (Buc.) 1,74 m; greutate: 
D. Șumălan (C. Sev.) 13,46 m; disc: M. Roman 
(Bihor) 44,32 m (H.C. Simona Săpunaru 47,02 m); 
suliță: A. Cecănău (Călărași) 47,70 m (H.C. Cr. Do- 
brinoiu 50,42 m); BĂRBAȚI: 100 m: I. Păcloianu 
(Argeș) 10,9 (H.C. P. Stanciu 10,8); 200 m: C. Dra- 
gomir (Cv.) 22,7; 400 m: D. Zimmermann (Sibiu) 
49,8; 800 m: G. Martinescu (Iași) 1:56,4; 1500 m: M. 
Poștoacă (Argeș) 3:58,5; 3000 m: C. Milaș (Sălaj) 
8:24,2; 110 mg: L. Glurglan (Buc.) 14,2; 400 mg: M. 
Popescu (Brăila) 56,2; lungime: M. Lungu (Ploiești) 
3,61 m; triplu: V. Gheorghe (Buc.) 14,08 m; Înălți
me: C. Militaru (Buc.) 2,05 m; prăjină: R. Stănescu 
(Buc.) 4,35 m; greutate: P. Mirică (Buc.) 13,83 m; 
■uliță: C. Oprea (Tuleea) 57,64 m; ciocan: Al. Ște- 
fănescu (Buc.) 54,22 m (H.C. N. Bîndar 68,06 m). 
(C. POPA — eoresp.) 0 Pe Stadionul Republicii 
au loc astăzi șl mîine Întrecerile concursului repu
blican de primăvară, ' 
(seniori și juniori I) 
nioare D.

la probe combinate: decatlon 
șl heptatlon (senioare și ju-

BASCHET
tîțle rezervată uiviziviiaiwtzr luuiumc „«.* țxara 
Jucătoarele din lotul național). Rezultate șl clasa
mente: SERIA I (la Cluj-Napoca): Universitatea
Cluj-Napoca: 76—54 (40—24) cu Rapid București,
77—50 (46—27) cu Voința Brașov, 78—71 (46—40) cu 
Olimpia București; Olimpia: 79—59 (45—25) cu Vo
ința, 73—48 (45—23) cu Rapid; Rapid: 73—52 (41—23) 
cu Voința. Clasament: 1. „U“ 11 p 2. Olimpia 10 p, 
3. Rapid 8 p, 4. Voința Brașov 7 p. (M. RADU — 
eoresp.). SERIA A Il-a (la București): Politehnica 
C.S.Ș. 2 București: 86—41 (35—19) cu Comerțul Lie. 
,,Bolyai" Tg. Mureș, 66—43 (36—22) cu Universitatea 
Timișoara, 53—54 (29—27) cu Progresul București; 
Progresul: 48—33 (26—16) cu Universitatea, 44—56 
(22—28) cu Comerțul; Comerțul: 52—57 cu Univer
sitatea. Clasament: 1. Politehnica M p, 2. Comerțul 
9 p, 3. Progresul 9 p, 4. Universitatea Timișoara 7 p. 
(N. COSTACHE — eoresp.). SERIA A IH-a (la 
Satu Mare): Crișul Oradea: 78—60 (43—30) cu Voin
ța București, 61—48 (33—24) cu Mobila Satu Mare 
73—51 (37—13) cu ICEMENERG C.S.B. București:
Voința: 67—55 (33—27) CU ICEMENERG, 69—61 (39—29) 
cu Mobila; Mobila: 67—46 (32—24) cu ICEMENERG. 
Clasament: 1. Crișul 12 p, 2. Voința București 10 p, 
3. Mobila 8 p, 4. ICEMENERG 6 p. (I. TOTH — 
eoresp.). Ultimul tur se va disputa Intre 15 și 17 
mal, la Brașov, Timișoara șl în " 
seriilor). Primele două clasate 
vor califica în turneul final. 0 
al „Cupei României" la băieți 
de miercuri pînă duminică, la 
va beneficia de aportul lui Gh. , _____
după un accident. 0 Sănătatea LP.G. Ploiești șl 
Carpați Sf. Gheorghe slnt echipele promovate In 
Divizia „A" la fete, în urma ’ultimelor turnee ale 
Diviziei „B“ de tineret desfășurate la Iași și Deva.

CANOTAJ 141 Timișoara, pe Bega, s-au în
cheiat campionatele republicane de 

canotaj-fond rezervate juniorilor, cu peste 200 de 
concurențl (86 echipaje din 20 de secții nautice). 
Rezultate: băieți: 2+1: 1. C.S.Ș. nr. 1 Buc. (V. 
Tomoioagă, s. Zenigorodschl, G. Șolea) 2:15,5, 2. 
C.S.Ș. Triumf 25:32,1, 3. C.S.Ș. nr. 2 Constanța
25:43,0; simplu: 1. Ion Badea (C.S.Ș. nr. 1 Buc.) 
24:23,0 , 2. Emil Dogaru (S.C. Bacău) 24:56,4, 3. Eml- 
li-an Curteanu (Steaua) 25:11,0; 2 vîsle: 1. Steaua

desfășurat Întrecerile turului 
al „Cupei României", compe- 

‘ ' ,A“ (fără

S-au 
secund 
divizionarelor feminine

Capitală (în ordinea 
din fiecare serie se 
Pentru turneul final • 
(care va avea loc, 

Constanța), Steaua 
Oczelak, refăcut

Surpriză de proporții la Eforie Nord

CALCULATORUL BUCUREȘTI CIȘTIGA
CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH PE ECHIPE!

Campionatul național de șah 
pe echipe mixte 6-a încheiat 
ieri, la Eforie Nord, cu o mare 
surpriză : CALCULATORUL
I.I.R.U.C. București a cîștigat 
(fără nici o înfrîngere) titlul 
absolut, înaintea marilor favo
rite ale competiției I.T.B., Uni
versitatea București și Medi
cina Timișoara, pe care le-a și 
întrecut în întîlnirile directe. 
De remarcat că reprezentanții 
acestei asociații s-au situat pe 
locuri fruntașe și în celelalte 
trei clasamente — masculin, fe
minin și de juniori-junioare.

Campionii, care au totalizat 
25 de puncte, din 27 posibile 
(54*/2 puncte de partidă) au uti
lizat următortil lot : V. Vais- 
man, A. Urzică, A. Kertesz, V. 
Nicolaide, I. Heghcdus, M. Do- 
minte, D. Negurcanu (seniori), 
Gabriela Olteanu, Eleonora 
Gogâlea (senioare), C. Cojoca- 
ru, Csilla Sajter, Magdalena 
Kiss (juniori-junioare). Condu
cătorul tehnic al echipei — ing. 
S. Gratianu.

Urmează : 2. Medicina Timi
șoara 21 p, 3. 
București 21 p.
a decis-o rezultatul din întîlni- 
rea directă), 4. I.T.B. 19 p. 5. 
Universitatea Iași 12 p, 6. Po
litehnica București 10 p. 7. Pe
trolul I.P.G. Ploiești 9 'p, 8. 
C.S.M. Cluj-Napoca 8 p, 
Mondiala Satu Mare 4 p,
C.S.U. Brașov 1 p. Ultimele 
două clasate au retrogradat in 
Divizia B.

trolul 22 p, 8. Universitatea 
Iași 21*/a p, 9. Mondiala 
p, 10. C.S.U. 20 p.

FEMININ : 1. Medicina 
na Terescenco, Margareta 
reșan, conducător tehnic • 
Neamțu) 13 
12 p, (v.d), 
București 12 
Iași ll</2 p, 
C.S.U. 9 p.
Politehnica 6% P, 9. C.S.M. 
10. Mondiala 1 p.

H

2O'/a

(Da- 
Mu- 

• B- 
Calculatorul

Universitatea
P, 2.

3.
p, 4. Universitatea
5. I.T.B. 11 p.

7. Petrolul 8 p,
6

6.
9.
P.

Pe- 
FL

Bo

JUNIORI-JUNIOARE : 1. 
trolul I.P.G. (L. Vasilcscu, 
Cizniaru, Lclia Zoe Costea, 
xana Adoamnei, conducător
tehnic — C. Butnaru) 11 p (nu
măr de victorii mai mare), 2. 
Calculatorul 11 p, 3. C.S.M. 10'/2 
p, 4. Universitatea Iași 10 p, 5. 
I.T.B. 9 p, 6. Mondiala 8*/2 p, 
7. Medicina 8 p (v.d.), 8. Poli
tehnica 8 p. 9. C.S.U. 7*/2 p. 10. 
Universitatea Buc. 6*/2 p.

Universitatea 
(departajarea

9.
10.

lata și celelalte clasamente :

MASCULIN : 1. Universitatea 
București (M. Șubă, M. Ghin
dă, V. Stoica, C. Ionescu, V. 
Georgescu — conducător tehnic 
— Tr. Stanciu) 37 p, 2. I.T.B. 
35 p, 3. Calculatorul 31*/2 p, 4. 
Medicina 29’/2 p, 5. Politehnica 
277» p, 6. C.S.M. 24Va p, 7. Pe-

7.

22:44,5, 2. C.S.Ș. Triumf 23:03, 3. C.S.Ș. Triumf n 
24:05; 2 rame: 1. C.S.Ș. 1 Buc. 24:42,8, 2. Voința 
Arad 25:17, 3. C.S.Ș. Triumf 25:29,6; fete: 4+1 rame: 
1. Voința Buc. 15:58,7, 2. Metalul Buc. 16:00, 3. O- 
ltmpia Buc. 16:03. Simplu: Adriana Chelaxiu (Vi- 

(Voința 
18:26,1.

itorul Buc.) 16:22,5, 2. Margareta Maltei
Arad) 18:13,5, 3. Angela Ștepan (Poli. Tim.) 
(C. CREȚU — eoresp.)

pe par-CICLISM „Cupa Olimpia", programată .
cursul a trei etape, s-a redus (din 

cauza frigului excesiv șl a ploii) la o singură aler
gare, pe șos. București — Giurgiu. La toate cate
goriile s-a alergat într-un tempo susținut, in ciu
da vîntului care o bună bucată de timp a suflat 
puternic, din față. In aceste condiții vitrege, la se
niori, I. Butaru (Dinamo) — cîștigătorul cursei — 
a obținut pe distanța de 106 km o medie orară 
de 38,300 km, iar la juniori mari, O. Celea (Voin
ța București), pe 80 km, o medie orară de 41,100 
km. O medie bună au realizat și juniorii mici. M. 
AJdulea (CIBO Brașov) a obținut pe 40 km, e 
medie orară de 37,500 km. 0 Iată cîștigătorii fazei 
municipale a „Daciadei" la semifond: C. Nicolae 
(Dinamo) — seniori; C. Neagoe (Voința) — juniori 
mari; A. Ganea (Voința) — juniori mici; ” 
duroiu (STTROM) — categoria copii.

GIMNASTICĂ simbătă și duminică In V3II ihhuiiua sporturilor din Constanța s-au

V. Bu-

Sala
__________ __  _________ _____ des

fășurat campionatele universitare de gimnastică rit
mică modernă (56 de studente din 8 centre studen
țești). Rezultate tehnice: cat. I, individual compus 
— Mioara Andone (Constanța) 36,20, Monica Weiss 
(Timișoara) 34,95, Agnes Bonț (Constanța) 
maestre — Mlrela Munteanu 37,20, Nieoleta 
Ciocolu 36,65, Miorița Bogdan-Bazîru 36,10 
din Constanța) ; ansambluri — Institutul de 
mint superior din Constanța (antrenoare,

A.S.E. București (Sonia lovan) 37,00, 
Timișoara (Mariclca Rateu) 36,85.

Scheul) 38,65. 
Universitatea ____ , _
(G. TAMAȘ — eoresp.)

33,65; 
Vasile- 

(toate 
îxvăță-

Elena

HOCHEI Pe Patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc s-au disputat, săptămlna 

trecută, meciurile celui de al patrulea (ultimul) 
tur al campionatului național de juniori I. Echipa 
Dunărea Galați nu s-a prezentat la competiție. Do
vedind o bună pregătire generală, echipa liceului 
din Miercurea Ciuc (antrenor A. loanovici) a câști
gat toate jocurile susținute, cucerind titlul de cam
pioană pe acest an. Iată rezultatele: Steaua — Di
namo București 9—6 Liceul Miercurea Ciuc — «Casa 
Pionierilor și Șoimilor Patriei Săcele 24—0, Dinamo 
— C.P.S.P. Săcele 16—1. Steaua — Metalul Sf. 
Gheorghe 10—6, Dinamo — Metalul Sf. Gheorghe 
15—4, Liceul Miercurea Ciuc — Steaua 9—6, 
C.P.S.P. Săcele — Metalul Sf. Gheorghe 2—1, Li
ceul Miercurea Ciuc — Metalul Sf. Gheorghe 25—0. 
Clasament final: 1. Liceul.Miercurea Ciuc 35 p, 2. 
Steaua 30 p, 3. Dinamo București 20 p, 4. Dunărea 
Galați 19 p, 5. Metalul Sf. Gheorghe 6 p. 6. Casa 
Pionierilor șl Șoimilor Patriei Săcele 2 p. (V. PAȘ- 
CANU — ooresp.).
TENIS Din oauza timpului nefavorabil competiția 
1 *■ dotată cu „Cupa T.C.B." — rezervată ju
niorilor și copiilor — s-a întrerupt. In finala fe
telor , " " 
Daniela Precup, 
în semifinale: 
L Șesu — O. 
în semifinale 
Cristina Bota 
leți concursul__ ________ ... __ ____ __________ _
finală. 0 In această săptămînă se dispută la Ora
dea „Cupa Sănătatea", competiție inclusă în cir
cuitul echipelor care activează In campionatul pe 
echipe. Concursul este rezervat seniorilor și seni
oarelor.

(17—18 ani) se calificaseră Alice Dănilă și 
i, Iar la băieți (aceeași categorie), 
R. Constantincscu — D. Ciucă și 

Biciușcă. La 15—16 ani s-au calificat 
Monica Radu — Teodora Tachc și 

— Camelia Bratu, în timp ce la bă- 
s-a întrerupt in faza sferturilor de

Rezultatele ultimei runde : 
Calculatorul — Petrolul 6—4, 
Medicina — Mondiala 5’A—4'/2, 
Universitatea București —
C.S.M. 67a—3‘/a, I.T.B. — Uni
versitatea Iași 6'/»—3*/2, Politeh
nica — C.S.U. 5*/2—4*/2. (T. NI- 
COARĂ).

depla-

Bucu- 
2482 —

Simbătă și duminică s-au ju
cat partidele etapei a XVI-a a 
campionatului Diviziei „A" de 
popice, in care s-au înregistrat 
numeroase victorii in 
sare.

Iată rezultatele :
FEMININ 0 Voința 

rești — Gloria București
2398 p d (scor individual 4—2). 
Derbyul feminin al Capitalei 
s-a ridicat la nivelul tehnic 
așteptat, ambele formații jucînd 
la valoarea lor, obținînd rezul
tate bune. Principalii realizatori 
au fost Elena Andreescu — 443, 
Elena Pană — 420 și Elisabeta 
Badea — 414 de la învingătoa
re, Florica Neguțoiu — 420 și 
Margareta Cătineanu, campioa
nă mondială — 417, de la Glo
ria. 0 Voința Ploiești — Voința 
Galați 2389 — 2427 (3—3). O 
frumoasă performanță a echipei 
gălățene, mai omogenă, învin
gătoare pe merit. Primele jucă
toare au fost Minela Dan (P) 
— 431 și Elena Radu . (G) — 
420 (L Cornea — eoresp.). 0 
U.T. Arad—Constructorul Gher
la 2347 — 2243 (4—2) 0 Hidro
mecanica Brașov — Voința Ti
mișoara 2413 — 2277 (5—1). Bra- 
șovencele au dispus la scor de 
fruntașa seriei Nord, ale cărei 
jucătoare n-au reușit să depă
șească 400 p d. Cele mai bune 
concurente au fost Alexandra 
Hărdoiu — 451 — nou record 
al arenei (v.r. 446, deținut 
bucureșteanca Elena Andrees
cu) și Mariana Constantin — 
408. (C. Gruia — eoresp.). 0 
C.S.M. Reșița — Electromureș 
Tg. Mureș 2381 — 2338 (3—3). 
Joc echilibrat, cîștigat în final 
de gazde. S-au remarcat în mod

deosebit 
415 și, r 
414. (D. 
0 Ccta 
iul Băic 
Meciul s- 
lești din 
Craiova 
2252 — 
Sinaia - 
2140 — 
București 
2338 — 
Oradea • 
2342 — 2 

MASCI 
șoara —
— 4894 ( 
în acest 
celentă, r 
rămînă a 
din câmp 
etape. Ce 
fost Gh. 
oaspeți și 
la gazde, 
resp.). 0 
C.F.R. C< 
(2—4). D( 
cîștigat c< 
victoria a 
lor, care : 
și G. Mai 
cătorl, fie 
De la oa: 
Postolache 
I. Frigea
— eoresp. 
Voința 
(5-1). 
stabilit 
cu 944

PRIMA FINALA DE MASA A „DACIADEI" DE VARA
(Urmare din pag. 1)

foarte plăcută echipa Liceului 
agroindustrial Dragomireștii din 
Vale, antrenată de prof. Cor
nelia Todan), Constanța (cu 
spectaculosul dans al Nimfelor), 
Arad, Cluj, Timiș, Vîlcea, Ba
cău și municipiul București (cîș- 
tigătoare a două ediții). O re
marcă : printre cei ce conduc 
aceste ansambluri de gimnasti
că au apărut și mulți bărbați. 
Am aminti dintre ei de Cons
tantin Radu, de la Lie. indus
trial 7 din Iași, artizanul tutu
ror victoriilor fetelor din nordul 
Moldovei, de prof. Marin Sto- 
ian, de la Liceul Unirea din 
Focșani, prezent la 8 din cele 

9 ediții ale festivalului. Un 
record bătut doar de... o arbi
tră — maestra sportului Ana 
Moțet — care a oficiat ca ar
bitră la toate edițiile festivalu
lui.

De fapt lupta pentru ocupa
rea primelor locuri ale clasa
mentului, pentru cîștigarea tit
lului de campioană a „Daciadei" 
s-a dat intre ansamblurile ju
dețelor Maramureș, Iași, muni
cipiului București și... noului ju
deț Giurgiu, cu frumoasele fete 
din Dragomirești. A învins pînă 
la urmă reprezentativa lașului 
cu un ansamblu bine pus la 
punct și un exercițiu tematic 
reușit. Un succes meritat al ie-

șencelor care cuceresc astfel tit
lul de campioane ale „Daciadei" 
și a 4-a victorie (!) in cele 9 
ediții ale festivalului. Dar iată 
primele 10 reprezentative în 
clasamentul final : 1. IAȘI (Lie. 
ind. 7 Iași, prof. C. Radu), 2. 
Maramureș (Lie. Gh. Șincai Ba
ia Mare, prof. Clara Pană), 3. 
municipiul București (Lie. eco
nomic, prof. Elena Popescu) 
Giurgiu, 5. Bihor, 6. 
Timiș, 8. Vîlcea, 9. 
Bacău.

La festivalul de la 
cea au făcut reușite

, 4.
Cluj, 7. 

Arad, 10

Rm. Vil- 
demons- 

trații, în diferite pauze, sporti
vele fruntașe Dorina Coru^ș, 
Bozica Popescu și Rodica Pa.jp- 
filic.

575E

In condițiile unor tarife 
avantajoase

OFICIILE
JUDEȚENE

DE TURISM 
AU PUS IN VINZARE BI
LETE PE LITORAL PENTRU 

LUNILE MA1-IUNIE

Renumitele stațiuni: MA
MAIA, EFORIE NORD, E- 
FORIE SUD, CAP AURO
RA, VENUS, SATURN sau 
JUPITER își așteaptă oaspe
ții.

Rețineți : în decursul lu
nilor mai și iunie, tariful 
pentru o pensiune completă 
este de 57 Iei zi/persoană și, 
respectiv, 65 lei față de 110 
lei cit costă in lunile iulie 
sau august.

în această perioadă : con
fort, agrement, ospitalitate 
— iată ce vă oferă gazdele 
dv., din stațiunile de pe li
toralul românesc al Mării 
Negre.

La agențiile și filialele 
Oficiilor județene de turism 
din întreaga țară continuă 
valorificarea biletelor de o- 
dihnă.

TURIȘTI !
Fiți prezenți la întilnirea 

cu „Litoral ’81“.

Tg 
Ju 
un
P 

care s-a e 
a fost V. 
mureșeni i 
nea — 889 
caș — 884. 
• Constru 
ința Bucu 
(3—3). Per 
fost bucuri 
890 p d. E 
mai multe 
C. Lebădă 
858. (T. Si 
Victoria C 
Progresul 
(0—6). • 1 
Chimica Ti 
(5—1) 0 E 
reș — Mei
— 5090 (5- 
jucat, de Ia 
ponent al 
931 și juni. 
De la huni 
a fost M 
Păuș — c< 
Brașov — <
— 4752 (4- 
șov — Cai 
4854 (2—4) 
tanța — R:
— 4986 (4-

TIMP NEFAVORABIL, ASISTENȚ
Reuniunea de duminică, de la 

Ploiești, s-a desfășurat pe un 
timp nefavorabil. Ploaia a des
fundat pista, creSnd un coeficient 
de circa 3 secunde și jumătate. 
Cu toate acestea, majoritatea 
concurenților au alergat la va
loarea maximă, unii corectîndu-și 
chiar recordul. Cotele din cursele 
a TV-a și a VH-a pot crea dife
rite suspiciuni : în precedenta 
evoluție a armăsarului Keops, 
într-o companie motfestă, cota de 
la pariul simplu era de 44 lei, 
iar a iepe! Retorta de 20 lei ; iar 
acum, cîștigînd, să se plătească 
cote de un leu ! De ce 7

O cursă frumoasă ne-a oferit, 
din nou, I. Oană care a mai re
purtat o victorie cu Vigu. Ca și 
rîndul trecut, datorită modului 
inteligent de a conduce și a im
prima cursei trena convenabilă, 
el a cîștigaț cu toate că pleca 
din fundul plutonului. Ne-a im
presionat plăcut armăsarul Va
lentin, care ne face să credem 
că nu se va opri la această vic
torie. O mențiune pentru forma 
în care își prezintă caii merită 
N. Gheorghe, cîștigător detașat 
cu Humeius. Rezultate tehnice. 
Cursa I: 1. Tenor (D. Toduță) 
rec. 1:43, 2. Voiajor. Simplu 3,
ordine 15. Cursa a H-a ; 1. Dră
gălaș (R. I. Nicolae) rec. 1:38,6, 
2. Excelent, 3. Odilia. Simplu 7,

ordine 18, e 
386. Cursa : 
Oană) 
Hublou. 
event 
Cursa a IVi 
Sandu) perf 
Curioasa. Si 
venit 40, ord 
a V-a : 1. S 
cu) perf. 1;2 
1,50, ordine i 
tigător 532. i 
lentin (D. 1 
Copist, 3. H 
dine 4, even 
Cursa a VII 
Slmlon) per; 
na. Simplu 
triplu ciștig 
VHI-a : 1. 
perf. 1:33,4, 
Simplu 5, oi 
ordine triplă 
1. Humeius 
1:34,6, 2. Se] 
piu 5, ordin 
nea triplă 7 
394. Cursa a 
lorga) perf. 
Simplu t,'-

per 
Si 

28,

lozul PRIMĂVERII
{emisiune specială limitată J

5.0
NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA NUM 

MARII ClȘTIGATORI !



WARE ANTI.IOCllKJI
11“ CRAIOVA, „CAPRICIOASA" CA... PRIMAVARA

aflate în lotul craio-

Gheorghe N1COLAESCU

CA Pt TAMISA, SAU

dovadă în 
că echipa 
valoroși

ori de cîte ori fotbaliștii lor 
dau tot ce port...

lor să 
titlu, 

a an- 
Oțet,

subsemna
se consti- 

pledoariepotente teh- 
pregătit cu 
Duminică, la 
găsit pe ju- 
Corvinul în

tn 
men- 
luptă

acest sens, 
olteană are 

cit pentru

VREA 
vedere, 
armele 

eficace,
cît, la finele ei, eforturile 
fie răsplătite cu un nou 
Spre satisfacția, firește, și 
trenorilor Oblemenco și
mîhniți pînă în adîncul sufletu
lui 
nu

IA 11-6 IA 1-16...

?ojocaru — 
ria Oros — 
- coresp.).

— Petro- 
2452 (2—4). 
arena Giu-
• Voința 

Tg. Mureș
• Carpați 

București
• Olimpia 

om Brașov
• Voința 

Cluj-Napoca

i.F.R. Timi- 
» Mare 4790 
il a avut și 
portare ex- 
cîștige și să 
ra formație 
vinsă în 16 

popicari au
- 838. de Ia 
i — 826 de 
•ton — co- 
București — 
926 — 4868 
dividual au 
, pe echipe 
bucureșteni- 
n AI. Tudor 
tai buni ju- 
îte 882 p d. 
1 impus St. 
și juniorul

;N. Tokacck 
I Petrila — 
5282 — 5093

Dobrică a 
>rd al arenei 
It concurent 
de la gazde

- 908. De la 
arcat A. Be- 
irul M. Far- 
i — coresp.). 
alați — Vo- 
975 — 4885.

reuniunii a 
C. Voicu — 
ingători cele 
le-ati doborît 
ji A. Chirilă
- coresp). • 
Timișoara — 
4604 — 4725 
aj Odorhci —
5185 — 4993 

ireș Tg. Mu— 
nedoara 5359 
irte bine au 
I. Bice, com- 
național —

Pohl — 927. I 
cel mai bun 

C — 896. (I. 1 
• Rulmentul 
tucnrești 4941 
Flacăra Bra- 
naia 4806 — 
impex Cons-
Floiești 5090 1

I
I
I
I
I
I
I
i
1

F. C. Argeș ocupă un o- 
norant Joc trei în clasa
mentul primului nostru eșa
lon. I-au fost recunoscute 
mereu meritele, mai ales în 
perioada de reconstrucție a 
echipei, timp în care s-au 
reliefat — reconfirmîndu-se 
— calitățile profesionale ale 
antrenorului FI. Halagian. 
Se știe, însă, că F.C. Argeș 
este de multă vreme o... 
specialistă a jocului la of
said, metodă cu care echipa 
piteșteană încearcă să depă
șească momentele grele și cu 
care, din păcate, nu de pu
ține ori, mai strică specta
colul sportiv.

Dar F. C. Argeș și-a găsit 
...nașul. Corvinul, o echipă 
tînără, cu reale 
nico-tactice, a 
dibăcie partida, 
ora 10,30, i-am 
cătorii de la 
vestiar, unde, timp de a- 
proape o oră, au „despicat 
firul în patru" la tabla de 
demonstrații, după care au 
ieșit pe teren pentru apro
ximativ 40 de minute. Știind 
că F.C. Argeș va fugi „în 
bloc" spre centrul terenului, 
s-a hotărît ca atacanții hu- 
nedoreni să facă același lu
cru odată cu apărătorii ad- 
verși. Și așa au procedat 
Lucescu, Dumitrache, Văe- 
tuș (acesta, însă, cu anumite 
momente de absențe, cînd a 
picat în capcana jocului ad
versarilor), în timp ce jucă
torii din linia a doua (Klein, 
Dumitriu, Petcu) sau funda
șii laterali (excelent Rednic) 
veneau din spate și se ih- 
filtrau printre apărătorii pi- 
teșteni. Și astfel, Corvinul 
a dejucat tactica adversarei, 
și-a creat situații de gol. mo
mente în care defensiva pi
teșteană a arătat destule slă
biciuni. Pregătind atacul cum 
se cuvinte, Corvinul a găsit 
antidotul... antijoculul. Aici 
este explicația severei in- 
frîngeri, care, în nici un caz, 
nu poate justifica nervii 
unora dintre jucători (inex
plicabili la primirea golului 
patru) și a conducerii teh
nice, mai ales a secundului 
V. Dinuț, ca Si actul co
mis de Ariciu, care trebuia 
eliminat pentru lovirea fo
toreporterului din spatele 
porții sale.

Constantin ALEXE

Cită deosebire între prestațiile 
liderului, uneori chiar șl de la o 
etapă la alta, în această primă
vară atit de capricioasă și ea. 
„O diferență ca de Ia cer la pă- 
mint", aprecia cineva din antu
rajul Universității Craiova (la 
puțin timp de la încheierea jo
cului cu Politehnica Timișoara), 
categorisind în culori contrastan
te evoluțiile formației favorite : 
în alb, de pildă, cele cu F.C. Ar
geș (din campionat șl cupă), F.C. 
Olt, „U“ Cluj-Napoca șl „Poli" ; 
tn negru, cele cu Jiul și Sportul 
studențesc.

Meciurile cu studenții timișo
reni, din toamnă șl de acum, pe 
care, lntîmplător, 
tul le-a urmărit, 
tule șl ele intr-o 
la temă, demonstrind că atunci 
cînd formația campioană 
să-și impună punctul de 
ea poate s-o facă ; cu 
fotbalului spectaculos șl 
In același timp, cu numeroasele 
elemente de mare talent șl de 
randament 
vean.

O nouă 
a faptului

• jucători

două... echipe, am avut-o dumi
nică, cînd absența (pentru cumul 
de cartonașe galbene) celor trei 
Internaționali, Negrllă, Beldeanu 
șl Bălăci, nu s-a simțit.

Deci, să conchidem : stă 
posibilitățile liderei să-șl 
țină locul fruntaș prin 
dreaptă, cinstită — a TUTUROR 
jucătorilor el —, să-șl ocroteas
că, astfel, suporterii de neplăceri 
și emoții. Stă In posibilitățile 
„aib-albaștrilor" Bă „arbitreze" 
singuri Întrecerea, in așa fel in-

S.C. Bacău este marea perfor
meră a 
că este 
obținut 
plasare, 
este singura formație care a iz
butit, pînă în momentul de față, 
să învingă pe F.C.M. Brașov, 
chiar pe gazonul de sub Tîmpa. 
Intr-adevăr, șl tabela de marcaj, 
șl prestația jucătorilor moldoveni 
au fost, deopotrivă, convingătoa
re. Atuul lor principal ni s-a 
părut a fi capacitatea de a 
ajunge primii la minge, în fața 
unor adversari care nu s-au 
împăcat niciodată cu rolul secund 
la acest capitol. De aici, bineîn
țeles, Inițiativa în joc, îndrăznea
la de a ataca cu patru jucători, 
în condițiile în care gazdele ata
cau... cu trei. Comportarea bra
șovenilor nu are decît două clr-

ultimei etape. Nu numai 
singura echipă care a 
puncte (ambele) în de- 
dar, in acest campionat.
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ETAPA SA ÎNCHEIAT.
COMENTARIILE CONTINUĂ
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cumstanțe atenuante : deseomple- 
tarea lotului, prin suspendarea 
lui Papuc șl Bența și... forma 
colectivă de excepție a partene
rei sale. O Infringere pe teren 
propriu s-a văzut și la „case 
mal mari", fără să atragă, însă.

atmosfera glaciară care exista, 
după meci, în cabina brașoveni
lor. Părea Izbucnirea la supra
față a unul proces de eroziune 
mal vechi, escamotat perfect atî- 
ta timp cit mitul Invincibilității 
acasă nu fusese destrămat. Pesi
mismul antrenorului Proca, tris
tețea lui profundă, parcă ireme
diabilă, hotărîrea sa de a se su
pune imediat (chiar de luni) 
unor investigații medicale. par 
încă o proiecție a fenomenului 
amintit...

In cabina băcăuană, firește, en
tuziasm masiv. Angclo Nicules- 
cu ne-a declarat : „Citind ultir 
mele cronici din ziar, mi-am dat 
seama că brașovenii au incepui 
să cedeze fizic. A încolțit atunci, 
ideea unui posibil succes la 
Brașov. El s-a și realizat, fiind 
in coincidență cu un punct de 
vîrf ’ '
spre 
prin 
prin 
însușirea 
calm, am adăuga noi (ca să audă 
șl brașovenii 1), fără a dramati
za, chiar atunci cînd startul cam
pionatului a însemnat un... 0—4 
(cu Steaua), în fața propriilor 
suporteri, „dublat", nu de mult,' 
de un 1—3 (cu Sportul studen
țesc), în aceleași condiții...

al formei noastre sportive, 
care am urcat cu răbdare, 

antrenamente metodice, 
discuții individuale, pentru 

ideii de joc"... Și eu

Ion CUPEN

„I-am învins pe colegii noștri 
studenți din Cluj-Napoca tot așa 
cum pe Tamisa, la canotaj, 
Oxford a cîștigat în fața lui Cam
bridge** — afirma inspirat unul 
dintre suporterii echipei sportului 
studențesc. Exact, așa s-au petre
cut lucrurile pe stadionul Poli
tehnica, cel care se vrea a fi un 
frumos leagăn de victorii pentru 
„alb-negrii4* din Regie. începutul 
e promițător. Dar nu despre jo
cul bun, în viteză, spectaculos al 
lui M. Sandu, Chihaia, O. Ion es
eu, Fl. Grigore și coechipierii lor 
vrem să scriem acum. Meritul 
echipei antrenată de I. Voica și 
I. Stoișor în obținerea victoriei 
este incontestabil și scorul putea 
fi chiar mal mare decît 6—0. 
Problema este alta, problema 
este „U“ Cluj-Napoca, este com
portarea ei din această primă
vară. Ea a început destul de bine 
returul, avînd o primă serie de 
patru jocuri — cu Chimia, ,,Poli“ 
Timișoara, Politehnica Iași și 
S.C. Bacău •— încheiate cu trei 
victorii și o înfringere la limită, 
cu 11 goluri marcate și 6 primite. 
A urmat o alta serie de patru 
meciuri — cu Universitatea Cra
iova, Dinamo, A.S.A. Tg. Mureș 
și Sportul studențesc —, dar o

serie diametral opusă, din care a 
ieșit șifonată (rău de tot), cu un 
singur punct cîștigat, un gol 
marcat și 16 primite I? Și „U“ a 
coborit vertiginos spre... nisipu
rile mișcătoare. „Nu am portari, 
nu am apărare", afirma necăjit 
antrenorul Gh. Staicu, după me
ciul cu Sportul studențesc. „Mij
locașii echipei evoluează foarte 
slab, In ultimul timp", sublinia, 
la rîndul lui, Remus Cîmpeanu, 
vicepreședintele clubului clujean. 
Sigur, nu-i contrazicem. Numai 
Că ACEEAȘI ECHIPA A JUCAT 
ȘI IN TOAMNA, terminînd turul 
eu un golaveraj pozitiv (19—18), 
față de 31—40 cît are acum, cu 
0 în „clasamentul adevărului", 
demonstrind că poate mult mai 
mult decît a arătat în aceste ul
time partide încheiate eu eșecuri 
usturătoare. „U“ Cluj-Napoca va 
trebui SA-ȘI STRÎNGA RINDU- 
RILE, să-și mobilizeze rapid for
țele (cu același lot, că altul nu 
are... de unde lua), pentru a nu 
mal avea surprize de genul celor 
de la Craiova și București. Altfel 
va continua să coboare pe „sca
ra" clasamentului și cine știe 
unde se va opri...

Laurențiu DUMITRESCU

IODESTA

CONTRAATACUL ESTE 0 FATALITATE !
Partida Chimia — Progresul 

Vulcan a avut, intr-un fel, o is
torie asemănătoare aceleia din 
turul campionatului de la Bucu
rești. Și atunci, ca și acum, sco
rul l-au deschis oaspeții, care au 
condus o bună bucată de timp, 
pentru ca, în final, victoria să 
fie de partea gazdelor. Șl încă la 
scor. In toamna trecută, antre
norii Progresului-Vulcan se te
meau de contraatacul Chimiei și, 
pînă la un moment dat în desfă
șurarea întîlnirii, se părea că 
zicala „de ce te temi nu scapi" 
se confirmă. Dar a venit pauza 
ca un 
ordine 
chipei 
veanu 
net în 
forțe. Cum era și firesc.

Duminica aceasta, Ia Rm. Vîl- 
cea, a fost rîndul Chimiei să se 
teamă de contraatacul bucurește- 
nilor care mal făcuse, de curlnd, 
„zile negre" și altor echipe. Șl, 
după prima repriză, se părea că 
tăioasa armă a contraatacului va 
hotărî soarta partidei. Ce le-or îl 
spus, în pauză, jucătorilor antre
norii M. Plgulea șl N. Dinescu 
nu știm. Știm însă că In repri
za secundă Chimia era... cu to
tul altă echipă. Parcă de-abia 
atunci venise... acasă. De ce n-o 
fi venit ea de la începutul jocu-

sfetnic bun și mai buna 
și chibzuință în joc a e- 
antrenată de P. Moldo- 
și E. lordache a schimbat 
favoarea sa raportul de

lui 7 Antrenorii vileenilor încer
cau, după meci, o explicație : 
„Jucătorii echipelor gazdă au, in 
general, o ciudată atitudine față 
de contraatac, temîndu-se de el, 
deși au Ia indemînă suficiente 
mijloace de contracarare a lui. 
De cele mai multe ori șocul unui 
goi primit li trezește la realitate. 
Important este ca acest șoc să 
nu se producă prea tirziu, să 
mal rămînă timp pentru a se pu
tea îndrepta lucrurile, pentru ca 
victoria să fie, pînă la urmă, de 
partea celui mai bun". Dar și 
mal important este, adăugăm noi, 
ca jucătorii să nu considere nici
odată contraatacul' o fatalitate. 
Ceea ce ni se pare o chestiune de 
mentalitate. De educație în spiri
tul performanței, în primul rțnd.

M hai IONESCU

REPROGRAMAREA ETAPELOR
PlNĂ LADIVIZIEI „A“
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ordine triplă 
: 1. Vigu (I. 
ță 1:30,7, 2.
38, ordine 24, 
cîștigător 1050.
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DIVIZIA
SERIA I

Constructorul Iași — TEPRO 
Iași 5—1 (3—0), Șiretul Bucecea
— Foresta Fălticeni 1—0 (1—0),
Nicolina Iași — Avîntul TCMM 
Frasin 0—0, Zimbrul Suceava — 

Moldovenesc

SERIA A IV-a
ETAPA A XXI-a

priza sezonu- 
!U cîștiguri 
îentare acor- 
clin ionJ spe-

I
I

RTICIPANȚI- 
LI SE OFE- 

ȘANSE SPO- 
DE A OBȚI-

I
I

Autoturisme 
a 1300", „Sko- 

20 L“ și „Tra- 
601".

I
50.000, 10.000,
lei etc.

I
RA PRINTRE I

A.S.A. Cîmpulung 
3—1 (1—0), Metalul Rădăuți
Cetatea Tg. Neamț “ ' '
Cristalul Dorohoi ________
Roman 0—0, Dorna Vatra Domei 
— Metalul Botoșani 0—0, C.F.R. 
Pașcani — Unirea Șiret 5—1 
(3-1).
• Meciul A.S.A. Cîmpulung — 

Șiretul Bucecea din etapa tre
cută, dat forfait de către arbi
tru, s-a reprogramat ' 
F.R.F. pe 22 aprilie.

Pe primele locuri în 
după etapa a XXI-a : 
STRUCTORUL IAȘI 30

Foresta Fălticeni^ 28 
Laminorul

(35—21)... pe ultimele : 15. 
Șiret 14 p (20—36), 
Bucecea 13 p (18—40) 
de jocuri.

SERIA A II-a
Textila Buhușl — Minerul 

mănești 3—1 (1—0), FEPA 74 
Iad — Partizanul Bacău 
(2—0), Cimentul Bicaz — Victoria 
IRA Bacău 1—0 (1—0), Luceafărul 
Adjud — Rulmentul Bîrlad 1—0 
(0—0), Letea Bacău — Gloria 
Focșani 4—0 (3—0), Petrolul Moi
ne ști — Energia Or. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 3—1 (1—1), Relonul Să- 
vinești Roznov — DEMAR Mără- 
șești 2—0 (1—0). Celuloza Piatra
Neamț nu a jucat.

Pe primele locuri: 1. RELONUL 
SAVINEȘTI ROZNOV 26 p 
(32—14). 2. Minerul Comănești
25 p (41—15), 3. Rulmentul Bîrlad 
23 p (20—17)... pe ultimele : 11. 
DEMAR Mărășești 15 p ............
15. FEPA 74 Bîrlad 15 p

SERIA A III-a
Olimpia Rm. Sărat — 

Brazi 1—0 (1—0), Foresta 
— FEROM Urziceni 2—0 
S.N. Brăila — Dacia Unirea Bră
ila 1—1 (1—1), Petrolul Băicoi — 
Avîntul Matca 5—0 (3—0), Carai- 
manul Bușteni — Carpați Sinaia 
0—1 (0—0), Petrolul Berea —
Carpați Nehoiu 1—1 (0—1), Trac
torul Viziru ’
0—3 (0—2).
Oțelul Galați 0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 
GALAȚI 31 p (44—13) 
Brazi 30 p (46—14),
Tecuci 27 p (32—15)... pe ultimele: 
15. Dacia Unirea Brăila 13 p 
(23—36) — echipă sancționată cu 
—4 puncte, 16. Tractorul Viziru 
2 p (9—34).

6—1 (2—0),
Laminorul

de către

2;
3.

1.
P 
P

Roman

clas ament, 
CON- 

(53-22), 
(32—9), 

27 p 
Unirea 
Șiretul 
din M

16.

Co-
Bir-
2—1

: 14. 
(23—31), 
(17—33).

Chimia
Gugești 

(1-0),

— Victoria Tecuci 
Ancora Galați —

1. OTELUL 
, 2. Chimia

3. Victoria

Dunărea Călărași — Voința 
Constanța 6—2 (4—2), Șoimii Cer
navodă — Constructorul Călărași
2— 2 (0—0), Viitorul Mahmudla — 
Electrica Constanța 4—1 (0—0) — 
s-a jucat la Măcin, Rapid Fe
tești — Unirea Eforie 2—2 (2—0), 
Chimpex Constanța — S.N. Tul- 
cea 2—0 (1—0), Amonil Slobozia
— Marina Mangalia 3—0 (0—0), 
Metalul Mangalia — Progresul 
Isaccea 2—0 (2—0), Portul Con
stanța — Victoria Țăndărei 2—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 36 p (67—15).
2. Portul Constanța 32 p (52—22),
3. Rapid Fetești 25 p (36—24)...
pe ultimele : 13. Unirea Eforie
16 p (26—36), 14. Șoimii Cernavo
dă 16 p (21—W), 15. Viitorul Mah- 
mudia 16 p (24—78), 16. Electrica 
Constanța 12 p (11—37).

SERIA A V-a
Automatica București — 

Iul Bolintln 3—0 (2—0), 
Tr. Măgurele — I.C.S.I.M. 
reștl 1—0 (0—0), Petrolul
— Electronica București 
(1—0), S.N. Oltenița 
Tr. Măgurele 2—0 (0—0), F.C.M. 
Giurgiu — Tehnometal București 
5—0 (4—0), Abatorul București — 
Voința București 2—1 (2—1), Fla
căra roșie București — T.M. 
București 1—2 (0—1), Danubiana 
București — Luceafărul București 
0—0, Viitorul Chirnogi nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 33 p 
(49—13), 2. Chimia Tr. Măgurele
26 P (31—27), 3. T.M.B. 25 p
(22—21), 4. Viitorul Chirnogi 24 p 
(21—19) — din 21 de jocuri... pe 
ultimele : 15. Petrolul 
15 p (24—35), 16. S.N.
15 p (15—27).

SERIA A Vl-a
Prahova Ploiești — . ..

Tîrgoviște 5—1 (2—0), Electronis
tul Curtea de Argeș 
Stoicănești 4—0 
Răcari — I.P.C.
(1—0), Progresul
Sportul muncitoresc Caracal 3—0 
(1—0). Progresul Corabia — Mus
celul Cîmpulung 4—0 (4—0), Ci
mentul Fieni — Metalul
3— 1 (2—1), I.O.B. Balș —
Pitești 1—0 (1—0). Energia Slati
na — I.C.I.M. Ploiești s-a amî- 
nat pentru 22 aprilie

Pe primele locuri : 
VA PLOIEȘTI 32 p 
Energia Slatina 29 p 
din 20 jocuri, ~ '
27 p (49—18)
pe ultimele : 14. I.P.C. Slatina
13 p (17—43), 15. Petrolul Tirgo- 
viște 13 p (20—51), 16. Unirea
Răcari 13 p (26—67).

Petro
chimia
Bucu- 
Videle

1—0'
Cetatea

3. T.M.B.

Bolin tin 
Oltenița

Petrolul

Recolta
(2—0), Unirea 

Slatina 2—0
Pucioasa —

Mija
Dacia

3.

14.

1. PRAHO- 
(40—21), 
(47—14) 

I.C.I.M. Ploiești 
din 20 jocuri... 

I.P.C.

2.

16.

SERIA A VH-a
Electroputere Craiova — Dierna 

Orșova 5—0 (1—0), Minerul Mo- 
tru — Viitorul Drăgășani 3—0 
(1—0), Jiul Rovinari — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 1—0 (0—0),
Minerul Rm. VHcea — Victoria 
Craiova 3—1 (2—0) — s-a jucat 
la Horezu, C.S.M. Drobeta 
Severin — Mecanizatorul Simian 
4—1 (3—0), Constructorul Craio
va — Dunărea Calafat 1—0 (0—0), 
Metalurgistul Sadu — C.F.R. Cra
iova 1—1 (0—0), Progresul Băi- 
Jești — Lotru Brezoi 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 31 p 
(33—15), 2. C.S.M. Drobeta T. S. 
27 p (47—13) — echipă sancțio
nată cu —4 puncte, 3. C.F.R. Cra
iova 26 p (26—11)... pe ultimele : 
14. Mecanizatorul Simian 17 p 
(26—44), 15. Progresul Băilești
17 p (24—43), 16. Victoria Craiova 
7 p (17—50).

SERIA A VHI-a
Strungul Arad — Explormin 

Deva 0—1 (0—0), Unirea Tomna
tic — Metalul Oțelu Roșu 4—0 
(2—0), Gloria Reșița — Unirea 
Slnnicolau 2—0 (1—0). Șoimii
Strungul Lipova — C.P.L. Ca- 
ranșebeș 5—0 (3—0), Electromotor 
Timișoara — Metalul Bocșa 2—0 
(1—0), C.F.R. Caransebeș — 
C.F.R. Arad 0—0, Victoria Ineu
— Minerul Certej 2—1 (1—1),
Vulturii textila Lugoj — Mine
rul CXravița 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 29 p (49—18), 2. Ex
plormin Deva 27 p (54—24), 3. Mi
nerul Oravița 24 p (35—26)... 
ultimele : 15. Unirea
18 p (24—38), 16.
18 p (25—43).

SERIA A
Unirea Valea lui 

meșul Satu Mare 
Oașul Negrești — 
1—1 (0—1), Armătura ___
Victoria-Elcond Zalău — 1—2
(1—1), Voința Oradea — Recolta 
Salonta 2—0 (1—0), oțelul Or. Dr. 
Petru Groza — Bihoreana Mar- 
ghita 2—0 (1—0), Construcții E-
lectrometal Cluj-Napoca — Indus
tria sîrmel Cîmpia Turzil 4—1 
(3—0), Unirea Dej — Tricolorul 
Beiuș 1—0 (0—0), Victoria Cărei
— Metalul Cărei 1—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 31 p (42—14),
2. C.E. Cluj-Napoca 25 p (41—22),
3. Unirea Dej 25 p (33—38)... pe
ultimele ; 15. Rapid Jibou 16 p
(22—43), 16. Unirea Valea lui Mi
hai 15 p (23—46).

SERIA A X-a
Minerul Rodna — Foresta 

trița 1—0 (0—0), Minerul 
Borșa — Mureșul Luduș

Tr.

pe 
Slnnicolau 

Victoria Ineu

IX-a
Minai — So-

3—1 (2—0),
Rapid Jibou 

Zalău —

Bis-
Baia

1—0

(1—0), Minerul Baia Sprie — A- 
vîntul Reghin 2—6 (0—0). Minerul 
Uba Seini — Electrozahăr Tg. 
Mureș 4—0 (2—0), Simared Baia 
Mare — Minerul Bălța 1—2 (1—1), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — CUPROM 
Baia Mare 5—0 (3—0), Oțelul Re
ghin — Silvicultorul Maieru 11—0 
(5—0), Textila Năsăud — Minerul 
Băluț 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
RODNA 26 p (35—15), 2. Minerul 
Rba Seini 25 p (34—22), 3. Mi
nerul Bala Borșa 24 p (37—18)... 
pe ultimele : 15. CUPROM Baia 
Mare 17 p (22—33), 16. Electro
zahăr Tg. Mureș 15 p (15—29).

SERIA A Xl-a
IMIX Agnita — Carpați Mîrșa 

1—0 (0—0), Minerul Ghelar —
C.I.L. Blaj 3—0 (2—0), Minerul
Paroșeni — Victoria Călan 2—0 
(1—0), Sticla Arieșul Turda — 

Simeria 3—0 (2—0), Meta
lul Copșa Mică — Vltrometan 
Mediaș 2—1 (1—0), Unirea Alba
Tulia — Minerul Știința-Vulcan 
4—0 (2—0), Automecanica Mediaș
— Construcții Sibiu 1—0 (0—0),
Textila (I.P.A.) Sibiu -------
Sebeș 3—1 (1—1), s-a
Cisnădie.

Pe primele locuri: 1. 
M1RȘA 29 p (47-15), 
Alba Iulla 23 p (29—16), 
Agnita 23 p (32—26), 4. 
Ghelar 23 p (27—24).., pe ultime
le : 15. C.P.L. Sebeș 16 p (20—48). 
16. Construcții Sibiu 15 p (24—36).

Sticla Arieșul-Turda, semifina- 
lista „Cupei României" (adversa
ra Politehnicii Timișoara), se află 
pe locul 7 în clasament cu 
puncte (49—17).

SERIA A XH-a
Progresul Odorheiu Secuiesc 

Torpedo Zârnești 4—2 (3—1),
s-a jucat la Gheorgheni, I.C.I.M. 
Brașov — Constructorul Sf. 
Gheorghe 5—0 (2—0), Precizia
Săcele — Metalul Sighișoara 1—0 
(0—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Metrom Brașov 1—0 (0—0), Mo
bila Măgura Codlea — Chimia 
Or. Victoria 3—0 (1—0), Carpați
Brașov — Minerul Baraolt 3—2 
(1—2), Minerul Bălan — C.S.U. 
Brașov (3—0 neprezentare), Trac
torul Miercurea Ciuc — Mureșul 
Topllța 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 30 p (49—23), 2. 
I.C.I.M. Brașov 30 p (37—19), 3. 
Metalul Sighișoara 28 p (34—12)... 
pe ’ultimele: 15. Constructorul Sf. 
Gheorghe 10 p (13—61), 16. C.S.U. 
Brașov 5 p (7—42).

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

C.F.R.

1.

— C.P.L. 
jucat la

CARPAȚI
2. Unirea

3. IMIX
Minerul

21

Încheierea campionatului
F.R.F. a reprogiamat eta

pele următoare ale Diviziei 
„A“ astfel :

— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa
— etapa

26- a
27- a
28- a
29- a
30- a
31- a
32- a
33- a
34- a

_____ _ „Cupei Româ- 
se vor disputa la 20

3 
17 
23 
27

6
10
13
17
21

mai 
mai 
mai 
mai 
iunie 
iunie 
iunie 
iunie 
iunie

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

___ a 
Semifinalele 

niei"_ __  — ___
mai, iar finala la 24 iunie, 

întrucît Stadionul „23 Au
gust" se află în renovare 
pentru Universiadă, iar Sta
dionul Republicii găzduiește 
tradiționalul spectacol orga
nizat în cinstea Zilei tinere
tului, nu se mai pot orga
niza cele două cuplaje bucu- 
reștene, echipele gazdă or- 
ganizînd partidele pe tere
nurile proprii.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Ș1 DV. PUTEȚI CIȘfivA i
Fiecare tragere Pronoexpres a- 

daugă noi nume pe lista marilor 
cîștigătorl, răsplătind din plin 
perseverența a tot mai numeroși 
participanțl. Printre cei mai re- 
cenți beneficiari ai acestui avan
tajos sistem de joc se numără 
șl Necula Vasllica din Ploiești, 
posesoare a unui AUTOTURISM 
„Dacia 1300“ cîștigat la categoria 
I a tragerii din 8 aprilie 1981, pe 
un bilet jucat sută la sută ; tot 
la categoria I a aceleiași tra
geri, alți cinci participant! au ob
ținut cîte 17.500 lei fiecare, pe 
bilete achitate 25%. Tragerea de 
mllne, 22 aprilie 1981, vă oferă 
șl dv. prilejul de a avea succese 
asemănătoare. ASTAZI este UL
TIMA ZI pentru procurarea bi
letelor I

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pentru 
ultima tragere Loto 2 din aceas
tă lună, care va avea loc dumi
nică 26 aprilie 1981. Procurați 
din vreme bilete cu numerele 
preferate 1

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 15 APRILIE 1981
Categoria 1: 1 variantă 100% 

Autoturism Dacia 1300 și 1 va
riantă 25% a 17.500 lei; categoria 
2: 2 variante 100% a 34.357 lei șl 
4 variante 25% a 8.589 lei; cate
goria 3: 21,25 variante a 4.850 lei; 
categoria 4: 91 a 1.133 lei; cate
goria 5 : 255,75 a 403 lei; categoria 
6: 8.719 a 40 lei; categoria 7: 
245,25 a 200 lei 
4.344,50 a 40 ' 
ria ÎS 306.166 
Dacia 1300 de 
fost obținut 
VASILE din 
Argeș.

, _____ 7:
și categoria 8: 
Report catego- 

Autoturismul 
categoria 1 a 
TATAROIU M.

lei. 
lei. 
la 
de __  ____
Berindeșți, județul



Campionatele mondiale de tenis de masă

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI PE LOCUL 6
NOVI SAD, 20 (prin telefon), 

întrecerile pe echipe din ca
drul C.M. de tenis de masă 
s-au încheiat luni seara la o 
oră tîrzie. Duminică au fost 
programate partidele semifinale 
în cadru.1 cărora echipele Româ
niei au intîlnit formațiile Un
gariei (feminin) si Danemarcei 
(masculin).

Fără îndoială, meciul cu Un
garia a constituit „piatra de 
încercare" pentru fetele noas
tre. Ele aveau de înfruntat 
o echipă puternică — locul 5 la 
ediția trecută a „mondialelor", 
campioană europeană în 1978 și 
locul secund în 1980 — în care 
Judii Magos (campioană euro
peană în 1978 la simplu, locul 
4 în „Top 12“ 1981, poziția a 
6-a în clasamentul european și 
a 10-a în cel mondial) era „o- 
mul nr. 1“, ea fiind secondată 
de Edit Urban (locul 22 în 
clasamentul european). Jucă
toarele noastre Eva Ferenczi 
și Olga Nemeș s-au mobilizat 
însă exemplar, reușind o victo
rie care a surprins, prin manie
ra în care a fost realizată, pe 
toti specialiștii prezenți la 
Novi Sad. Reprezentativa noas
tră a ciștigat cu 3—1 (Ferenczi
— Urban 12—21, 21—11, 21—13, 
Nemeș — Magos 9—21, 14—21, 
Ferenczi, Nemeș — Urban, Ma
gos, 21—15, 21—18, Ferenczi — 
Magos 21—15, 21—17).

La masculin. însă, nu s-a 
reușit promovarea în grupa de 
elită, echipa noastră pierzind 
meciul cu Danemarca (1—5) : 
Crișan — Kariholm 21—11, 21
— 17, Florescu — Pedersen

15—21. 21—15. 15—21. Doboși — 
Hansen 19—21, 18—21. Crișan
— Pedersen 21—16, 19—21, 16 
—21, Doboși — Kartholm 21—13, 
20—22. 9—21, Florescu — Han
sen 14—21, 12—21.

Luni s-au disputat finalele, 
Echipa feminină a României a 
întîlnit pe cea a R.F.G. Tine
rele noastre jucătoare nu au 
putut depăși solida garni
tură a adversarelor — marea 
surpriză a C.M. — codind cu 
0—3 (Nemeș — Kamizuru 10— 
21, 21—10, 13—21, Ferenczi — 
Kruger 14—21, 9—21, Ferenczi, 
Nemeș — Kamizuru, Kriiger 
10—21. 19—21), ocupînd, astfel, 
locul 6 în clasament, cea mai 
bună poziție înregistrată în ul
timii 6 ani.

Formația masculină a jucat în 
compania echipei Hong Kong- 
ului în fața căreia a cedat cu 
0—5 (Crișan — Chiu Man 
Kuen 15—21, 21—19, 20—22, Do
boși — Chou Schong 19—21, 
15—21, Moraru — Wong Iu 
Veng 12—21, 12—21, Doboși — 
Chiu Man Kuen 10—21, 12—21, 
Crișan — Wong Iu Veng 13— 
21, 14—21). situîndu-se pe locul 
20.

REZULTATE SEMIFINALE :
— feminin : R.F.G. — Suedia 
3—2, R. p. Chineză — U.R.S.S. 
3—0, Coreea de Sud — R.p.D. 
•Coreeană 3—1, Japonia — Anglia 
3—0. Cehoslovacia — Iugosla
via 3—1 Finlanda — India 
3—0, Franța — Hong Kong 
3—o (grupa I valorică) ; mascu
lin : R. p. chineză — Cehoslova
cia 5—0, Ungaria — Japonia 5—1, 
Anglia — Polonia 5—2, Franța
— Iugoslavia 5—3, Coreea de Sud
— Italia 5—0, R.P.D. Coreeană — 
Suedia 5—1, R.F.G. — Australia

5—1, U.R.S.S. — Indonezia 5—3 
(grupa I) ; S.U.A. — Hong Kong 
5—1, Nigeria — Austria 5—2, 
Bulgaria — Olanda 5—2, India — 
Malaezia 5—0, Finlanda — Țara 
Galilor 5—2, Israel — Elveția 5—1, 
Norvegia — Egipt 5—1 (grupa 
a 11-a).

REZULTATE FINALE : feminin
— locurile 3—4 : R.p.D. Coreeană
— U.R.S.S. 3—0 ; 5—6. R.F.G. —
România 3—0 ; 7—8. Ungaria —
Suedia 3—0 ; 9—10 Japonia —
Cehoslovacia 3—0 ; 11—12 iugosla
via — Anglia 3—2 ; 13—14 Fin
landa — Franța 3—0 ; 15—16 Hong 
Kong — India 3—1. Au pro
movat Olanda și Austria ; mas
culin — locurile 3—4 Japonia — 
Cehoslovacia 5—1 ; 5—6 Franța — 
Anglia 5—2 ; 7—8 Iugoslavia —
Polonia 5—4, ...11—12 Suedia —
Italia 5—3 ; 13—14 R.F.G. —
U.R.S.S. 5—3 ; 15—16 Indonezia — 
Australia 5—0 ; 17—18 S.U.A. —
Danemarca 1—5; 19—20 Hong Kong
— România 5—0; 21—22 Bulgaria — 
Nigeria 5—2 ; 23—24 Austria — 
Olanda 5—4 ; 25—26 Finlanda—In
dia 5—3 ; 27—28 Țara Galilor — 
Malaezia 5—3 ; 29—30 Norvegia
— israel 5—2 ; 34—32 Elveția — 
Egipt 5—1.

Astăzi este zi de odihnă. între
cerile reluîndu-se miercuri.

La închiderea ediției, partidele 
pentru locurile 1—2 nu se înche- 
iaserâ.

„CUPA ȚÂRILOR LATINE"
(Urmare din pag. t)

atacurile purtate în viteză
iată cîteva din atuurile învin
gătorilor, pe care presa și spec
tatorii le-au aplaudat cu entu
ziasm. Momentul acesta al 
„Cupei țărilor latine" ’81 a fost, 
am spune, deosebit de impor
tant pentru handbalul româ
nesc. A fost pusă pe umerii 
viitorilor „tricolori" o sarcină 
dificilă, solicitîndu-se cadeților 
să rezolve totul cu puteri pro
prii. Deși nu sînt încă la nive
lul cerințelor, n-au capacitatea 
necesară marilor bătălii, ei au 
dovedit posibilități reale, pre
cum și dorința afirmării. Porta
rul Alexandru Huligan a fost 
— realmente — eroul acestei 
competiții, prestația sa așezîn-

C. M. DE HOCHEI (fir. A)

La Goteborg, în turneul pen
tru locurile 5—8 al C.M. de 
hochei pe gheață grupa A, 
S.U.A. a învins cu 6—4 (1—1,
2—2, 3—1) Finlanda.

într-un alt joc, reprezentati
va R. F. Germania a dispus 
cu 9—2 (4—1, 4—0, 1—1) de e- 
chipa Olandei. In clasament 
conduce S.U.A. — 6 p, urmată 
de Finlanda — 4 p, R. F. Ger
mania — 2 p și Olanda — Op.

du-se ca o piatră de temelie la 
succesul final. De asemenea, 
Marian Dumitru a marcat o 
creștere evidentă. în progres — 
repetăm, fără a fi ajuns la sta
diul necesar primei echipe na
ționale. ale cărei obiective sînt 
maximale : titlul mondial și 
medalia de aur la J.O. — se 
află Teodor Roșea, Liviu Jia- 
nu, George Dogărescu, Klaus 
Haberpursch, Sorin Rădulescu, 
Dumitru Berbece, Constantin 
Petre și Sorin Chirilă. în fața 
lor. a antrenorilor și a 
cluburilor stă misiunea de 
amplificare a volumului și 
calității pregătirii, obligația de 
a parcurge prin muncă, extrem 
de multă muncă, drumul de Ia 
„speranța" la certitudine. Nu
trim convingerea că-1 vor par
curge în timp util, victoria din 
„Cupa țărilor latine" constitu- 
indu-se într-un puternic sti
mulent.

SPADASINUL ROMÂN NICOLAE BODOCZI 
LOCUL IV LA C.M. DE TINERET

LAUSANNE, 20 (prin telefon). 
După ce s-a comportat peste 
așteptări în proba de floretă, 
fără a fi specialist, tînărul spa
dasin român Nicolae Bodoczi a 
fost foarte aproape de podiu
mul de premiere în proba sa 
preferată. După ce în faza eli
minărilor directe i-a întrecut pe 
Felii (Italia) cu 10—7 și Holczey 
(Ungaria) cu 10—9, calif icin- 
du-se astfel printre cei 8 fina- 
liști, Bodoczi a trecut și de 
Alenin (U.R.S.S.) cu 10—8. ca-

MIHAI ȚiRLEA 
ÎNVINGĂTOR ÎN TURNEUL
DE JUDO DIN R.D.G.

La turneul internațional de 
judo, pentru tineret, de la 
Shui (R.D.G.) sportivii români 
au avut o comportare merito
rie. Astfel, în cadrul categoriei 
53 kg, Mihai Țîrlea s-a clasat 
pe primul loc, Istvan Nagy 
(cat. 68 kg) a ocupat locul se
cund iar. Marian Albișoru (cat. 
75 kg) locul trei. De menționat 
că la întreceri au participat 
tineri judoka din 7 țări.

lificindu-se în semifinale. Aci 
el a pierdut la suedezul Berg
strom cu 10—8. în lupta pentru 
medalia de bronz cedînd. tot la 
mare luptă (8—10), în fața lui 
Hoerger (R.F.G.). Oricum. însă, 
o comportare frumoasă a spa
dasinului Nicolae Bodoczi. Fi
nala probei a revenit trăgăto
rului polonez Robert Felisiak, 
care l-a învins pe Bergstrom 
cu 10—4.

Ultima probă a ediției 1981 
a campionatelor mondiale de 
scrimă pentru tineret a fost 
cea de floretă fete. Dintre re
prezentantele noastre. Rozalia 
Oros a fost eliminată în turul 2 
al preliminariilor. în timp ce 
Csila Ruparcsics și Elisabeta 
Guzganu au trecut cu succes 
de cele trei tururi preliminarii, 
calificîndu-se în eliminările di
recte. De remarcat că Csila 
Ruparcsics n-a pierdut decit un 
singur asalt Pînă la calificarea 
în această fază a competiției.

„Cupa Dunării" la haltere - juniori

ALȚI 4 SPORTIVI ROMÂNI PE PODIUM
SOFIA, 20 (prin telex). Du

minică seara s-au încheiat la 
Vidin întrecerile „Cupei Dună
rii" la haltere-juniori. După ce 
in prima zi Gh. Popa și N. 
Dragnea s-au clasat printre pri
mii, alți 4 sportivi români au 
urcat pe podium, ocupînd locul 
3: la cat. ușoară Gh. Iuga —■ 
272,5 kg (120+152,5), la cat. se- 
mimijlocie P. Nedelea 297,5 kg 
(140+157,5), la cat. semigrea T. 
Corpodean — 307,5 kg (142,5
+ 165) și la cat. +110 kg I. Fa- 
zekas — 285 kg (125+160).

Iată cîștigătorii de la cat. 
pană la supergrea : pană — S. 
Topurov .(Bulg.) 260 kg ; ușoa-

ră: — V. Hristov (Bulg.) 300 
kg ; semimijlocie — Teodosiev 
(Bulg.) 320 kg ; mijlocie — Pei- 
cev (Bulg) — 345 kg ; semigrea 
— I. Iocev (Bulg.) 335 kg ; 
grea-ușoară— L. Ușerov (Bulg.) 
370 kg ; grea — Molnar (Unga
ria) 340 kg ; supergrea — G. 
Andreev (Bulg.) 360 kg.

în clasamentul pe echipe : 1. 
Bulgaria 70 p ; 2. Ungaria 62 p; 
3. ROMANIA 40 p ; 4. Austria 
39 p ; 5. Cehoslovacia 35 p ; 
6. R. F. Germania 18 p.

ECATERINA FILIPOVA
„Naroden Sport"

CONCURS DE FLORETĂ LA KIEV
Concursul internațional mas

culin de floretă de la Kiev a 
fost ciștigat de polonezul Bogu- 
slav Zych, care în finală l-a 
Învins cu 10—4 pe campionul 
olimpic Vladimir Smirnov 
(U.R.S.S.). Pe locul trei s-a cia- 
sat Sabir Ruziev (U.R.S.S.), ur
mat de floretistul român Petru- 
Kuki. La turneu au participat 
120 de sportivi din Polonia, 
Ungaria, Cuba, România, 
U.R.S.S. etc.

TURNEUL DE POLO DE LA SOFIA 
PENTRU JUNIORI

SOFIA, 20 (Agerpres). — In 
ultima zl a turneului de polo 
pentru Juniori de la Sofia s-au 
Înregistrat următoarele rezultate : 
Spania — Iugoslavia 12—7 ; 
U.R.S.S. — Bulgaria 9—6 ; Unga
ria — România 7—6 ; Grecia — 
Polonia 9—9. Clasament final : 1. 
U.R.S.S. — 12 p ; 2. Ungaria — 
10 p ; 3. Iugoslavia — 10 p ; 4.
Bulgaria — 9 p ; 5. România — 
7 p ; 6. Spania — 6 p ; 7. Gra
cia — 1 p ; 8. Polonia — 1 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Selecționerul echipei Un

gariei, Kălmăn Meszoly, a al
cătuit lotul in vederea meciu
lui cu Elveția (28 aprilie, la 
Lucerna) : Kalzirs, Meszăros, 
Kakas (portari); Martos, Bălint, 
Garaba, Tolh, Kerekes, Szantd, 
Varga (fundași) ; Miillcr, Nyi- 
lasi, Mucha, Csapo, Dajka, Zom- 
bori, Fazckas, Kiss, Iszo, Bo-

„CAVALERIA UȘOARĂ"
A FONDIȘTILOR ETIOPIENI

• T E L E X •
HANDBAL • S-au disputat 

prunele manșe ale finalelor în 
competițiile europene masculine 
intercluburi : Kolinska Liubliana
— S.C. Magdeburg 25—23 (14—10) 
în C.C.E. și S.C. Empor Rostock
— T.U.S. Netteistedt 18—16 (11—6) 
în Cupa cupelor.

ÎNOT 9 Desfășurat la Gera,
meciul R.D.G. — U.R.S.S. s-a în
cheiat cu victoria gazdelor :
179—165 p. Cîteva rezultate — 200 
m liber : Kopliakov (U.R.S.S.)
1:51,60 ; 100 m spate : Kuznețov
(U.R.S.S.) 57,48 ; 400 m mixt : Si
dorenko (U.S.S.S.) 4:28,04 : femi
nin — loo m spate : Ina Kle
ber (R.D.G.) 1:03,73; 400 m liber; 
Carmela Schmidt (R.D.G.) 
4:14,63 ; 200 m spate : Larisa Gor- 
dakova (U.R.S.S.) 2:14,46 (nou
record) • înotătorul român Mi
hai Mandache s-a clasat, la Bu
dapesta, pe locul IU în proba de 
200 m spate, cu 2:08,22. Proba a 
Dost cîștigată de Vladar (Unga
ria) în 2:02.20.

TENIS • Semifinalele probei 
de dublu din turneul de la Monte 
Carlo : Slozil, Smid — Bertolucd, 
Panatta 6—3, 6—4 ; H. Gunthardt, 
Taroczy — Portes, Noah 6—2, 
2—1 (abandon). Proba de Junioa
re a revenit sovieticei lulia Sal
nikova : 1—6, 6—2, 6—2 cu Tan- 
vler (Franța). Finala turneului 
de simplu masculin, dintre Guil
lermo Vilas și Jimmy Connors, a 
fost amînată pentru luna iunip. 
din cauza ploii, la scorul de 5—5 
în primul set. o Finala turneului 
de la Los Angeles se va disputa 
între McEnroe șl Sandy Mayer. 
In semifinale : McEnroe — Bill 
Sc nlon 6—3, 6—3 și Sandy Ma
yer — Nick Savlyno 6—4, 6—2.

In seara aceea fierbinte de au
gust, a anului 1960, cînd carele 
de reportaj ale RAl-ului urmă
reau și transmiteau lumii desfă
șurarea unui maraton olimpic de 
legendă, pe un traseu de legendă 
în inima anticei Rome, am auzit 
pentru prima oară de atletismul 
etiopian. Șl aceasta datorită sur
prinzătoarei victorii a Iul Bikila 
Abebbe, alergătorul desculț, care 
cîștiga titlul olimpic cu 2.15:16,2. 
L-am văzut apoi, după 4 ani, la 
Tokio, unde Bikila, suveran, a iz
butit ceea ce, pînă la el, încă 
nu reușise nici un alt alergător ; 
să cîștige al doilea titlu olimpic 
la maraton ; de data aceasta cu 
un timp șl mai bun ; 2.12:11,2.
Bikila a fost prezent șl la Me
xico, dar șansa nu i-a mal su- 
rîs t El a șl abandonat, după 15 
km, dar Etiopia și-a păstrat su
premația olimpică la maraton, 
medalia de aur revenindu-i lui 
Mamo Wolde (2.20:26,4), cel care 
o pierduse, la mare luptă (doar 
6 zecimi de secundă) pe cea de 
la 10.000 m — 29:28,0, în fața ke- 
nianulul Temu.

La Milnchen, In 1972, Wolde 
încheie maratonul olimpic pe lo
cul trei (2.15:04,8) și tot al trei
lea, dar la 10.000 m, s-a clasat un 
alt alergător, Miruts Yifter 
(27:41.0), care avea să facă epo
că, peste clțiva ani. Absent la 
Montreal, în 1976, ca majoritatea 
africanilor, Yifter strălucește în 
1977, la Dusseldorf, la prima 
„Cupă mondială", unde a ciștigat 
ambele „fonduri", 5000 m în 
13:13,8 șl 10.000 m în 28:32,3 (ul
timii 400 m în 54,3 I) șl apoi. în 
1979. la Montreal, la a doua edi
ție a „Cupei", unde realizează 
Iarăși un dublu succes : 5000 m

— 13 :35,9 și 10.000 m — 27:53,1.'
Pe Miruts Yifter îl așteaptă, în 

1980, o nouă probă de șoc, Olim
piada de la Moscova, mal ales că 
nici nu mal este chiar atât de 
tînăr (n. 5.6.1945). Dealtfel, el 
era chiar cel mai vîrstnlc dintre 
toți concurențil de la aceste pro
be 1

Jocul de echipă al alergătorilor 
etiopieni l-a facilitat, la Moscova, 
succesul lui Yifter, poate cel mal 
frumos succes al carierei sale ; 
10.000 m — campion In 27:42,7 (3. 
Mohammed Kedir — 27;44,7, 4.
Tolossa Kotu — 27:46,5) și 5.000 m
— campion în 13:21,0 (10. Yo-
hannes Mohammed — 13:28,4 șl 
12. Kedir — 13:34,2). Tot la Mos
cova, la 3000 m obstacole, un alt 
etiopian, Eshetu Tura a cucerit 
medalia de bronz (8:13,6).

„Cavaleria ușoară" etlopiană, 
cum a fost denumită de ziariști 
echipa de fondlști a acestei țări, 
a luat startul, zilele trecute, la 
campionatul mondial de cros, la 
Madrid. Pe hipodromul Zarzuela, 
la prima lor participare în aceas
tă competiție, alergătorii etio
pieni au cucerit titlul mondial 
Pe echipe — 81 puncte (a doua 
clasată, S.U.A. a avut 114 p, a 
treia, Kenia 220 p etc.). Liderul 
echipei Miruts Yifter s-a împie
decat la trecerea unui obstacol, 
a căzut și s-a lovit, astfel că n-a 
putut încheia cel 12 km al 
curspl decit al 15-lea. Cellalt! e- 
tiopieni au fost clasați astfel : 
2. Kedir, 7. I. Glrina, 13. Nedi, 
14 Balcha, 30. Tuia, 32. H. Girma.

Aspirațiile alergătorilor etio
pieni sînt, însă, foarte mari și 
în afara unor noi succese pe care 
contează în marile competiții ale 
sezonului (inclusiv la a in-a 
„Cupă mondială", la Roma) ei 
doresc să obțină și cîteva recor
duri mondiale. Valoarea lor ge
nerală, calitățile deosebite pe 
care le au sînt, în această pri
vință. garanții serioase !...

Romeo VILARA

donyi, Torocsik, Esztcrhazi 
(mijlocași și înaintași).

• La Modena (Italia) s-a 
disputat meciul amical dintre 
selecționatele de tineret ale 
Italiei și R. D. Germane, înche
iat cu scorul de 1—0 (1—0) în 
favoarea gazdelor, prin punctul 
marcat de Pellegrini (min. 17).

• în- meci retur pentru „Cu
pa Africii", selecționata Mali a 
întrecut pe teren propriu, cu 
3—0, formația Algeriei. învin
gători cu 5—1 în primul joc, 
fotbaliștii algerieni s-au cali
ficat pentru turul următor.

• Antrenorul reprezentativei 
vest-germane de fotbal, Jupp

Derwall, a comunicat compo
nența lotului național pentru 
meciul din 29 aprilie, de 
Hamburg, cu Austria, în ca, 
drul preliminariilor C. M. Dir^ 
lot fac parte printre al
ții Immel (potar) ; Augent- 
haler, Dietz, H. Kaltz, Stieljke 
(fundași), Breitner, Briegel, H. 
Miiller, Schuster (mijlocași), K. 
Allofs, Fischer, Hrubesch, Ru- 
mmenigge (atacanți).

•. în campionatul argenti
nian, după 11 etape, conduc 
echipele Boca Juniors și Ferro- 
carril Oeste, cu cite 18 p. Re
zultate înregistrate in etapa a 
11-a : Velez Sarsfield — Boca 
Juniors 1—0 ; Ferrocarril Oeste 
— Instituto Cordoba 6—3 ; Ri
ver Plata — Huracan 2—2 ; In- 
dependiente — Platense 5—2.
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Fotbal: c.f. BE JUNIORI (stih 18 ani), EDIȚIA1g
După 33 de ediții (prima 

in 1948), Turneul U.E.F.A. 
pentru juniori a trecut în 
istorie. Conform hotărîrii de 
anul trecut a U.E.F.A., lo
cul lui l-a luat Campionatul 
european pentru' juniori I 
(sub 18 ani) — în fond a- 
ceeași competiție, disputată 
însă sub o altă titulatură, 
competiție care dă, însă, cîs- 
tigătoarei dreptul de a se 
numi campioană a Europei. 
(Paralel Se mai dispută o

• 
rezervată juniorilor II. sub Ș
16 ani). la-

în preliminarii (încheiate 
la 12 aprilie), au luat parte •

ne UJ 
g

31 de reprezentative. 15 din
tre ele. cîștigătoarele grupe
lor (cea de a 16-a fiind 
echipa de juniori a R. F. 
Germania, calificată fără joc. 
ca organizatoare), primind 
dreptul să joace în turneul 
final, prevăzut a se desfă
șura între 25 mai si 3 iunie 
In R.F.G.

Iată rezultatele din erupe-

executarea loviturilor

altă competiție continentală le preliminare :
I: Tara Galilor — Irlanda 2—2, 2—0. Calif. Țara Galilor

II: Scoția — Islanda 3—1, 1—0. Calif. Scoția.
III: Anglia — Irlanda de N. 1—0, 3—0. Calif. Anglia.
IV: Finlanda — Suedia 1—1, o—l. Calif. Suedia.
V: Polonia — R.D. Germană 2—0, 2—1. Calif. Polonia.

VI: Danemarca — Norvegia 0—1, 3—1. Calif. Danemarca.
VH: Belgia — Luxemburg 4-0, 3—1.

Belgia — Olanda 3—1, 0—0.
Olanda — Luxemburg 6—0, 5—1. Calif. Belgia,

VIU: Franța — Portugalia 2—0, 1—0. Calif. Franța.
IX: Malta — Italia 1—5, 0—3. Calif. Italia.
X: Spania — Elveția 4—1, 1—1. Calif. Spania.

XI: Ungaria — România 0—0, 0—1. Calif. ROMANIA.
XII: Austria — Turcia 4—0, 0—2. Calif. Austria.

XIII: U.R.S.S. — Cehoslovacia 1—0, 0—1. Calif. Cehoslov.
(5—6 de la 11

R.F. Germania, Țara Galilor

XIV: Iugoslavia — Bulgaria 0—0, 0—1. Calif. Bulgaria.
XV: Grecia — Cipru 1-0, 3--1. Calif. Grecia.
Grupele turneului 

toarea componență:
A — Belgia, Grecia,
B — Polonia, Suedia, ROMANIA, Cehoslovacia 
C — Italia, Franța, Bulgaria, Danemarca
D — Austria, Scoția, Spania. Anglia.

a*

final (comunicate de U.E.F.A.) au urmă-'j^
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