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în meciul cu Spania, de la Barcelona

SPORTIVII NOȘTRI AU CONFIRMAT 
CU PRISOSINȚĂ VALOAREA RIDICATĂ 

A RUGBYULUI ROMANESC

LAURI PENTRU ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE SPORT!
Putcrnicâ personalitate a gimnasticii, caiacului și canoci, luptelor, tirului 
și handbalului din tara noastră in ansamblul mondial al acestor discipline

Cînd reprezentantul nostru 
Leon Rotman a devenit — in 
1956, la Melbourne — dublu 
campion olimpic la canoe, s-a 
vorbit de o mare surpriză. A- 
poi, însă, izbînzile lui Patzai- 
chin. Covaliov, Dîba, Simionov 
et comp, au dovedit lumii spor
tului că Delta Dunării. prin 
neasemuitele-i frumuseți, este 
bătută-n diamante, dar și că pe 
malurile ei se află șlefuitori de 
neasemuit...

Cind — tot la Antipozi — 
Ștefan Petrescu se dovedea cel 
mai bun țintaș olimpic la pis
tol viteză, s-a spus că Iosif 
Sirbu are urmași Victoriile lui 
Ion Dumitrescu și, recent, Cor- 
neliu Ion, performanțele lui 
Marcel Roșea, Dan Iuga sau 
Nicolae Rotaru au creat însă 
imaginea unei tradiții sportive 
pornite odată cu istoria mile
nară a acestui popor, continua
tă cu sîrg de fiii lui de as
tăzi...

Cind handbalul române^ a 
învins, cu 20 de ani în urmă, 
la Dortmund, rezultatul a fost 
circumscris — momentan — la 
conjunctură. Performanța neiz
butită încă în lume decit de 
români — 4 locuri I și un loc 
III in 5 ediții ale „mondialelor" 

■— demonstra începutul unei 
noi ere în handbal...

Cind Dumitru Pîrvulescu se 
dovedea în Cetatea Eternă, la 
J.O. din 1960, un veritabil Her
cule, primind cununa din frunze 
de măslin, oamenii sportului îi 
priveau isprava cu oarecare 
surprindere. Pe itinerarul Tokio 
•— Ciudad de Mexico — Miin- 
chen — Montreal — Moscova, 
luptătorii Valeriu Bularca, Ion 

Cernea, Ion Baciu, Simion Po
pescu, Nicolae Martinescu, Gh. 
Berceanu, Nicu Gingă. Con
stantin Alexandru. Ștefan Rusu 
și alți bărbați puternici de pe 
meleagurile carpato-dunărena 
au transformat surpriza în res
pect...

Cînd nopțile feerice ale Mont- 
realului s-au sfîrșit și zina lor, 
Nadia noastră, a plecat spre 
casă cu strălucitorul colier de 
medalii, lumea sportului și-a 
amintit că truda începuse de 
mult, de mult de tot, de pe 
vremea Bertei Corobeanu, că 
primele ascensiuni spre Everes- 
tul gimnasticii le întreprinse- 
seră Lenuța Leuștean și Sonla 
Iovan, colegele lor, la Melbour
ne și Roma. Teodora Ungurea- 
nu. Emilia Eberle, Melita Ruhn, 
Cristina Grigoraș au pavat ți 
ele drumul gimnasticii româ
nești cu aur—

Ar fi multe de reamintit, ar 
mai fi nenumărate detalii pen
tru a recompune tot ceea ce a 
creat în'lume imaginea școlii 
românești de sport — a unei 
școli viguroase, capabile să dea 

sportului mondial nu nlimai 
un nou avint, ci și noi sensuri 
—, alcătuită din veritabile și 
respectate școli ale unor disci
pline cu mare audiență sau cu 
pregnantă ascendență, cum sînt 
gimnastica, caiacul-canoea. lup
tele, tirul, handbalul și nu nu
mai ele. România socialistă este 
astăzi una dintre marile forțe 
ale sportului mondial, tocmai 
pentru că și-a creat, cu sîrg și 
har, o școală a sa, bazată pe 
caracteristicile poporului și pe 
viziunea partidului privind me
nirea educației fizice și sportu
lui în viața societății. Da, știm 
cu toții, rolul preponderent l-a 
avut — și îl are — partidul 
Doctrina sa. în care se află a- 
dînc implantate dragostea și 
grija față de om, a dat sportu
lui nu numai țeluri noi, ci șl 
mijloacele adecvate de împli
nire a lor.

Bazele pe care a clădit înal
ta piramidă au fost cele orga
nizatorice — de creare a aso
ciațiilor sportive pretutindeni, 
in întreprinderi și instituții, la 
sate, în școli și în unități mi-

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Miine, pe Wembley, Anglia - România, la fotbal

„TRICOLORII" SÎNT LA LONDRA
• Emoțiile lui Mircea Lucescu 9 Se incearcâ recuperarea lui

Din nou intr-o excelentă dispoziție de joc, Constantin (in centrul 
imaginii) a înscris in meciul cu Spania nu mai puțin de 24 de 

puncte !
Prin urmare, rugbyul româ

nesc nu iși dezminte faima ; 
duminică, la Barcelona, a fost 
înregistrată o nouă victorie de 
proporții. După două frumoase 
succese în toamnă (33—0 cu 
Polonia și mal ales 15—0 cu 
Franța), alte două, în actualul 
sezon internațional : 35—9 cu
Italia și, iată, 56—6 cu Spania, 
cea mai netă victorie în depla
sare, în fața ibericilor. Global, 
patru victorii în ediția 1980/81 
a Campionatului european FIRA 
și un punctaveraj consistent al 
echipei noastre reprezentative 
(139—15).

în meciul cu Spania, „15“-le 
țării noastre a avut — după 
cum sîntem informați — o 
prestație mai bună decît aceea 
din partida anterioară cu Ita
lia, echipa română fiind mai 
omogenă și mai elastică, așa 
cum au recomandat antrenorii. 
Legătura dintre compartimente 
s-a manifestat mai pregnant, 
ritmul de joc a fost vioi, a- 
lert. Că s-a jucat ofensiv o a- 
testă și rezultatul, obținut cu 
predilecție prin eseuri (nu mai 
puțin de 9) înscrise atît de 

jucători din linia de treisferturi 
(Constantin, Lungu, Alexandru), 

cit și de sportivi din pachetul 
de înaintași (Borș, Bucan, Du
mitru, Rădulescu). Ced doi 
mijlocași, Alexandru și Suciu, 
au colaborat laborios, reușind 
să suplinească cu brio pere
chea inițială, Marghescu-Paras- 
chiv, la care a trebuit să se 
renunțe, datorită nerestabilirll 
mijlocașului la grămadă dina- 
movist. La fixarea acestei vic
torii, la un asemenea scor, a- 
portul înaintării a fost remar
cabil : activ, mobil, mai prompt 
față de evoluțiile precedente. 
Dincolo de valoarea în sine a 
rezultatului, reținem sublinie
rea agenției spaniole E.F.E. 1 
joe de mare frumusețe, o ve
ritabilă demonstrație de virtuo
zitate a echipei române, asi
gurată prin acțiuni cursive, o 
circulație permanentă a balo
nului în teren, rare obstrucții.

Firește, peste bucuria reuși
tei pentru acest nou succes

Tiberiu STAM A
(Continuare £n pag a 4-a)

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE GIMNASTICĂ

ÎN... DOUĂ IMAGINI

RODICA DUNCA KUANG XIANG YAN
Fotografii de Ioan LESPUC- Cluj-Napoca

Ca Si precedentele 23 de edi
ții, recentele Campionate inter
naționale de gimnastică ale 
României — acum la cea de-a 
24 ediție — au confirmat va
loarea unor sportive și spor
tivi deja consacrați pe plan in
ternațional și, deopotrivă, a 
constituit „rampa de lansare" 
pentru gimnaste și gimnaști ti
neri, de mare perspectivă, des
pre care, cu siguranță, vom 
mai auzi în anii viitori.

Rodica Dunca, componentă a 
lotului nostru reprezentativ, 
este, desigur, o gimnastă care 
are deja „un nume”. Ea are la 

activ un campionat mondial și 
o ediție a Jocurilor Olimpice, 
a clștlgat anul trecut „Turneul 
campioanelor" de la Londra. E- 
xercițiul său la bîmă prezentai 
la „internaționalele" de la Cluj- 
Napoca a dovedit încă o dată 
că Rodica poate obține în vi
itoarele competiții rezultate de 
valoare și mai ridicată. Așa 
cum am mai subliniat, o plă
cută surpriză au constituit-o 
cei doi tineri gimnaști chinezi. 
Pe Kuang Xiang Yan, învingă
tor la sol și cal, îl aveți în a- 
ceastă imagine. - evoluînd la 
inele.

Keegan și Mariner
LONDRA, 27 (prin telefon). 

Fotbaliștii tricolori au decolat 
luni după-amiază. intr-un BAC 
al TAROMULUI, de pe aero
portul Otopeni, pe o vreme... 
londoneză, cu ploaie măruntă 
și rece. In lotul de 20 de ju
cători, care a făcut deplasarea, 
și anume, Iordache, Cristian, 
Negrită, M. Zamfir, Sameș, 
Ștefănescu, Dinu, Nicolae, Mun
tean» II, Ungureanu, Stoica, 
Beldeanu, Iordănescu, Bălăci. 
Țicleanu, Crișan, Tălnar, Că- 
mătaru, M. Sandu, M. Rădu- 
canu sînt toți cei care au ju
cat și la 15 octombrie, în pri
ma manșă a întrecerii cu echi
pa Angliei din cadrul prelimi
nariilor. Un semn că cei se
lecționați atunci au ținut cu 
tot dinadinsul să fie prezenți și 
„în actul doi" al disputei. Zbo
rul a decurs în bune condi- 
țiuni, atmosfera destinsă s-a 
menținut în tot timpul călă
toriei.

în grupul de jucători și an
trenori (cu același avion au 
călătorit și componenții lotu
lui de tineret) doi sînt parti
cipant! la trei dintre cele cinci 
partide româno-engleze de pî- 
nă acum — Lucescu și Dinu. 
Primul, în calitate de antre
nor secund al reprezentativei 
de tineret, al doilea — cum 
s-a văzut din lista de mai sus 
— în grupul de 20 de selec
ționați. „Trăiesc duble emoții, 
ne mărturisea Lucescu. Marți, 
jocul cu tineretul, miercuri, 
partida celor mari. Am încre
dere în formațiile noastre. Ar
gumentele nu sînt reprezentate 
de simple impresii, ci de re
zultatele și configurația jocu
rilor cu echipa Angliei din 1968 
încoace. Putem și trebuie să 
replicăm curajos, fără com
plexe, așa cum stă bine unor 
formații care sînt recomandate 
de succesele din toamnă. Star
tul a reprezentat un suport 
pentru prima echipă, ca și pen
tru formația de tineret. Trebu
ie să fructificăm în continuare

• Ora de începere
bunul început". Dinu crede că... 
„naționala a făcut meciuri bu
ne pe terenurile unor adver
sare renumite. Sini convins că 
nu vom dezminți această re
gulă".

Londra ne-a primit cu o 
vreme rece, dar fără... ploaie. 
Este prima zi senină in capitala 
Angliei, după o săptămînă de 
ploi și de vînt rețe. în privin
ța programului „tricolorilor", 
antrenorii lotului au decis ca 
antrenamentul de marți să aibă 
loc după-amiaza. Se contează 
pe promisiunea federației engle
ze ca această ședință de pregă
tire a echipei noastre să aibă 
loc chiar pe Wembley. Din ta
băra adversarilor noștri, nu am 
la această oră tîrzie. cînd tele-

Azi, la Swindon, in C.E. pentru tineret

ANGLIA -
Astă-seară. pe stadionul 

din Swindon, localitate situată 
la 135 km. de Londra, se va 
desfășura întîlnirea-retur din 
cadrul C.E. rezervat echipelor 
de tineret dintre formațiile An
gliei și României. Lotul nostru 
a călătorit de la București la 
Londra în același avion cu lo
tul „A". De la aeroport, tinerii 
noștri jucători, împreună cu 
antrenorii C. Drăgușin și M. 
Lucescu, cu medicul Gh. Untea 
și masorul A. Tudose au ple
cat, imediat, cu un autocar la 
Swindon, unde au ajuns la ora 
22 (ora Bucureștiului). Formația 
probabilă de începere a întîlni- 
rii este aceasta : Alexa — Vlad, 
Iovan. C. Solomon, Rednic — 
Moldovan, Cimpeanu II, Klein 
— Șoiman, Terheș, Geolgău.
Rezerve : Nițu, Matei, Pop și 
Gabor.

„Englezii doresc mult să-și 
ia revanșa după acel 0—1 de

a partidei: 21,45
fonez. prea multe noutăți. Am 
aflat, totuși, că Ron Green
wood tine cu orice preț să-i 
alinieze în meciul de miercuri 
pe Keegan și Mariner, și me
dicii reprezentativei engleze fac 
mari eforturi de a-i recupera 
Pe cei doi valoroși jucători. 
Certă se anunță absența funda
șului central Thompson. Presa 
londoneză dă un fel de ultima
tum directorului tehnic al re
prezentativei engleze, solicitîn- 
du-i victoria. Tonul de nemul
țumire al presei locale își are 
originea în eșecul neașteptat su
ferit de selecționata Albionului 
în partida cu Spania, susținută 
la Londra.

Eftimie IONESCU

ROMANIA
la Ploiești, ne declara antre
norul C. Drăgușin. Am toată 
încrederea in formația noastră. 
Majoritatea titularilor au multe 
partide împreună, există o o- 
mogenitate de joc și psihică. 
De aceea sint convins că ti
nerii noștri jucători, animați 
și de dorința de a ajunge in 
primul lot, se vor comporta la 
înălțimea așteptărilor noastre".

în privința echipei de tineret 
a Angliei, gazdele ne-au infor
mat că se intenționează alinie
rea aceluiași „11“ din meciul 
de la Ploiești. Au existat unele 
semne de întrebare în privința 
centrului atacant de culoare 
Fashnou. dar sînt toate șansele 
ca el să fie restabilit pînă la 
ora meciului. $i fiindcă a ve
nit vorba de ora meciului, a- 
ceasta este 21,45 (ora Bucureș
tiului). exact ca și ora de start 
a întîlnirii selecționatelor A.



LAURI PENTRU ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE SPORT!
(Urmare din pag. 1)

ULTIMUL REZULTATE IN DMM „B“ UL VOEEI (ELMININ)

litare, a cluburilor sportive de 
performantă, cele mater,aie 
(țara, de la un capăt la celă
lalt. a fost presărată cu tere
nuri simple, născute din entu
ziasta muncă patriotică, a tine
retului, stadioane, bazine — 
multe dintre ele acoperite, pa
tinoare. săli de sport etc.) si 
cele de pregătire a cadrelor 
(instructori, antrenori, profe
sori). Creînd acest cadru, parti
dul a statuat și necesitatea 
practicării sportului de către 
întregul popor, îndeosebi de ti
neret, sportul devenind un bun 
al tuturor. Esența acestei nece
sități se află în aportul incon
testabil al sportului la sporirea 
vigoarei generațiilor în creș
tere. la menținerea și întărirea 
sănătății întregului popor. la 
mărirea capacității de muncă 
a tuturor,

(Comitetul Polite Executiv o 
indicat ca pe primul plan 
să fie stimularea activității 
sportive de masă, asigura
rea participării tineretului, 
a maselor largi populare, 
in formele cele mai variate, 
la practicarea tuturor spor
turilor, acționîndu-se în o- 
cest scop pentru mai buna 
folosire a timpului liber).

Fluxul permanent al tinere
tului spre stadioane a creat și 
o puternică bază de mase pen
tru sportul de performanță. Un 
sistem de selecție — creat de 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport — și pus 
în practică cu sprijinul perma
nent și eficient al Uniunii Ti

neretului Comunist, Ministerului 
Educației și Invătămintuiui și 
al a1 tor organe și organizații 
implicate direct în dezvoltarea 
mișcării sportive a asigurat de
pistarea talentelor reale pentru 
spoitul de performanță. Fără 
îndoială, terenul cel mai vast 
l-a constituit școala, în care se 
află încadrat întreg tineretul 
nostru.

în cursele de hiipism de dumi
nică dimineață, de pe hipodro
mul din Ploiești, au fost con
semnate următoarele rezultate 
tehnice : Cursa I : 1. Colite (Tr. 
Marinescu) rec. 1:37. X Tenor, 
Cursa a H-a (Premiul Brodiră) :
1. Selim a (R. Costlcă) rec. 1:32,5,
1. Copist, 3. Salamandra. Cursa 
a m-a : 1. Sadu (D. Teduță)
rec. 1:32,4, 2. Tîrgoveț. Cursa a 
IV-a : 1. Faleza (D. Toduțăi) rec. 
1:29,8, 2. Dirijor, 3. Rțxtiitor.
Cursa a V-a : 1. Galea (Tr. Ma
rinescu) perf. 1:29, 2. Satiric. 
Cursa a Vl-a (Premiul Ben 
Hur) : 1. Per jar (V. Gheorghe) 
rec. 1:25, 2. Siliciu, 3. Lazăr.
Cursa a Vil-a : 1. Staniol (V. 
Moise) rec. 1:34,7, X Rigoarea. 
Cursa a VIH-a : 1. Coridei (N 
Boitan) perf. 1:27,9, X Polux, 3. 
Jupan. Cursa a IX-a : 1. Retor
ta (I. Oană) rec. 1:34,5, 2. Nu
veleta, 3 Dorobanț. Cursa a 
X-a. : 1. Dalba (A. Brailovechl) 
perf. 1:37,1, x Copăcel.

Venite pe aceste canale di
recte, talentele urmează un 
program complex de pregătire, 
ureînd continuu pe treptele mă
iestriei și afirmării. Ele sînt 
educate la școala românească 
de sport. Bazele acesteia sînt 
alcătuite din talentul tineretu
lui nostru, din stimularea ca
racteristicilor lui (viteză, rezis
tență, istețime, fantezie) și din- 
tr-un proces instructiv-educativ 
științific, la crearea căruia își 
aduc contribuția un mare nu
măr de științe. Antrenamentul 
— la revolutionarea căruia 
școala românească are un aport 
considerabil — și-a amplificat 
continuu sfera, cuprinzînd ele
mente noi și mărind cantitatea 
și calitatea efortului, conform 
cerințelor și exigenței expri
mate de partid.

„Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
Ministerul Educației și In- 
vățămintului și Ministerul 
Sănătății vor lua măsuri in 
vederea îmbunătățirii acti
vității de cercetare științifică 
in domeniu! educației fizice 
și sportului, sporind contri
buția institutelor de cerce
tări și de invățămînt la 
perfecționarea procesului 
de pregătire a sportivilor în 
concordanță cu cele mai

CAMPIONATE - COMPETIȚII
ATLETISM Cu concursului de la Snagov,

*** tn care Florența Crăciunescu a realizat 
67,72 m la aruncarea discului, au fost înregistrate 
și alte rezultate promițătoare ; disc (m) : rosif Nagy 
64,08 m (o aruncare depășită de 66,04 m !) ; disc 
(f) : Mariana Ionescu 62,48 m, Tatiana Milialcea 
52,34 m. Elisabeta Neamțu 52,00 m, suliță (f) : Co
rina Gîrbea 58,14 m, suîîță (m) : Vasile Bontindean 
74.00 m ; ciocan : Petru Lengyel 67,88 m (D. DA
NIEL — coresp.).
CĂLĂRIE Spor Ivii noștri debutează în actua

lul sezon competițional. narticipînd 
la concursul internațional de la Kiskunhâlas (Unga
ria), care va avea loc între 1 și 3 mai. La startul 
probelor se vor prezenta Dan a Popescu. Al. Bo- 
xan, D. Velea. I. Popa și M. Neagu, însoțiți de an
trenorul D. Hering.
HOCHEI „ Pe patinoarul artificial din Miercurea 

Ciuc a avut loc, recent, un interesant 
turneu internațional de hochei pe gheață rezervat 
echipelor de Juniori. Au luat parte două' echipe ale 
asociației spordve organizatoare. CI. 6p. șc. Liceul 
Miercurea Ciuc, precum și două echipe de peste 
hotare : Podha’e Nowy Târg — Polonia și Slovan 
Rosice — Cehoslovacia. Primul Ioc a fost ocupat dc 
C.S.S. Liceul Miercurea Clue I care a învins pe
C. S.S. Liceul Miercurea Ciuc n cu ÎS—3. pe Slovan 
eu 13—1 și pe Pcxihab» cu 9—6. Clasament în conti
nuare : 2. Podhale Nowy Târg 4 p ; 3. Slovan Ko
sice 2 p ; 4. -C.S.S. Liceul Miercurea Ciuc 0 p. (V. 
PAȘCANU — coresp.).
JUDO Teste 100 de studenți Judoka, din 15 cen- 
jvvc tre universitare, și-au disputat întîietatea 
timp de două zile la Baia Mare, fa cadrul ttnale- 
ler campionatelor naționale universitare.

IATA CAMPIONII : categ. 60 kg (30 concurenți):
D. Pandur (Poll. Timișoara), categ. 65 kg (IB). D. 
Albert (,.U“ Cluj-Napoca). categ. 71 (19) : D. Kaîa- 
mar (I.E.F.S. Buc.) categ. 78 Itg : L. Loghin („U“ 
Cluj-Napoca), categ. 86 kg (16) : G. Safta (I.K.F.S. 
București). categ. 95 kg (10) ; D. Safta, 
categ. -(95 kg (9) : B. Udvari („U“ Cluj-Napoca). 
categ. „open" (13) : B.- Ud vâri. Clasament general 
Pe centre universitare : 1. Cluj-Napoca 39 p, 2. 
București 28 p, 3. Iași 12 p. Cel mat tehnic ju
doka a fost declarat timișoreanul D. Pandur.
NAVOMODELISM 'i* 1,'"11ții din Capitală s-au desfă- 
Eurat zilele trecute întrecerile campionatului repu- 

lican de navomodefle propulsate, iar sălile Muzeu
lui Tehnic ,,Pr>of. ing. Dimitrle Leonida- au găz
duit ștandurile campionatului de navomodele ma
chete, ambele manifestări sportive de mare atrac- 
tl vita te fiind urmărite de un numeros public. Nu
mai... expoziția de machete a cuprins peste 230 de 
nave de cele mai diverse tipuri, care au cutreierat 
de-a lungul anilor mările și oceanele lumii. Secția 
de navomodele ..Aeronautica- condusă de un apre

ciat animator al acestui sport, ing. Silviu Morariu, 
a cdștigat pentru a patra oară Utilul de campioană 
republicană.

întrecerile navelor propulsate au oferit și ele un 

: hi p îs m ADMINISTRAȚIA 01 STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI ȘANSE DE MARI SUCCESE!

• ASTAZI este ULTIMA ZI de 
participare la tragerea obișnuită 
Prsnoexpres de miercuri 29 a- 
prille 1981. Numeroasele clștlguri 
in AUTOTURISME șl MARI SU
ME DE BANI, atribuite cu regu
laritate, precum fl reportul 
substanțial la categoria L de care 
beneficiază tragerea de mîlne, 
sțnt tot atîtea motive de a vă în
cerca și dv. șansele I

• Agențiile Lartc-Promosport
continuă vlnzarea biletelor pen
tru TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de duminică 3 mai 1981. 
In cadrul a cinci extrageri tn 
două faze, cu un total de 42 
de numere, participanțll au șanse 
multiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300" și „Skoda 120 L“,
mari ctștiguri In bani și excureii 
In U.R.S.S. »au R.P. Ungară. Bi
letele de 15 lei varianta simplă,

bune rezultate obținute pe 
plan internațional, pentru 
progresul continuu și ra
pid al mișcării sportive din 
patria noastră".

(Din Hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă 
a educației fizice fi 
sportului).

Stimulați și îndrumați de in
dicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — „In toate ra
murile sportive trebuie întronată 
o atmosferă de muncă temei
nică, îndîrjită, conștiinc'oasă, de 
seriozitate, de mobilizare cu 
înaltă responsabilitate și exi
gență a tuturor factorilor pentru 
îndeplinirea riguroasă a pro
gramelor de pregătire, pentru 
obținerea unor performanțe 
sportive de nivel mondial" - 
sportivii. antrenorii, tehnicienii, 
cluburile, organele și organiza
țiile sportive și-au mărit conti
nuu eforturile, au muncit cu 
abnegație, cu dăruire și spirit 
de sacrificiu pentru a dobândi 
noi succese care să mărească 
și mai mult prestigiul sportiv 
ăl României socialiste în lume

Aceasta este școala româ
nească de sport, acestea sînt 
atuurile ei, acestea sînt pers
pectivele care-i luminează ca
lea. TOATE SÎNT DATORATE 
GRIJII PARTIDULUI, îndru
mării efective pe parcursul 
drumului mereu ascendent, con
dițiilor pe care partidul — 
marele făurar — le asigură ti- 
reretului patriei de a-și valo
rifica talentul și ambițiile, de 
a urca tot mai sus, pe culmile 
gloriei.

B

S-au încheiat campionatele 
Diviziei „B“ de tineret Ia volei, 
lată rezultatele ultimelor tur
nee aîe turului III, în cam
pionatul feminin. BRAlLA (se
ria I): Voința Buc. — ITB 3—1, 
Prahova IPG.G Ploiești — Cea
hlăul P. Neamț 3—0, Spartac 
Buc. — Penicilina II Iași 3—1, 
Braiconf Brăila — C.S.Ș. Su
ceava 3—0 ; Spartac — C.S.Ș. 
3—1, Ceahlăul — Penicilina II 
3—0, I.T.B. — Prahova 3—2, 
Voința — Braiconf 3—2 ; I.T.B.
— Penicilina II 3—1 ; C.S.Ș. — 
Voința 3—1, Spartac — Ceahlă
ul 3—0, Prahova — Braiconf 
3—1 ; Spartac — Voința 3—1, 
C.S.Ș. — Prahova 3—2, Brai
conf — Penicilina II 3—1, I.T.B.
— Ceahlăul 3—1. Echipele Vo
ința Buc. și Spartac Buc. vor 
participa la turneul de baraj 
pentru promovare în Divizia ,.A“. 
I.T.B. a retrogradat. CRAIOVA 
(seria a Il-a): Chimia Rm. Vîl- 
cea — Dacia Pitești 3—0, Cal
culatorul Buc. — Confecția 
Buc. 3—0, A.S.S.U. Craiova — 
Albatros Constanța 3—0, Uni
versitatea Timișoara — Chimia 
Tr. Măgurele 3—0 ; Chimia Rm. 
V. — Confecția 3—0, Calcula
torul — Universitatea 3—1, Chi
mia Tr. M. — Albatros 3—2, 
A.S.S.U. — Dacia 3—0 ; Chimia

TURNEELE FINALE
Astăzi, la Constanța (fetele) 

și Ia Craiova (băieții) încep 
turneele finale ale campiona
tului republican al juniorilor. 
Competiția, care reunește la

frumos specteood. Câștigătorii celor patru clase • se
niori — EH, Adrian Cîrstea (S.C. Tulcea), EK, Ionel 
Nistor (C.S.U. Galați), EX, Elena Petrache („Ener- 
getlclanul-* București), ES. Dan Gheța („Cetatea" 
Giurgiu) ; juniori — EH, Emil Stolniceanu (C.S.U. 
Galați), EK. ionel Nistor (C.S.U. Galați), EX, So
rin Gheorghiu („ICEPRONAV" Galați), ES, Dorel 
Oltăceanh („Voința" Arad). Pe echipe titlul a fost 
cîșt gat, atît la seniori cît și la juniori, de „Voința" 
Arad. Incepind de astăzi, sălile Muzeului Tehnic 
„Prof. ing. Dimitrie Leonida", găzduiesc concursul 
internațional de navomodele machete, organizat de 
„Aeronautica" și dotat cu Trofeul ’„Amiral Mur- 
gescu". (Viorel TONCEANU).
RUGBY Dumlnică s-au disputat partidele celei de 

a doua etape din turneul de calificare 
pentru promovarea în Divizia ,.A" : T.C. Ind. Con
stanța — Vulcan Buc. 13—6 (10—3) ; C.S.M. Suceava 
— Dacii IPA Sibiu 23—9 (9—6) ; Olimpia Buc. —
C. F.R. Cluj-Napoca 10—4 (6—0). Viitoarea etapă, la
29 aprilie. • In campionatul primei divizii s-a dis
putat un meci în devans : Farul Constanța — Rul
mentul Bîrtad 34—3 (14—3) O Viitoarea etapă a Di
viziei ..A" (a XXRa) debutează la 29 aprilie (Con
structorul Constanța — Rulmentul Bîriad), apoi la
30 aprilie (Grivița Roșie — Sportul studențesc). Ce
lelalte partide se vor d sputa la 3 mal, conform 
programului initial.
SĂRITURI IN APĂ bazi““ Wimpia <UnSibiu s-a desfășurat un 
Inedit concurs de sărituri între echipele C.S.ș. din 
localitate și Chemie Hal Ie flecare formație prezen
tând cite un concurent pe categorii de vîrstă (punc
taj : locul I 5 p, locul II 3 p). Rezultate : COPH (năs- 
cuțl fa 1967 șl mal miel), TRAMBULINA 1 m, fete : 
Antje Hdlperl (Hlalle) 253 p, Elisabeta Kopatz (Si
biu) 241,70 p : băieți : F. Junge (HaHe) 340,65 p, C. 
Hila (Sibiu) 279,15 p ; JUNIORI. TRAMBDUNĂ 3 m, 
fete : Manuela Penciu (Sibiu) 360,95 p JaqueHne 
Schatter (Halle) 349,85 p ; băieți ; s. Haage (Halle) 
339,45 p, E. Penț (Sibiu) 215,55 p ; PLATFORMA, 
fete : Schatter 296,50 p, Daniela Popa (Sibiu) 222,05 p; 
băieți ; Haaee 442,05 p, Penț 329,60 ; SENIORI, 
TRAMBULINA s m fete : Ruxandra Hoclotă (Si
biu) 461,65 p, Irina Boer (Halle) 390,30 p ; băieți :
D. Oprea® (Sibiu) 497,35 p, D. Pescher (Halle) 
447,50 p ; PLATFORMA, fete : Rodlca Vrfnceanu 
(Sibiu) 332,25 p. Boot 331,26 p ; băieți : Pescher 
422,65 p (C.S.Ș. nu a avut reprezentant). Clasament 
pe echipe: 1. Chemle Hale 50 p, X C.S.Ș. Sibiu 
*3 p. (Iile IONESCU — coresp.).
TENIS finalele turneului divizionar dotat cu 

„Cupa Sănătatea-, la Oradea, s-au obținut 
următoarele rezultate : Traian Marcu (Dinamo Bra
șov) — Ldviu Miancaș (Steaua) 6—3. 1—6, 6—2 ; Ma
riana Hadgiu (Cuproun Baia Mare) — Dorina Brăș- 
tln (U.T. Arad) 8—4, 6—2 ; T. Marcu, A. Dărăban 
(Sănătatea Oradea) — R. Constanttoescu (T.C.B.),
R. Giurgiu (Cuprom Baia Mare) 6—4. 6—2 ; M. Had- 
gta. Camelia Chirlac (I.C.I.M. Brașov) — D. Brăș- 
ttn. Sanda Proca (Dacia Galați) 6—4. 6-2, (I. PE- 
TKOVICI — coresp.).

achitate 100% sau tn cotă de V/o, 
iau parte la toate extragerile. Se 
poate juca șl pe variante combi
nate sau combinații „cap de 
pod", prin care se pot obține 
sulte de clștlguri la mal multe 
categorii. PROCURAȚI DIN VRE
ME BILETE CU NUMERELE 
PREFERATE I

• CIȘTIGURILB TRAGERII 
PBONOEXPRES DIN 22 APRILIE 
1981. Cat. 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300“ ; Cat. 2 : 
3 variante 100% a 11.384 lei și 
12 variante 25% a 2.846 lei ; Cat 
3 : 36,50 a 1.871 lei ; cat. 4 ; 101,50 
a 673 lei ; cat 5 : 300,50 a 227 lei ; 
cat. 8 : 9.522,75 â 40 lei ; cat 7 : 
274,25 a 200 lei ; cat 8 : 4.799,25 
a 40 lei. REPORT LA CAT. 1 : 
304.472 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ a fost ciștlgat de MARI- 
OARA MARCU, din Motru, jud. 
Gorj.

Rm. V. —' A.S.S.U. 3—1 ; Chi
mia Tr. M. — Dacia 3—2, Cal
culatorul — Albatros 3—0, Uni
versitatea — Confecția 3—2 ; 
Universitatea — Chimia Rm. V, 
3—2 ; Albatros — Confecția 
3—1, Calculatorul — Dacia 3—0, 
A.S.S.U. — Chimia Tr. M. 3—2. 
In turneul de baraj : Calcu
latorul București și Universi
tatea Timișoara. Retrogradează: 
Dacia Pitești. ZALĂU (seria a 
IlI-a) : C.S.M. Libertatea Sibiu
— Olimpia Oradea 3—2, Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Con
structorul Arad 3—0, Corvinu) 
Deva — Textila Cisnădie 3—0, 
C.S.M. Zalău — G.I.G.C.L. Bra
șov 3—1 ; C.S.M. Sibiu — 
G.I.G.C.L. 3—0, Metalotehnica
— Textila 3—0, Olimpia — 
Constructorul 3—0, C.S.M. Za
lău — Corvinul 3—1 ; C.S.M. 
Sibiu — Constructorul 3—0, O- 
limpiă — Textila 3—0, G.I.G.C.L.
— Corvinul 3—1, Metalotehnica
— C.S.M. Zalău 3—2 ; C.S.M.
Sibiu — Corvinul 3—0, C.S.M. 
Zalău — Olimpia 3—1, Metalo
tehnica — G.I.G.C.L. 3—1, Tex
tila — Constructorul 3—0. In 
turneul de baraj : C.S.M. Li
bertatea Sibiu și C.S.M. Zalău. 
Retrogradează : Constructorul
Arad. (N. COSTIN, M. VLĂDO- 
IANU, ȘT. . GURGUI, I. DO- 
MUȚA).

ALE JUNIORILOR
start cele mai bune zece echipe 
de fete și zece de băieți, se va 
încheia duminică la prînz, cînd 
vom cunoaște noile campioane 
naționale.

în Divizia „A“

campi

iN RUN
In car 

de tenis 
partidele 
rului (m 
mănunte

C.S. A 
NICA BU 
Cele dou 
prima gri 
părțit vie 
reștencelc 
urmare a 
al doilea 
Borbely, 
pentru „ 
U.R.S.S. 
(3 v), K 
gazde, Pi 
(1+2) și 
tehnica. ( 
resp.).

C.S.M. ! 
TG. BIUR 
torii fără 
celor, car. 
tr-un joc 
nic. Vi 
(1+3) per 
(1+1), Hai 
pentru în' 
CONESCU

TRICOD
C.S.S. OD 
9- t și 9— 
u< un nivi

După „Cupa R

HANDBALISTELE MUREȘENCE 
AU ÎNVINS ÎN DEPLASARE

CLUJ-NAPOCA, 27 (prin te
lefon). Surprinse de apărarea 
exactă a oaspetelor, și ratind 
în serie 3 aruncări de la 7 m. 
clujencele au fost învinse pe 
teren propriu de handbalistele 
din Tg. Mureș. Partide restan
tă din etapa XIIl-a a Diviziei 
feminine ,.A“ s-a încheiat, deci, 
cu rezultatul : Universitatea 
Cluj-Napoca — Mureșul Tg. 
Mureș 15—18 (7—9). Pe par
cursul meciului gazdele — care 
erau conduse cu 1—5 in min. 
15 — n-au putut face altceva 
decît să mai reducă din handi
cap. Principale realizatoare : 
Morariu 5, Damian 4 — pentru 
Universitatea și Dorgo 7, Pereș 
4 — pentru Mureșul. Au arbi
trat N. Daniel cano și I. Njljo- 
lae (Ploiești). (Nușa DEMIAN).

TINERII DE LA STEAU

SABRERUL IOAN POP Șl 
SPADASINUL RUDOLF 
SZABO FINALIȘTI LA BU
DAPESTA Șl HEIDEN

HEIM
Concursul internațional de sa

bie de la Budapesta, dotat cu 
„Trofeul Hungarla” a revenit 
campionului oJimple Viktor Kro- 
vopuskxw (U.R.S.S.), care fa fi
nală l-a învins pe polonezul Ja
cek Bierkowski. Sabrerul ro
mân Ioan Pop, calificat ta tur
neul final, s-a clasat pe locul 8. 
Competiția lntesmațlonalâ de 
spadă de la Heldenbelm. conttod, 
de asemenea, pentru „Cupa Mon
dială", a fost clștlgată de Volker 
Fischer (R.F.G.J. urmat de At
tila Csazari (Ungaria). Calificat 
ta finală, sportivul nostru Rudolf 
Szabo s-a clasat pe locul I.

Din anul 1965. al primei edi
ții a „Cupei României" la 
baschet masculin, competiția a 
ajuns în 1981 doar la a opta 
decernare a acestui prestigios 
trofeu ; în jumătate dintre anii 
care s-au scurs întrecerea nu 
a avut loc. în cele 8 ediții au 
intrat în posesia cupei doar 4 
formații : Selecționata Bucu
rești (1). Universitatea Timi
șoara (1), Steaua (2) și Dinamo 
(4). Turneul final, disiputat zi
lele trecute la Constanța, a 
fost cîștigat de formația Steaua 
București, care a reușit să-și 
învingă toate partenerele de 
întrecere. Au fost prezente în 
Sala sporturilor de pe malul 
Mării Negre (în afara cîștigă- 
toarei), Dinamo, Farul, I.C.E.D. 
București, „U“ Cluj-Napoca și 
C.S.U. Brașov. Nu au partici
pat la echipele lor membrii lo
tului național, care urmează 
un alt program competițional. 
Dintre competitoare, cele mai 
afectate au fost Steaua, care 
nu a beneficiat de aportul a 
5 jucători : Cernat, Opșitaru, 
Ermurache, Căpușan și V. Ion 
și Dinamo : Niculescu, Uglai, 
Fluturaș, Antohi. După cum

Zilele însorite ale pri
mului anotimp tint o 
chemare pentru reintil- 
nirea plajei, soarelui și 
valurilor înspumate ui 
stațiunile
LITORALULUI ROMA
NESC AL MARH NEGRE

I.T.H.R. București, prin 
filialele sale din Cal. Mo
șilor bloc 55 bis, Bd. Re
publicii nr. 68, Bd. 1848 
nr. 4, Bd. N. Bălcescu 
nr. 35, str. Mendeleev nr. 
14 și Cal. Gri viței nr. 
138, vă asigură bilete 
pentru stațiunile primei 
zone turistice a țării.

s-a văzut - 
gistrate. St' 
puțin lipsa 

■ decit a fă<
Vorbind 

„Cupei Roi 
marcat faci 
rilor Mihai 
Fodor au r 
bine mome 
care l-au a 
funcție de 
în partida 
au aplicat 
— cea care 
cesul — un 
care i-a in 
adversari. T 
pectivă. Ste 
nișteanu un 
tie care, di 
ii de scurt
'e calități 

b meci 
buie remarc 
sportivii mii 
tații bune și 
Rădulescu (i 
viitor), Scări

Dinamo, a 
spus, a resin 
sența sportiv 
trenorii Dan

ANUNȚ
Ministerul Transporturilor și Telecom unica ț 

candidați pentru Institutul de marină „Mircea < 
stanța, secția transport maritim.

Institutul de marină „Mircea cel Bătrln- este 
tară de Invățămînt superior tehnic de speciality 
cadre pentru marină civilă. I.E.F.M. NA VROI 
specialitățile :

— navigație (ofițeri maritimi punte)
— electromecanică (ofițeri maritimi mecanici 

timi electricieni)
Pentru înscriere candidați! vor depune la corni 

nare și înscriere următoarele acte :
— Diploma de bacalaureat (adeverință de ate 

an de studiu) ;
— Apreciere recomandare a activității elibera 

rea liceului (pentru cel încadrați In producție 
plus aprecierea activității în producție, eliberați 
întreprinderii)

— Autobiografie (date și activitate personală, 
rlnțl, frați, surori)

— Certificat de naștere In copie legalizată (2
— Buletine medicale (R.B.W., radioscopde gasti 

dioscople pulmonară) și adeverință eliberată
de domiciliu privind boUJe cronice, acute și m 
MM.

— 4 fotografii 3/4
— 4 fotografii 6/4 tip pașaport
— fișe personală tip
— chestionar tip
Odată cu aceste acte, candidațil vor depune 

tip mapă, pe care vor Înscrie numeQe și prenur 
tatălui și facultatea — specializarea pentru car<

Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentă 
actelor solicitate.

La concursul de admitere se primesc numai 
depășesc vîrsta de 25 ani.

Înscrierea la concursul de admitere se face 
la data de 3 mal și se va Încheia la data de 2< 
următoarele centre :

— București — Departamentul Transporturilor
— Constanța — întreprinderea de exploatarea 

Navrom
— Galați și Brăila — întreprinderea de exploata 

vrorn Galați
— Giurgiu — Grupul de exploatare flotă Navro-J
— Tr. Severin — secția de navigație fluvială Na'
— Regionalele C.F.R. din Brașov, Craiova, Cit 

șl Timișoara
— Direcțiile județene de poștă și telecom uni 

geș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoș. 
raș-Severln, Călărași, Covasna. Dîmbovița, Gc 
Harghita, Ialomița, Maramureș. Mureș, Neamț, 
Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Tulcea, T0i* 
Vrancea și Vaslui.



ici „A" tic tenis de ninsă

, „SCOR" FAVORABIL GAZDELOR I

PUICIA EDIȚIE
A IlifMUlI INTERNATIONAL

,.TROFEUL TIMIȘOARA"
ÎNTRE VESTIARUL...

âei „A" superioritatea bucureștenilor fi- 
disputat ind realizată prffî punctele ob- 

a a tu- ținute de : Alexe (3+2), Ni- 
lată a- colae (3+2), Mitruț (2+2), Ma-
jocuri : covei (3), Popa (1). De la oas

peți s-au detașat Nagy (2+3) 
și Kiss (1 + 1).

I
I

OUTEH- 
și 1—5. 

late in 
fi-au îm- 
;ul bucu- 
itat ca 
la jocul 

;1 Judith 
pregătește 
le“ din 

Borbcly 
pentru 

Losonczi 
îtru Poli- 
N — co-

rAțirea
3—5. Vic- 
mureșen- 

•pus prin- 
mai teh- 

rerepceanu 
!, Balint 
johr (2+2)

(D. DIA- 
.)•

CREȘTI — 
SECUIESC 
le au fost 
;atisfăcf *,

TRACTORUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA II CRAIOVA 
9—4 și 5—9. Brașovenii nu au 
reușit decît o victorie, evoluînd 
slab în cea de a doua zi și 
dind posibilitate craiovenilor să 
se impună relativ ușor. Cele 
mai multe victorii : Vaida 
(3+2), Kadar (2+2) pentru 
Tractorul, Ncagoe (2+3), Nef 
(2+2) pentru oaspeți. (C. GRU
IA — coresp.).

C.S.S. BISTRIȚA — VOINȚA 
SATU MARE 9—2 și 9—2. Ju
cătorii bistrițeni s-au impus 
fără emoții, sătmărenii opunînd 
o slabă rezistență. Cele mai 
multe victorii : Bonțidai (3+2), 
Ciociu (2+3), Toth (2+2), Crean
gă (1 + 1) pentru gazde, Bartha 
(1+1) și Szakal (1+1) pentru 
oaspeți. (I. TOMA — coresp.).

© Intre 30 aprilie și 5 mai 
vor avea loc la Lvov Campio
natele internaționale de tenis 
de masă ale U.R.S.S., la care 
va lua parte și un lot de ju
cători români, format din Ma
ria Alboiu, Judith Borbely, Paul 
Haitian și Mircea Nicorescu, 
pare va fi însoțit de antreno
rii Laurențiu Gheorghiu și Vir
gil Bălan.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ei" la baschet I
■ DRUMUL AFIRMĂRII I
talele înre- 
cuzat mai 
□aliștilor ei 
namo. 
câștigătoarea 
trebuie re
vii antreno- 
i Alexandru 
mult mai 

părării, pe 
lin mers. în 
r. Dealtfel, 
amo steliștii 
iza secundă 
isigurat suc- 
îg in zonă 
t vizibil pe 
.erioada res- 
ivut în Bră- 
r de excep- 
i timp des- 
vedit marile 
isibilități 
v. Dar, ..e- 
tul că toți 
u avut pres- 
îcial Oczclak, 
ăr pivot de 
Pirșu.

m am mai 
ai vizibil ab- 
e la lot. An- 
lescu și Gh.

Novac au beneficiat de aportul 
unor jucători ca Popa, Ivascen- 
cu, Braboveanu, David și Ca- 
raion, dar nu i-au folosit cu 
încredere pe mai tinerii și ta- 
lentații lor elevi Marinache, 
Ciochină, Vasilică, Cheorleu și 
Becea, care, poate, ar fi dat 
altă turnură disputei cu Steaua.

Dintre celelalte echipe trebuie 
remarcată I.C.E.D. București 
clasată pe un meritoriu loc 3. 
Baschetbaliștii lui M. Cîmpea- 
nu si Em. Niculescu (fără 
Carpen și Pogonaru, selecțio
nați în lot) au evoluat bine, 
remareîndu-se Chircă, Grădiș- 
teanu, Petrof, Rotaru și Voicu.

Farul Constanța, avînd în ve
dere situația creată, era consi
derată printre protagonistele 
turneului final dar, iată, chiar 
în_ fața spectatorilor ' proprii, 
Băiceanu, Spînu, Pașca, Mănăi- 
Iă și ceilalți baschetbaliști con- 
ștănțeni nu au reușit să confir
me previziunile. „U" CIuj-Na- 
poca a jucat mai bine decît 
în campionat, iar C.S.U. Bra
șov, cu prea multe indisponi
bilități. nu și-a justificat pre
zența la acest turneu final al 
„Cupei României".

Paul IOVAN
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recrutează 
Itrîn" Con-

•ituțle mUl- 
l pregătește 
instanța, ta

fițeri marl-

de selecțlo-

: ta ultimul

le conduc e- 
: depune ta 
: conducerea

: despre pă-

implare) ; 
lodenală, ra- 
irca sanitară 
re «șansmlsl-

două dosare 
le cu inițiala 
optează.
li ulterioare a 

>ărbaț! ce nu 

1 Începere de 
iunie 1901, tn

Navale
lotel maritime

■e fluvială Na-

a 
'rom
■J-Napoca. Iași

eații Alba, Ar-
ani, Buzău, Ca-
irj. Hunedoara, 

Olt, Prahova, 
■orman, Vîlcea,

O veste bună pentru iubitorii 
fotbalului timișorean : clubul Po
litehnica din localitate organizea
ză în zilele de 12—13 mai un 
atractiv turneu internațional ; 
turneu dotat cu „Trofeul Timi
șoara ’81“, care va fi organizat, 
anual, in frumosul anotimp al 
florilor. După cum ne-a informat 
vicepreședintele clubului „alb- 
violeților", Gheorghe Ivan, la a- 
ceastă manifestare fotbalistică, 
alături de echipa organizatoare, 
vor fi prezente echipele Ferenc- 
varos și D.V.T.K. Dlosgyor (din 
R.P. Ungară) șl Real Zaragoza 
(din Spania). Iată pe scurt și 
cărțile de vizită ale oaspeților : 
Ferencvaros din Budapesta atacă 
din nou titlul de campioană, se 
află pe primul loc în campio
nat ; D.V.T.K. Diosgyor este câș
tigătoarea cupei ediția 1980, tn 
prezent este una din semifinalis-. 
tele aceleiași competiții ; iar 
Real Zaragoza se numără printre 
bunele formații ale campionatului 
spaniol, ea fiind șl câștigătoarea 
„Trofeului Barcelona** din anul 
trecut, întrecere prestigioasă or
ganizată anual.

Primele jocuri ale „Trofeului 
Timișoara ”81“ sînt programate 
tn ziua de 12 mal (în cuplaj, pe 
stadionul „1 Mal*), a doua zi ur- 
mlnd ca învingătoarele șl învin
sele să se Întâlnească între ele. 
Trofeul acordat cîștigătoarei va 
fi o frumoasă cupă, executată de 
Uniunea artiștilor plastici, filiala 
Timișoara. (S. T.).

ARBITRII ETAPEI
DE DUMINICĂ

A DIVIZIEI „A“
Tg.

Taar
Jiul Petroșani — A.S.A. 

Mureș : O. ANDERCO ; I. 
(ambii din Satu Mare) și D. Olo- 
geanu (Arad).

Sportul studențesc —- Progresul- 
Vulcan : FL. CENEA (Caracal) ; 
O. Streng (Oradea) șl D. Preo- 
țescu (Craiova).

Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Olt : 
N. GEORGESCU ; V. ____  ,__
bil • din București) și M. Moraru 
(Ploiești).

Steaua — Dinam o ; 
CAN ; AI. loniță și G. 
(toți din București).

Politehnica Timișoara 
Argeș : A. DELEANU ;

Roșu (am-

R. STÎN- 
Dragomir

F.C. 
Pop 
do-

_____ _  L 
(ambii din București) și V. 
cllteu (Craiova).

Politehnica Iași — F.C.M. 
șov : GH. RETEZAN (București) ; 
C. Szilaghl șl E. Feldman (ambii 
din Baia Mare).

„U“ Cluj-Napoca — F.C. Bala 
Mare : GH. JUCAN (Mediaș) ; 
C. Teodorescu (Tîrgoviște) și 
NI. Ludoșan (Sibiu).

S.C. Bacău — Corvinul Hune
doara : M. SALOMIR ; M. Adam 
șl V. Top an (toți din Cluj-Napo
ca).

Univ. Craiova — F.C.M. Galay : 
T. BALA NOVICI ; M. Stănescu 
(ambii din Iași) șl M. Fedluc 
(Suceava).

Bra-

IDOBRIN LA.- BRAlLA ! As
tăzi, pe stadionul Municipal din 
Brăila, la ora 17, un Interesant 
Imecl amical Intre Selecționata 

orașului și „Tricolorii *70“, în 
care vor evolua, printre alții, 
Dobrln, N. Răducanu, Lupescu,

REZULTATELE ETAPEI A 22-a A DIVIZIEI ,,C“
SERIA I

A vin tul TCMM Frasin — Con
structorul Iași 1—0 (O—O), Lami
norul Roman — C.F.R. Pașcani 
î—0 (1—0), TEPRO Iași — Șire
tul Bucecea 4—2 (4—2), Dorna Va
tra Dornei — Cetatea Tg. Neamț 
3—2 (1—2), A.S.A. Câmpulung 
Moldovenesc — Unirea Șiret 2—0 
(1—0), Metalul Rădăuți — Foresta 
Fălticeni 0—1 (0—0), Cristalul
Dorohoi — Metalul Botoșani 1—0 
(0—0) Zimbrul Suceava — Nk»- 
ltaa Iași 1—2 (0—1).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a XXH-a : L CON
STRUCTORUL IAȘI 30 p (53—23),
2. Foresta Fălticeni 30 p (33—9),
3. laminorul Roman 29 p (37—21) ...
pe ultimele : 1S. Unirea Șiret
14 p (20—38), 16. Șiretul Bucecea 
1B p (20—47).

seria A n-a
Minerul Comăneștl — Relenul 

Săvlneștl Roznov 1—1 (0—0), Glo
ria Focșani — FEPA 74 Blrlad 
5—1 (2—1). Victoria IRA Bacău — 
DEMAR Mărășești 2—0 (0—0), Par
tizanul Bacău — Cimentul Bicaz 
7—1 (2—1), Textila B uhu șl — Le
tca Bacău 3—1 (0—1), Energia 
Gh. Gheorghlu-Dej — Luceafărul 
Adj ud 1—1 (1—1), Petrolul Moi- 
neștl — Celuloza Piatra Neamț 
5—2 (2—0), Rulmentul Blrlad nu 
a Jucat.

Pe primele locuri : 1. RELO- 
NUL SAVINEȘTI ROZNOV « p 
(33—15), 2. Minerul Comăneștl
20 p (42—16), 3. Victoria Bacău 
23 p (33—26), 4. Rulmentul Blrlad 
23 p (20—17)... pe ultimele : 14. 
DEMAR Mărășești 15 p (23—33), 
13. FEPA 74 Bîrlad 15 p (18—38).

SERIA A Hl-a
Chimia Brazi — Dacia Unirea 

Brăila 3—0 (2—0), Oțelul Galați
— Petrolul Băieod. 2—0 (1—0), Vic
toria Tecuci — Olimpia IGFE 
Rm. Sărat 3—O (0—0), Carpați Si
naia — Foresta Gugeș i 4—1 (1—0), 
FEROM Urziceni — Caraimanul 
Bușteni 2—0 (1—0), Carpați Ne-
holu — Ancora Galați 1—0 (0—0), 
Ș.N. Brăila — Tractorul Vlziru

5—0 (4—5), Avtatul Matca — Pe
trolul Berea 2—1 (1—0).
• Meciul Olimpia Rm. Sărat — 

Chimia Brazi, din etapa trecuta 
(pe teren 1—0), a fost ametagat 
cu 3—0 ta favoarea Olimpiei, 

deoarece Chimia a folosit un ju
cător ta atare de suspendare.

Pe primele locuri : L OȚELUL 
GALAȚI 33 p (46—13), 2. Chimia 
Brazi 32 p (49—16). 1. Victoria 
Tecuci 29 p (36—16)... pe ulttmeSe: 
16. Dacia Unirea Brăila 13 p 
(23—39) — echipă sancționată cu 

4 puncte, 16. Tractorul Vlziru 
2 p (9-93).

seria a rv-a
Marina Mangalia — Dunărea 

Călărași 1—1 (0—0) — «-a jucat
la Medgidia, Unirea Mărie — 
Portul Constanța 3—1 (1—0), Vic
toria Țăndărei — Metalul Manga
lia 1—0 (1—0), Progresul feaccea 
— Ghimpe x Constanța 1—0 (1—0). 
Electrica Constanța — Șoimii 
Cernavodă 1—1 (0—1), Construc
torul Călărași — Antonii Slobo
zia 2—1 (2—1), Ș-N. Tulcea —
Viitorul Mahmudla 0—0, Voința 
Constanța — Rapid Fetești 3—1 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 37 p (63—16), 3. 
Portul Constanța 30 p (S3—34), 3. 
Rapid Fetești 25 p (37—26), 4.
Constructorul Călărași 25 p 
(39—29)... pe ultimele : 14. Șoimii 
cernavodă 17 p (22—41). 16. Vii
torul Mahmudla 17 p (24—70). W. 
Electrica Constanța 13 p (12—38).

SERIA A V-a
Cetatea Tr. Măgurele — Auto

matica București 1—3 (1—2), Aba
torul București — Electronica 
București 2—0 (0—0), I.C.S.LM.
București — F.C.M. Giurgiu 1—0 
(0—0), Tehnometal București — 
Petrolul Bolin tin 3—2 (1—0), T.M. 
București — Petrolul Videle 3—1 
(1—0), Voința București — Ș.N. 
Oltenița 0—3 (0—2), Viitorul Chlr- 
nogl — Danubiana București 1—1 
(0—0), Flacăra roșie București nu 
a jucat.

• Meciul de la 
Tîrgoviște, derbyul 
seriei a H-a, și-a 
onorat obligațiile 
față de fotbal și 
spectatori ( au asis
tat peste 20 000, și 
sute de mii de te
lespectatori), am
bele echipe demon- 
strlnd nu numai 
câ-și merită locu
rile fruntașe în cla
sament, ci și că aT 
putea face față exi
gențelor primei di
vizii. • Cei mai buni 
jucători ai echipelor 
care s-au înfruntat 
la Tîrgoviște au 
fost purtătorii tri- 
oourilor cu nr. 5, 
ttrgovișteanul Pi- 
taru și ploieșteanul! 
Pancu. Am îndoi au 
fost prezenți pe tot 
terenul, dovedind © 
mare capacitate de 
efo-rt în ambele 
faze ale jocului, Pi- 
taru contribuind 
mai mult la con
strucție, Pancu im
puls io nînd m spe
cial atacul, unde a 
ratat însă mult. • 
Elevii lui Traian 
lonescu, neînvinși 
timp de 19 etape, 
au trebuit să se în
cline duminică în 
fața celor ai. lui 
Ștefan Coidum și 
Radu Jercan O Da 
atmosfera de mare 
meci care a domnit 
pe „Municipalul* 
din Tîrgoviște (or
ganizat în excelente 
condiții) a contri
buit și invitația la 
sportivitate adresată 
spectatorilor prin 
stația de amplifi
care, oaspeții bucu- 
rîndu-se de © pre
zentare elogioasă, 
prietenească. ® Ol to 
And ere o a dovedit 
din nou că are 
„clasa“ necesară 
conducerii unor me
ciuri importante. Q 
Duminică, la Foc
șani, am asistat la 
e partidă atractivă, 
de bună calitate. 
Un med care face 
cinste celor două 
formații șl antreno

rilor lor : A. Ghiță 
și C. Cernat (Uni
rea Dinamo Foc
șani), C. Rădulescu 
și I. BuzoLanu (C.S.M. 
Suceava). Am revă
zut cîțiva exdivizlo- 
nari „A* : Gheor
ghiu (fost la F.C.M. 
Galați șl U.T.A.), 
Ivana și Cristian 
(Gloria Buzău), Dîr- 
man (Petrolul), Gro- 
saru (Politehnica 
Iași), dar am văzut 
șl cîțiva jucători 
(lucrul cel mai im
portant) care pot 
evolua azi în pri
mul eșalon : funda
șul central I. Radu, 
mijlocașul Avădaneî 
șl extrema dreaptă 
Petrescu II, de la 
Suceava, mijlocașii 
Argăseală și Bur- 
leanu, de la Focșani 
• C.S.M. Suceava 
a lăsat © impresie 
plăcută prin nivelul 
ei tehnic și talia 
excelentă a multor 
jucători. în schimb, 
Unirea Dinamo s-a 
remarcat prin am
biție, dăruire și « 
excelentă pregătire 
fizică, care i-a per
mis să-și domine 
cu autoritate parte
nera în Ultimele 30 
de minute. Roadele 
pregătirii se văd. 
Dealtfel, Unirea Di
namo ocupă un ©- 
norabil loc trei în 
clasament. • Tabelă 
electronică pe sta
dionul din Focșani, 
un program frumos, 
cu un bogat conți
nut, fanioane splen
dide. iată cîteva din 
realizările conduce
rii clubului și ale 
organelor sportive 
din Focșani ® Cu 
tot talentul lui, Ma- 
nolache (Unirea Di
namo) a fost scos 
temporar din lot. 
Un semnal dc alar
mă pentru amatorii 
de... escapade ® 
Elevul și-a învins... 
profesorul. Mulți 
ani Costică Rădu- 
lescu a fost antre
nor ia Bacău, unde 
In poartă evolua

Ghiță. Acum cei 
doi s-au reîntâlnit 
în postură de... co
legi de meserie și 
Aristică Ghiță a în
registrat prima vic
torie. • La Cugir 
s-au confruntat do
uă echipe conduse 
de foști mijlocași 
de la Steaua. A 
fost, mai exact 
spus, o confruntare 
între linia Onisie -• 
Bone (Metalurgis
tul) și Dumitru Po
pescu (Minerul Mol
dova Nouă). Gene
rația „bătrînilor" a 
avut eîștig de cau
ză, după spusele 
unora, pentru că 
Tică Popescu, sin
gur. n-a putut face 
față duelului de la... 
mijlocul terenului. 
• Excelentă organi
zarea asociației Me
talurgistul în meciul 
de la Cugir. Și un 
cuvînt de mentală 
laudă publicului din 
acest vechi centru 
muncitoresc, care, 
așa după cum re
marca și observato
rul federal Traian 
Șerbănescu, a făcut 
dovada unei înalte 
ținute sportive, îna
inte, în timpul și 
după terminarea 
partidei. • Tabela 
de marcaj a sta
dionului din Cugir 
este schimbată de 
un copil de 6 ani și 
jumătate, pe nume 
Remus Onisie, care 
nu este altcineva 
decît nepotul fostu
lui internațional 
Ștefan Onisie, an
trenorul echipei 
Metalurgistul. Du
minică, micuțul
scorer, deși a avut 
mult de lucru, era, 
la sfîrșitul meciului, 
fericit pentru că 
toate cele cinci 
schimbări ale tabe
lei le făcuse în fa
voarea echipei an
trenată de... buni
cul. • S-a scris 
despre arbitrajul 
prestat de Hie Ro- 
șoga (la meciul Me
talurgistul Cugir —

Minerul Moldova 
Nouă) că a fost 
foarte bun. Ar mai 
fi de adăugat acum 
că la acest califica- 

adus o 
contri- 
tușierii 

Pre- 
Foarte

tiv și-au 
importantă 

șl 
șl D.

descu •
sportiv , meciul de 
la Medgidia, chiar 
dacă evoluau două 
echipe „naufragiate" 
care caută cu fie
care partidă „cola
cul de 
Felicitări, 
cătorilor 
I.M.U.M.
Galați. Din păcate, 
în min. 85, „secun
dul" gălățenilor, N. 
Hostiuc, s-a 
spre tușierul 
Niculescu să-i 
proșeze ceva 
ce drept ? î). A 
tervenit. atunci, 
om de ’ ordine pen
tru a-1 trimite pe 
antrenor în... banca 
lui, antrenorul s-a... 
agitat, a sărit și 
principalul I. Zaha- 
rla. și alți oameni 
de ordine, și uite 
așa s-a pătat spor
tivitatea spectaco
lului. © Duminică, 
la Medgidia, a evo
luat și liderul seriei 
a IV-a a Diviziei 
„C", Dunărea Călă
rași, pentru’ că ad
versara sa, Marina 
Mangalia, avea te
renul suspendat. 
Dacă acest meci ar 
fi fost programat 
în deschiderea par
tidei I.M.U.M. — 

. C.S.U. Galați (și nu 
pe un alt teren !) 
sîntem ’ siguri că pe 
splendidul stadion 
din Medgidia am fi 
înregistrat mai mult 
de... 3000 de specta
tori. Și, în primul 
rîndi — *’ 
caxia ___ 
lucru o viitoare Di
vizionară „B“, Dw- 
nărea Călărași, lider 
autoritar**, cum

salvare", 
deci, ju
de la 

și C.S.U.

dus
M. 
re
leu 
in- 
un

„am fi avut o>- 
să vedem la

re-

Șl GAZONUL

marca observatorul 
federal Mircea Cî- 
țu. O Pîslaru, 
cîndva un vîrf 
de care se temeau 
mai toate apărările 
divizionarelor ,,A“, 
a făcut duminică 
mai mult figurație 
în atacul echipei 
Chimica Tîmăveni. 
De aceea, n-a sur
prins pe nimeni că 
a fost înlocuit cu 
un tînăr, Szalteleki, 
executantul corne
rului din care s-a 
marcat unicul gol 
al partidei © ROVA 
Roșiori a reușit, în 
partida cu Chimica 
Tîrnăveni, o „per
formanță" greu de 
egalat : n-a expe
diat nici un balon 
la poartă ! © Ară
deanul Tisa, care 
într-un meci de ve
rificare cu Vagonul 
Arad a suferit o 
smulgere de liga
mente, are acum 
genunchiul în gips 
și internat în
spital. Cu toate a- 
cestea el a ținut să 
fie alături de echi
pierii lui în meciul 
cu Olimpia Satu 
Mare, fiind adus cu 
o mașină la stadion. 
Regretând că nu 
a putut juca, el a 
trăit, totuși, satis
facția victoriei, © 
„Acum cred ră 
ne putem considera 
în Divizia ,.A“. 
spunea ȘTEFAN 
CZAKO — antreno
rul U.T.A.-ei după 
victoria cu 3—0 a- 
supra Olimpiei Satu 
Mare. © Farmați, 
fostul fundaș al 
U.T.A.-ei de acum 
25 de ani, se ocu,pă 
de pregătirea porta
rilor. L-am , văzut 
cum îl... încălzea pe 
Duca dam, lovind 
mingea cu forță și 
precizie ca în tine
rețe, deși are res
pectabila vînstă de 
55 de ani !

DIVIZIEI ,,B“
CLASAMENT SPERANȚE

1. DINAMO 25 18 5 2 70-18 41
2. Univ. Craiova 25 19 3 3 74-23 41
3. S.C. Bacău 25 15 5 5 62-41 35
4. Corvinul 25 12 5 8 52-29 29
5. F.C. Argeș 25 11 5 9 38-27 27
4. F.C.M. Brașov 25 10 5 » 40-30 27
7. F.C. Baia M. 25 12 3 10 52-44 27
8. Steaua 25 10 6 9 57-45 26
9. F.C.M. Galați 25 9 7 9 52-41 25

10. Jiul 25 10 5 10 30-42 25
11. Sportul stud. 25 11 2 12 41-34 24
12. Polit. Iași 25 10 1 14 47-63 21
13. Chimia 25 9 3 13 42-61 21
14. A.S.A. Tg. M. 25 9 2 14 43-46 20
15. „Poli" Tim. 25 7 6 12 47-58 20
16. „U- Cj.-Nap. 25 7 4 14 29-58 18
17. F.C. Olt 25 4 4 17 19-82 12
18. Prog. Vulcan 25 5 1 19 35-88 11

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
Mocanu, Dumltrache, Neaga yi 
alții. Meciul se disputa ta cadrul 
festivității de retragere din acti-

Pe primele locuri : L AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 35 p (52—14), 
2 T.M.B. ZI p. (25—22), 3. CMmla 
Tr. Măgurele 26 p (31—27), 4. Vii
torul Chlmogl 25 p (22—20)._ pe 
ultimele : 14. Flacăra rode Bucu
rești 19 p (31—23), 16. Ș.N. Olte
nița 17 p (19—27), 16. Petrolul 
Bolintin 15 p (26—38).

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea de Argeș — 

Prahova Ploiești 2—2 (1—0).
Sportul muncitoresc Caracal — 
Energia Slatina 2—3 (1—1),
LC.I.M. Ploiești — Progresul Co
rabia 2—0 (0—0), Metalul Mija — 
Unirea Răoari 1—0 (1—0), Dacia 
Pitești — Progresul Pucioasa 3—0 
(1—0), Muscelul Ctaipulung — Ci
mentul Fieni 0—0, Recolta Stelcă- 
neștl — I.O.B. Balș 1—0 (1—0),
IJ>.C. Slatina — Petrolul Ttrgo- 
vtște 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : L ENERGIA 
SLATINA 33 p (52—17), 1. Pra
hova Ploiești 33 P (42—23), 3.
I.C.I.M. Ploiești » p (S3—Ho
pe ultimele : 15. I.P.C. Slatina 
13 p (17—44), 16. unirea Răcarl 
13 p (26-68).

SERIA A VD-a
Dunărea Calafat — Electropu- 

tere Craiova 1—1 (1—0), Victoria 
Craiova — Metalurgistul Sadu 3—1 
(1—1), Lotru Brezei — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 1—2 (1—1),
Diema Orșova — Jiul Revinarl 
3—0 (1—0). C.F.R. Craiova — Mi
nerul Motru 1—0 (1—0), Unirea 
Dnobeta Tr. Severin — Progresul 
Băilești 1—0 (1—0), Mecanizatorul 
Simian — Constructorul Craiova 
3—3 (1—0), Viitorul Drăgășanl — 
Minerul Rm. Vîlcea 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 32 p 
(34—16), 2. C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. 29 p (49—14) — echipă sanc
ționată cu —4 puncte, 3. C.F.R. 
Craiova 28 p (27—11)... pe ulti
mele ; 14. Metalurgistul Sadu
17 p (20—29), 15. Progresul Băi- 
lești 17 p (34—44), 16. Victoria
Craiova 9 p (20—51).

SERIA A VlII-a
C.P.L. Caransebeș — Strungul

REGULAMENTUL - DA !, ANTRENORUL - BA...
• Pierztad, ta deplasare, me

dul cu Cetatea Turnu Măgurele, 
Petrolul Bollntin a vrut să con
teste unii jucători al echipei 
gazdă, pentru substituire. Evi
dent, contestațiile trebuie să se 
blzule pe lapte conforme cu 
realitatea. Regulamentul de »r- 
ganlzare a activității fotbalistice 
NU SE OPUNE INSA Introdu
cerii tmor asemenea contestații, 
cu plata taxelor cuvenite. Nu 
se spune Regulamentul, dar cel 
care n-a admis acest lucru a

vltate a jucătorilor brăilenl Tra
ian, Ologu țl Mihalache.

PROGRESUL VULCAN — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—4 (1—2) î
medul s-a jucat slmbătă. Au 
marcat : Augustin (2). Pană, Ion- 
dache, respectiv Țevi.

fost... antrenorul echipei Ceta
tea Turnu Măgurele, Mircea 
Geta. Iar unu-1 din „oamenii de 
ordine" l-a șl bruscat pe dele
gatul echipei Petrolul Bolintin. 
Nu degeaba este el „om de or
dine" 1

Analizând faptele, Comisia de 
disciplină a ridicat echipei Ce
tatea Turnu Măgurele dreptul 
de organizare pe teren propriu, 
pe • etapă, amendind-o, totoda
tă, cu 1 OOfl de lei. A fost sesi
zat și Colegiul central al antre
norilor despre atitudinea antre
norului Mircea Gelu, care se 
pare că nu știe sau uită ceea 
ce intră și ceea ce nu intră ta 
atribuțiile sale. Șl Mircea Gelu 
nu este, din păcate, singurul an
trenor care dă dovadă de ase
menea amnezii.

Arad 1—1 (1—1), Expiormin Deva
— Victoria Ineu 4—0 (1—0), Ș*l-
mll Strungul Lipova — Vulturii 
Textila Lugoj 2—1 (1—0), Metalul 
Oțelu Roșu — Minerul Oravlța 
3—1 (3—0). Unirea stonicolau — 
Metalul Bocșa 2—0 (1—0). Mine
rul Certe-j — Electromotor Timi
șoara 5—1 (9—1), Gloria Reșița — 
C.FJÎ. Caransebeș 4—2 (2—0),
CJ.R. Arad — Unirea Tomnatic 
3—1 (2-1).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 30 p (50—19), 2. Ex- 
ptennln Deva 29 p (58—24), 3.
Minerul Oravlța 24 p (36—29)... pe 
Ultimele : 15. Vulturii Lugoj 19 p 
(31—89), 16. Victoria meu 18 p 
(25—47).

SERIA A IX a
Someșul Satu Mare — Unirea 

Dej lr-0 (0—0), Tricolorul Bduș
— Recolta Salon ta 4—1 (1—1),
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Oașul Negrești 3—0 (1—0), Voința 
Oradea — Metalul Curei 3—0 
(0-9). Victoria Cărei — Victoria 
Făcând Zalău 3—1 (1—0), Biho
reana Marghlta — Unirea Valea 
M Minai 1—2 (1—3), Rapid Ji
bou — Industria sîrmel Cîmpia 
Turzli 3—3 (0—1) Armătura Za
lău — Construcții Electrometal 
Ctuj-Napoca 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 33 p (43—14), 
1. C.E. Cluj-Napoca 25 p (41—24), 
3. Unirea Dej 25 p (33—39)... pe 
ultimele : 13. Recolta Salonta
18 p (24—37), 14. Metalul Cărei
19 p (25—43), 15. Rapid Jibou 
18 p (26—45), 16. Unirea Valea 
Iul Mihai 17 p (25—47).

SERIA A X-a
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 

Rodna 3—1 (0—0), Avtatul Re
ghin — Minerul Băița 3—0 (2—0), 
Mureșul Luduș — Simared Baia 
Mare 2—1 (1—1), CUPROM Baia
Mare — Oțelul Reghin 3—0 (2—0), 
Minerul Bala Borșa — Textila 
Năsăud 3—2 (2—0), Minerul Băiuț
— Minerul Hba Seini P—2 (1—1),
Foresta Bistrița — Minerul Baia 
Sprle 2—1 (2—0), Silvicultorul
Maleru — Electrozahăr Tg. Mureș

1— 0 (1—0) — s-a jucat la Sîn- 
georz Băl.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
II.BA SEINI 27 p (36—23), 2. Mi
nerul Baia Borșa 26 p (40—20),' 
3. Minerul Rodna 26 p' (36—18)... 
pe ultimele : 15. CUPROM Baia
Mare 19 p (25—33), 16. Electro- 
zahăr Tg. Mureș 15 p (15—30).

SERIA A XI-a
Mtoerul-Știlnța Vulcan — 

Carpați Mîrșa 1—0 (0—0), Con
strucții Sibiu — Textila (I.P.A.) 
Sibiu 3—0 (2—0), Victoria Călan
— Metalul Cop șa Mică 2—0 (1—0),
— s-a jucat la Hațeg, C.P.L. Se
beș — IMIX Agnita 2—0 (2—0).
C.F.R. Simerla — Minerul Ghelar
2— 0 (1—0), C.I.L. Blaj — Unirea
Albă lulia 1—0 (1—0), Vitrome-
tan Mediaș — Automecanica Me
diaș 0—0, Sticla-Arieșul Turda — 
Minerul Paroșenl 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 29 p (47—16), 2. Sticla
Turda 23 p (50—17), 3. Unirea
Alba IUlla 23 p (29—17). 4. IMIX 
Agnita 23 p (32—28). 5. Victoria 
Călan 23 p (26—2-i)... pe ultimele: 
15. C.P.L. Sebeș 18 p (22—48). 16. 
Construcții Sibiu 17 p (27—36).

SERIA A XH-a
Metrom Brașov — Progresul 

Odorhelu Secuiesc 1—1 (I—0), 
Mureșul Toplița — Metalul Sighi
șoara 2—1 (2—0), Torpedo Zârnești
— LC.I.M. Brașov 0—1 (0—1), Mi
nerul Baraolt — Metalul Tg. Se
cuiesc 1—0 (0—0), Constructorul
Sf. Gheorghe — Carpați Brașov 
1—1 (1—0), C.S.U. Brașov — Mă- 
gura-Mobila Codlea 0—1 (0—0), 
Chimia Orașul Victoria — Mine
rul Bălan 2—0 (0—0). Tractorul
Miercurea Cluc — Precizia Săeele 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. LC.I.M. 
BRAȘOV 32 p (38—19), 2. Progre
sul Odorhei 31 p (50—24), 3. Me
talul Sighișoara 28 p (35—14)... 
pe ultimele : 15. Constructorul Sf. 
Gheorghe 11 p (14—62), 16. C.S.U. 
Brașov 5 p (7—43).

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



• Juan Antonio Sa
maranch, președintele 
Comitetului Internațio
nal Olimpic, a anunțat 
Comitetul național de 
organizare că exami
nează posibilitatea de 
a lua parte la ceremo
nia de deschidere a 
Universiadei.

O La secretariatul 
Comitetului national de 
organizare a Univer
siadei au sosit noi ce
reri de înscriere la în
treceri, din partea fo
rurilor sportive univer
sitare din Ghana, 
Liechtenstein, Lu
xemburg și Republica 
Socialistă Vietnam. Din 
Liechtenstein și Lu
xemburg vor participa 
cite 2 sportivi și un 
delegat. ,

• Delegația studen
ților din Belgia cuprin

VALOAREA RUGBYULUI
(Urmare din pag. 1)

trebuie să ne îndreptăm pri
virile spre ceea ce va urma, 
adică spre ultimul joc al tri
colorilor în actuala ediție a 
competiției, mult mai dificil, 
cu reprezentativa U.R.S.S., din 
nou în deplasare.

Mizăm pe un succes și în 
ultimul joc. Cu ascendentul 
moral excelent de care dispun, 
„tricolorii" sînt capabili să-1 
realizeze. Dar, printr-un anga
jament total (cum a existat în 
partida cu Franța), printr-o 
prestație lucidă, fermă, matură. 
Adică, atuuri care n-ar face 
decit să confirme clasa Înaltă 
a rugbyului românesc.

lată de ce este de așteptat 
ca atit în jocurile din campio
nat (care se reia duminică 3 
mai. odată cu meciurile din 
etapa a XXI-a a Diviziei .,A“), 
cit și în scurtele stagii de o- 
mogenizare care vor avea loc, 
antrenorii și jucătorii, deopo
trivă. au obligația de a acorda 
pregătirii multă atenție, de a 
manifesta în continuare exi
gență și spirit responsabil, cre- 
înd astfel condiții pentru o 
prestație superioară, de mare 
angajament, în meciul care va 
decide — la 17 mai — cîști- 
gătoarea Campionatului euro
pean F.I.R.A.

Jorge Ochoa (Venezuela)

TURNEELE GIMNASTELOR ROMÂNCE 
AU STIMULAT PROGRESUL 

SPORTULUI NOSTRU
Unul din distinșii oaspeți ai Campionatelor internaționale de gim

nastică ale României a fost JORGE OCHOA, președintele federației 
de gimnastică din Venezuela, prezent pentru prima oară în țara 
noastră, care a. avut amabilitatea să ne răspundă la cîteva între
bări.

— A fost primită cu real inte
res participarea, pentru prima 
oară, a gimnaștilor din Venezuela 
la Campionatele noastre interna
ționale. Cum explicați această 
prezența ?

— Am răspuns amabilei invita
ții i Federației române din trei 
considerente : știm foarte bine că 
această întrecere se bucură de 
o bună reputație în Europa și în 
întreaga liime, am dorit să în
vățăm cit mai multe din expe
riența gimnaștilor europeni și 
am ținut, în al treilea rînd, să 
răspundem afirmativ onoarei pe 
care ne-a făcut-o domnul Vieru, 
secretarul Federației române de 
gimnastică, de a ne solicita pre
zența la Cluj-Napoca.

— Ce știați pînă acum și ce 
cunoștințe ați adăugat în aceste 
zile despre gimnastica româ
nească.

— După cum se știe, echipa fe
minină de gimnastică a României, 
In frunte cu Nadia Comăneci, a 
făcut două turnee in Venezuela 
șl vă asigur că ele s-au bucurat

ATLETISM • La Lisabona, 
portughezul Fernando Mamede a 
stabilit cea. mai bună perfor
manță mondială a sezonului la 
5 000 m. cu timpul de 13:19,2 • La 
Beijing, atleta Tang Goull (R.P. 
Chineză) a stabilit un no<u re
cord al Asiei la suliță cu 65,58 m.

BASCHET • Turneul de califi
care pentru C.E. feminin de la 
Neustadt (R.F. Germania) a fost 
cîștigat de Cehoslovacia cu 6 p, ur
mată de R,F. Germania 5 p, Is
rael 4 p și Sooția 3 p. Primele 
două s-au calificat pentru cam
pionatul european, programat în 
septembrie, in Italia.

CICLISM • După 5 etape, 
In Turul Spaniei se menține li

der rutierul francez Regis Clere.

de 60 de sportivi : 10
atleți, 12 baschctbalișli. 
24 voleibaliști, 4 sări
tori în apă, 4 gimnaști 
și gimnaste și 6 înotă
tori.

• Delegat tehnic al 
Federației internațio
nale de volei a fost de

400 de măsuțe destinata 
presei. Ele vor fi mon
tate la toate bazele 
care vor găzdui între
ceri oficiale.

• 87 de sportivi — 
iată cifra totală a dele
gației studențești din 
Ungaria: 22 de atleți,

> .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
semnat Endre Holvay 
(Ungaria), președintele 
Comiisiei internaționale 
de arbitraj a acestui 
for.

0 în atelierele
I.E.A.B.S. din cadrul 
complexului sportiv 
„23 August" sînt în 
curs de confecționare

10 luptători, 12 baschet
baliste, 2 săritori în 
apă, 4 gimnaști, 2 te- 
nismani, 6 înotători, 16 
scrimeri și 13 poloiști. 
Sportivii vor fi înso
țiți de 28 de oficiali și 
8 arbitri. 15 ziariști 
vor relata desfășurarea 
întrecerilor găzduite de 
capitala Horn An iei.

Includerea unui sport în fa
milia disciplinelor olimpice 
presupune din partea acestuia 
atingerea unui anume grad de 
„maturitate", probat printr-o 
largă audiență și avînd un 
mare număr de practicanți, în 
cel puțin 44 de țări. în această 
situație se află, în momentul 
de față, tenisul de masă. Cam
pionatele mondiale, încheiate 
duminică la Novi Sad, au rea
dus în discuție introducerea în 
programul olimpic a tenisului 
de masă. Un prim pas în a- 
ceastă direcție — de fapt o 
primă intervenție pe lingă C.I.O. 
— ș-a făcut în 1977, cu prile
jul Congresului F.I.T.T., cînd 
65 din cei 77 de delegați ai 
federațiilor naționale au votat 
pentru cererea de admitere și 
recunoaștere olimpică a acestui 
sport de către C.I.O. Cînd va 
fi însă aceasta ? Se pare că a- 
cum șansele sînt reale, antici- 
pîndu-se prezența tenisului de 
masă la J.O. din 1988, mai ales 
că pentru găzduirea ediției a 
24-a candidează două orașe a- 
siatice, Nagoya și Seul, fapt 
care l-a determinat, dealtfel, pe 
vicepreședintele F.I.T.T., fostul 
campion mondial japonezul

de un mare succes. Specialiștii și 
publicul nostru au fost martorii 
unor spectacole de înaltă ținută 
sportivă și artistică, care au 
contribuit în mare măsură la 
progresul gimnasticii din țara 
noastră. Concursul pe care toc
mai l-am urmării mi-a întărit 
bunele impresii pe care le aveam 
despre gimnastica românească.

— Să înțelegem din această 
afirmație că veți continua să tri
miteți și în anii următori repre
zentanți la concursurile noastre 
internaționale ?

— Desigur. Dorim să învățăm 
cit mai mult, într-un timp cît 
mai scurt, și vă asigur că și în 
viitor vom participa la Campio
natele internaționale ale Româ
niei. Ceea ce ne impresionează 
cel mai mult în țara dv, este po
sibilitatea de a ne înțelege cu 
ușurință cu toți oamenii, limbile 
noastre avînd multe trăsături co
mune. Pentru anii viitori ne vom 
pregăti mai bine, pentru ca spor
tivii noștri să aibă o prezență 
mai valoroasă în această puter
nică întrecere.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
urmat de danezul Jorgen Mar- 
cussen la 2 s șl Italianul Gio
vanni Bataglin la 17 s. Etapa a 
5-a a revenit olandezului Eddy 
Nieuwdrop, înregistrat pe 150 km 
cu 3 h 23:53,0. • .Tour du Loir 
et Cher" s-a încheiat în Franța, 
cu victoria rutierului polonez 
Janklewicz, urmat la 47 s de 
francezul Bizet • Prima etapă 
a „Turului regiunilor", care se 
desfășoară în Italia, a revenit 
sovieticului Serghel Suhuru- 
cenko (148 km -- 3h 41:05).

HOCHEI • U.R.S.S. a cucerit 
pentru a 17-a oară titlul mon
dial • tn ultima zi a turneului

• Delegația Poloniei 
a nominalizat pentru 
jocuri pe următorii ar
bitri : Jerzy Koscinsky, 
la baschet ; Marek 
ludycki, la volei ; Vet 
ronika Medinska, la 
scrimă și Edward Ma
linowski, la lupte. Iată 
și arbitrii din R.P. 
Chineză care vor ofi
cia la Universiada ’81: 
Zhou I.ixing și xie 
Sanxiang, la gimnasti
că ; Lin Yonglu, la 
baschet și Chen Zhon- 
gouan, la volei.

• Azi, de la ora 19, 
în sala de spectacole a

.C.A., din bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej, în ca
drul acțiunii „Mari 
sportivi răspund între
bărilor dv.“, clubul 
Steaua organizează « 
întîlnine cu 4 foști 
campioni mondiali uni
versitari : lolanda Ba- 
lașiSSter, Aurel Dră- 
gan, Gheorghe Bercea- 
nu șl Ioan Pop.

TENISUL DE MASĂ 

LA 10. DIN 1988?
Ichiro Ogiinura, să declare : 
„Dacă orașul Nagoya va fi a- 
les, vom fi gala să organizăm 
un turneu de tenis de masă". 
Dar, hotărîrea definitivă, dacă 
tenisul de masă va fi sau nu 
al 22-lea sport olimpic, va fi 
luată abia în septembrie, la 
Congresul C.I.O. de Ia Baden- 
Baden.

Desigur, Includerea în pro
gramul și așa încărcat al O- 
limpiadei a încă unui sport cu 
o lungă durată de desfășurare, 
ridică multe dificultăți. De 
aceea, în acest sens, discuțiile 
sînt numeroase. în timp ce 
unii specialiști opinează pentru 
un turneu fără probele pe e- 
chipe și fără dublu mixt, Jupp 
Schaf, președintele Uniunii eu
ropene. este de părere că : 
„întrecerea pe echipe este sub
stanțial mai valoroasă decit 
competiția individuală, deși din 
partea -olimpicilor- se aude că 
ar trebui să se aibă in vedere 
numai probele de simplu. După 
opinia mea, dacă va fi inclus, 
el trebuie inclus cu toate dis
ciplinele".

Emanuel FANTÂNEANU

Azi, la Lucerna, in preliminariile C. M.

ELVEȚIA Șl UNGARIA SPERĂ ÎN OBȚINEREA VICTORIEI
ZURICH, 27 (prin telex). 

Marți seara, cu începere de la 
ora 21 (ora Bucureștiului) se va 
desfășura, la Lucerna, meciul 
dintre reprezentativele Elveției 
și Ungariei din grupa a IV-a 
a preliminariilor C.M. Intîlni- 
rea este așteptată cu un enorm 
interes, din mai multe motive: 
cu acest prilej Ungaria debu
tează în campionat și vine la 
Lucerna după o victorie clară 
în partida amicală, susținută la 
Valencia, 3—0 cu Spania ; El
veția, care a pierdut primele 
două jocuri, cu Norvegia și 
Anglia, vrea să se reabiliteze ; 
Paul Wolfisberg — antrenorul 
echipei gazdă, foarte cunoscut 
la Lucerna (unde este și an
trenorul formației locale) vrea 
să confirme că victoria cu 1—0 
în întîlnirea amicală de la Bra
tislava, cu Cehoslovacia, nu a 
fost întîmplătoare. Iată de ce 
stadionul din Lucerna se do
vedește a fi prea mic : toate 
cele 22 000 de locuri au fost 
vîndute de cîteva săptămîni. 
înainte de meci, cei doi an
trenori (n.r. Paul Wolfisberg și 
Kalmân Meszoly) au declarat 
într-o conferință de presă că... 
echipele lor vor cîștiga partida. 
Ambiția pentru cucerirea celor 
două puncte este enormă.

1—4: U.R.S.S. — Cehoslovacia 1—1 
(1—0, 0—1, 0—0), iar Suedia — 
Canada 4—2 (3—1, 1—2, 0—0).
Clasamentul final : 1. U.R.S.S.,
2. Suedia : 3. Cehoslovacia ; 4.
Canada ; 5. S.U.A. ; 6. Finlan
da ; 7. R.F. Germania ; 8. O-
landa.

POLO • tn turneul de la Long 
Beach (California), Iugoslavia — 
Ungaria 11—10 (3—3, 1—1, 4—1,
3—5). Golul victoriei a fost în
scris în ultima secundă a me
ciului de Zlokovicl. Alte rezul
tate : U.R.S.S. — Australia
15—6 ; S.U.A. — Bulgaria 11—3 ; 
Spania — Cuba 7—7.

TINERII POPICARI ROMÂNI 
VICTORIOȘI LA BUDAPESTA
Reprezentativele de juniori 

ale României la popice, care 
se pregătesc pentru apropiatele 
Campionate europene de la 
Viena, au susținut, la Buda
pesta, în compania selecționa
telor similare ale Ungariei pa
tru jocuri amicale. în ambele 
reuniuni, sîmbătă și duminică, 
atlt la fete cit și la băieți, 
sportivii noștri au terminat în
vingători : la fete : ROMANIA 
— UNGARIA 2 431—2 428 și 
2 458—2 452 ; la băieți : ROMA
NIA — UNGARIA 5156—4 969 
și 5 036—4 954 p.d. Din echipele 
noastre cele mai bune re
zultate le-au obținut : Maria 
Zsizsik 433 și 423, Olga Psihas

FINAL IN COMPETIȚIILE 
EUROPENE DE HANDBAL 
in meci retur pentru finala 

„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin, echipa S.C. 
Magdeburg (R. D. Germană) a 
Lntrecut, pe teren propriu, cu 
29—18 (12—8), formația iugoslavă
Ș Iov an Kolinslca Liubliana. în
vinși în primul joc cu 23—25
handbaliștii de la Magdeburg au 
intrat în posesia trofeului.

„Cupa cupelor" la handbal 
masculin a rost cucerită de for
mația vest-germană T.U.S. Net- 
telstedt, care, în meciul retur al 
finalei, a întrecut, pe teren pro
priu, cu 17—14 (8—6) formația
S.C. Empor Rostock (R. D. Ger
mană). în primul Joc, handbaliș
tii din R. D. Germană ciștigaseră 
cu 18—16.

PREGĂTIRI PENTRU 
JOCURILE PANAMERICANE
CARACAS (Agerpres). — între 

9 și 11 iulie se vor desfășura La 
Caraballeda (Venezuela), lucrările 
celei de-a 18-a reuniuni a Orga
nizației sportului panamerican, la 
care vor participa reprezentanți 
al comitetelor olimpice din 36 de 
țări. Pe ordinea de zi figurează 
problema pregătirii Jocurilor 
sportive panamericane, ce se \x>r 
disputa în anul im, în Vene
zuela.

La lucrările reuniunii va fi pre
zent șl președintele Comitetului 
internațional olimpic, Juan An
tonio Samaranch.

In tabăra selecționatei unga
re există o singură problemă 
nerezolvată : cea a portarului. 
Titularul Katzirz a suferit o 
luxație la degete și este foar
te probabil că va fi înlocuit de 
Meszăros. în linia de atac 
reintră Torocsik. în locul lui 
Izso. La elvețieni in locul lui 
Scheiwiler va juca Liidi, care 
are misiunea specială de a-J 
marca pe Nyilasi. Iată forma
țiile probabile : ELVEȚIA : 
Burgner — Zappa, Herbert 
Hermann, Egli, Heinz Her-

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...
BULGARIA (et. 24) ; Levski

Spartak — T.S.K.A. 2—0 ; Cer- 
nomoreț — Spartak 5—0;Beroe — 
Akademik 0—2; Sllven — Botev 
2—0 ; Slavia — Petricl 3—0 ; Lo
komotiv — Cerno More 0—0 ; 
Pirin — Marek 1—0 ; Trakla — 
Mindor 3—1. Clasament : L
T.S.K.A. — 32 p ; 2. Levski Spar
tak — 29 p ; 3. Trakla — 28 p.

R.D. GERMANA (et. 22) : tty- 
namo Dresda — Boehlen 2—1 ; 
Rostock — Dynamo Berlin 4—4 ; 
F.C. Karl Marx Stadt — Riesa 
s—l ; Erfurt — Jena 0—0 ; Aue 
— Halle 4—1 ; Magdeburg — 
Zwickau 3—2 ; Vorwfirts — Loko
motive Leipzig 1—2. clasament :

RUGBY • La Split, în grupa 
,.B“ a campionatului european 
„Cupa F.I.R.A.", Maroc — Iugo
slavia 13—0 (3—0).

TENIS • In finala de Ia Amelia 
Island (Florida), Chris Evert- 
Lloyd a Învins-o cu 6—0, 6—0 
pe Martina Navratilova • Ivan 
Lendl, învingător la Las Vegas, 
în finală 6—4, 6—2 cu Harold So
lomon. In semifinale : Lendl — 
Teacher 6—1. 6—1 ; Solomon — 
Tanner 6—4. 6—2. • La Bourne
mouth a cîștigat Peed (Para
guay) : 6—3. 6—4 cu Taraczy
(Ungaria). In finala femi
nină Joe Durle a mvins-e cu 
7—5, 1—6, 6—3 pe Sophie Amiach.

406—411, Nine ta Badea 403—422, 
Stelian Boariu 903—883, Ștefan 
Racoș 885—845 și Ernest Ger- 
gely 881—884. Din formațiile 
Ungariei cele mai mari punc
taje au avut Nakos — 429,
Grampsch — 425 (în jocul al 
doilea la femei) și Maksai — 
872 și Deak — 852 (în primul 
meci).

CUPA EUROPEI
LA ȘAH-JUNIOARE

BELGRAD, 27 (Agerpres) — 
în runda a 7-a a competiției de 
șah pentru junioare „Cupa Eu
ropei", ce se desfășoară in loca
litatea iugoslavă Panama, tinăra 
jucătoare româncă S mar arida 
Boicu a îmvins-o pe Snezana 
Bazaj (Iugoslavia).

Alte rezultate : Stupina — 
Grous 1—0 ; Vujici — Polgar 0—1; 
Finck — Meyer remiză ; Birkes- 
trand — Rojek 0—l ; Hajkova — 
Ieruslanova remiză ; Wize — 
Markov 1—0.

în clasament conduce Elena 
Stupina (U.R.S.S.) cu 6 p. urmată 
de Wize (Polonia) 5 p, Boicu 
(România) și ieruslanova (URȘS) 
cu cîte 4*/îP. Mariana Bă did, 
care a avut zi Liberă, ocupă lo
cul șase, cu 3’/2 P-

__________________________

LA ATENA, UN MARE COMPLEX 

SPORTIV IN CONSTRUCȚIE
ATENA (Agerpres). — în par

tea de nord a capitalei Greciei 
se află în plină construcție un 
mare Complex sportiv care cu
prinde un stadion cu 80 000 de 
locuri, un Palat al sporturilor, 
două piscine (una în aer liber 
și una acoperită).' un velodrom, 
diverse terenuri pentru alte 
sporturi și un teatru în aer liber 
în genul celor antice. Pe acest 
nou stadion se vor desfășura 
campionatele europene de atle
tism din anul 1982, programata 
între 6 și 12 sentembrle.

mina, Wehrli, BoUeron, Ludi, 
Elsener, Barberis, Sulser. UN
GARIA : Meszăros (Katzirz) — 
Balint, Marios, Garaba, Toth, 
Muller. Nyilasi. Mucha, Faze- 
kas. Kiss, Torocsik. Va arbi
tra scoțianul Foote

PAUL BETSCHARD
S.I.Z. — Zurich

N.R. Meciul, fixat inițial la 
29 aprilie, a fost devansat pen
tru 28 aprilie, pentru ca cele 
doua formații să poată urmări 
întîlnirea Anglia — România.

1. Dynamo Berlin — 33 p : 2.
Magdeburg — 31 p ; 3. Car! Zeiss 
Jena — 30 p.

CEHOSLOVACIA (et. 24) : Șla- 
via — Cheb 1—1 ; Bohemians
— Hradec Kralove 3—2 ; Trnava
— Brno 4—o ; Banska Bystrica
— Ostrava 1—0 ; Z.S. Kosice — 
Inter Bratislava 2—1 ; Slovan — 
Nitra 1—1 ; Presov — Dukla Fra
ga 2—0 ; Sparta Fraga — Loko
motiv Kosice 1—0. Clasament : 1. 
Banik — 32 p ; 2. Dukla Praga
— 31 p ; 3. Sparta — 31 p.

SPANIA : Campionatul s-a în
cheiat cu victoria echipei Real So- 
ciedad (43 p).Pe locurile următoare 
Real Madrid — 45 p (golaveraj 
inferior), Atletico Madrid, Valen
cia — eu cîte 42 p și C.F. Barce
lona — 41 p. Clasate pe ultimele 
trei locuri, echipele Murcia, Al
meria și Salamanca au retrogra
dat tn divizia B. In ultima eta
pă : Valladolid — Real Madrid 
1—3 ; Sporting Gljon — Real So- 
cledad 2—2 : Sevilila — C.F. Bar
celona 1—1 ; Valencia — Las
Palmas 3—1.

OLANDA (et. 28) ; P.S.U, 
Eindhoven — Deventer 1—1 ; A.z. 
’67 Alkmaar — Twente 0—0 ; Nij
megen — Ajax 0—0 ; Den Haag
— Feyenoord 1—0 ; Clasament :
1. A.Z. ’67 Alkmaar — 49 p (un 
med mal putln) ; 2. Feyenoord
— 39 p ; 3. F.C. Utrecht — 38 p.

• La Lagos, în med pentru 
preliminariile C M. (zona africa
nă), Nigeria — Guineea 1—0 
(0-0).


