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Fotbaliștii tricolori au ajuns la Budapesta

MÎINE, PE NEPSTADION, 
DERBY-UL GRUPEI

(Așa este privit meciul Ungaria - România)
11 (prin tele- 

fotbal a Româ-

DACIXD.4 „SERILE UACIAOEI ii FRUMOASE MANIFESTĂRI

BUDAPESTA, 
fon). Echipa de 
niei a sosit la Budapesta, pe ca
lea aerului, luni după-amiază. 
Au făcut deplasarea : Iordache, 
Cristian — portari ; Negrilă, Ti- 
lilioi, Șlefănescu, Munteanu II, 
Dinu, Nicolae, Ungureanu — 
fundași ; Stoica, Beldeanu, Ior- 
dănescu, țiclcanu — mijlocași ; 
C’rișan, Cămătaru, 
Răducanu, Țălnar 
tași...

Atmosferă de derby 
dapesta. (Aproape toate 
pentru Nepstadion sînt

Balaci, M.
— înain»

zilele „Daciadei", zilele sportului pentru toți,Frumoase sînt 
cu manifestări tumultuoase, la sfîrșit de săptămână, pe toate are
nele, cu voioșia celor care caută și găsesc in exercițiul fizic mul
tiple satisfacții pe planul destinderii după orele de lucru, al re
facerii potențialului fizic, al sănătății... Frumoase devin 
„Serile Daciadei", manifestare nouă îmbinînd atractive 
sportive și cultural-edueative.

însă și... 
activități

pe

rîROOVlȘTE: Sportul și
Duminică, la ora 

Sala Polivalentă din 
a fost luată cu asalt, 
două sute de tinere din 10 ju
dețe (Argeș, Brașov, Călărași, 
Constanta. C'ovasna, Dîmbovița, 
Harghita, Ialomița, Tulcca și 
Teleorman) le-au oferit celor 
prezenți momente de reală sa
tisfacție prin evoluțiile lor de 
aleasă ținută sportivă si artis
tică in concursurile de gimnas
tică ritmică, dans modern și dans 
tematic, precum și un captivant 
program cultural-artistic susți
nut de ansambluri și formații 
dîmbovițene cu frumoasă repu
tație cîștigată în festivalul na
țional „Cintarea României". 
Sportul și arta și-au dat în mod 
fericit mina. Pentru că. pe de o 
parte. în concursurile „Daciadei" 
exercițiile prezentate au inclus șl 
elementul artistic. Pentru că 
pe de altă parte, în programul 
formațiilor artistice s-au pro
dus mulți dintre fruntașii com
petițiilor de masă ale „Dacia
dei". De bună seamă la aceas
tă fază de zonă ansamblurile 
prezentate în proba de dans 
modern de către județele Ar
geș. Teleorman, Dîmbovița, 
Brașov și Constanța au impre
sionat vădit publicul spectator. 
Ritm, sincronie a mișcărilor 
gimnice, eleganță și bun gust, 
inspirație compozițională. No
tele cele mai mari : reprezen

arta lirtr-o fericită simbioză
înserării, 

Tirgoviște 
Circa

tantelor județului Brașov (pre
gătite de prof. Maria Muntca- 
nu), care se califică astfel pen
tru faza finală a „Serilor Da
ciadei" la -această probă. Bra- 
șovencele au impresionat prin 
exactitatea și acuratețea exerci- 
tiilor, dar nici reprezentantele 
județului 
la Școala 
gătite de

Constanta, fetele do 
generală nr. 8_ (pre- 
prof. Ținea Tclehoi),

cîștigătoare ale primului loc . 
țară în „Cintarea României", 
nu au fost mai prejos, prezen- 
tînd programul cel mai complex 
din concurs. După cum repre
zentantele Dîmboviței, elevele 
de la Șcpala generală din satul 
Pitaru, pregătite de' prof. Flo
rin State, pînă mai ieri volei
balist în prima divizie, au cu
les pe merit frumoase apre
cieri. Dar localnicii au avut o 
satisfacție deplină în proba de 
gimnastică ritmică modernă, în 
care elevele de la Liceul indus
trial nr. 4 Tirgoviște (prof. A- 
nastasia Irimescu), despre care 
specialiștii prezenți ne spuneau

Aurelmn BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

IA CRAIOVA: Afllauze
în zilele de 9 și 10 mai, Sala 

Polivalentă din Craiova a găz
duit faza 
Daciadei", 
concurente 
la, Caraș 
Olt, Gorj, 
Timiș, Vîlcea și din cel gazdă, 
Dolj.

...Tinerețe, grație, pricepere 
și măiestrie, iată dominantele 
acestui spectacol de o rară 
frumusețe. Juriul, exigent, a 
apreciat evoluțiile participan
telor, selecționînd pentru eta
pa finală a întrecerii, care va 
avea loc la București, forma
ția „Florile primăverii" a Ca
sei pionierilor și șoimilor pa
triei din municipiul Tg. Jiu, 
echipa Școlii generale nr. 1 
din Drobeta Tr. Severin, cu 
un original dans tematic

de zonă a „Serilor 
cu peste 200 de 
din județele Brăi- 
Severin, Giurgiu, 

Mehedinți, Prahova,

moristic, gimnastele Școlii ge
nerale nr. 30 din Craiova și 
ansamblul „Bucuriile copilă
riei" al Școlii generale nr. 2 
Caracal.

Este de 
rea 
asigurată , 
centrală a 
borare cu 
spectoralul școlar județean și 
Grupul școlar Electroputere. 
O mențiune specială pentru 
aportul adus la reușita acțiunii 
de către formația de muzică 
ușoară a Casei studenților din 
localitate.

Ștefan GURGUI, coresp.

u-

ta finele campionatului de polo

DE ACEASTĂ DATĂ A ÎNVINS
MATURITATEA ECHIPEI RAPID...

A șutat feroviarul G. Arsene (nr. 4) sub 
privirile coechipierilor săi I. Slavei, Gh. Ilie 
și H. Niță. Imagine din ultima partidă Ra
pid — Dinamo (7—7) desfășurată la bazinul 
Floreasca.

hie a polo-ului ro
mânesc indică : 1. 
Rapid, 2. Dinamo, 
3. Crișul. 4. Vo
ința. Așadar, două 
importante modi
ficări pe scara va
lorică, dar nu nu
mai atît. De unde 
eram obișnuiți să 
urmărim eterna 
dispută Dinamo — 
Rapid în mai mul
te episoade, cele
lalte două echipe 
intervenind doar 
accidental în acest 
pasionant duel, de 
această dată, iubi
torilor polo-ului 
le-a fost oferit un 
veritabil „turneu 
în patru", Voința 
și mai ales Crișul 
(care a și fost li
der mai multe e- 
tape în șir) cîști- 
gînd la București 
în fața marilor fa
vorite, cînd aces
tora le era lumea

la Bu- 
biletele 

..________  ___ vîndu-
te). în fond, dacă judecăm prin 
prisma „clasamentului adevă
rului", se înfruntă echipele cel 
mai bine plasate, cu specifica
ția că echipa României are un 
avans de jocuri — cele cu An
glia fiind socotite aici ca un 
real avantaj în lupta pentru 
calificare.

Acum, în preajma meciului, 
echipa pare constituită. In pos-

guri, de asemenea, conturile 
par încheiate. Se dă ca certă 
reintrarea Iul Nyilasi, „a cărui 
absență în meciul de Ia Lu
cerna — sînt de părere co
mentatorii unguri — a afectat 
jocul combinativ al echipei".

Revenind in tabăra noastră, 
să subliniem doza de optimism 
a tuturor jucătorilor, 
prevăd un joc 
care va decide 
tală, dublată de 
mai 
„după ce jocul 
a probat că 
mijloace dc adaptare 
stil".

înaintea meciului 
de la Londra, ne-am 

să facem o comparație, 
vorba de faptul că cele 
echipe se aflau în fața 
ștachete înălțate la 2,25, 

adversari, 
română 

încer-

potrivite

care 
echilibrat, in 

angajarea to- 
găsirea celei 
chei tactice, 

de la Londra 
există

la
destule 

orice

glia, 
mis 
Era 
două 
unei 
accesibilă ambilor 
dar în care echipa 
avea avantajul

cu An- 
pcr-

pentru „Florile primăverii

Înaintea plecării, un ultim antrenament al tricolorilor
Foto : N. DRAGOȘ

remarcat organiza- 
ireproșabilă a concursului 

de către Comisia 
„Daciadei", în cola- 
C.J.E.F.S. Dolj, In-

tul de stoper va fi preferat Ti- 
lihoi, pentru plusul său de o- 
mogenitate cu Ștefănescu 
pentru viteza sa de reacție 
perioară 
fiind de 
privința 
semn de
M. Răducanu ? Se pare că ste- 
listul este într-o vizibilă creș
tere de formă. O decizie va fi 
luată după antrenamentul din 
ajunul meciului.

în tabăra fotbaliștilor un-

și 
su- 
așa'
In

lui Nicolae — 
părere antrenorii, 
atacului, un singur 

întrebare : Bălăci sau

cări, spre deosebire de echipa 
Angliei, care avea o singură 
încercare, adică victoria. După 
cum s-a văzut, starea de spi
rit a jucătorilor noștri pe 
Wembley a contat mult, ei 
reușind să joace cu multă de
gajare. Comparația rămîne va
labilă și pentru „Nepstadion", 
cu singura deosebire că jucă
torii noștri par hotărîți să joa
ce doar X și 2 la „pronospor
tul speranței".

îoan CHIRILA

Duminică, la Moscova, o întilnire decisivă in „Cupa F.I.R.A.“

22 DE RUGBYSTI TRICOLORI 
PREGĂTESC PARTIDA CU U. R. S. S.

Duminica viitoare, stadionul 
moscovit FILI va găzdui unul 
dintre cele mai interesante 
meciuri ale sezonului rugbystic 
internațional. Afirmînd aceas
ta, avem în vedere faptul că 
ambele echipe care vor juca in 
orașul de pe riul Moscova au 
șanse de a încheia actuala edi
ție a campionatului european 
organizat de F.I.R.A. pe pri
ma poziție a clasamentului. 
Tricolorii ne asigură că sînt 
deciși să-și aproprie titlul con
tinental într-o manieră demnă 
de o echipă învingătoare a 
Franței și egală a Irlandei.

Cine sînt jucătorii care com
pun, la ora actuală, lotul re
prezentativ al României ? Se
lecționerii i-au menținut inițial 
pe toți cei 23 de rugbyști pre- 
zenți luna trecută la Brăila, 
cu ocazia partidei cu Italia. 
Dintre aceștia. Mircea Paras- 
chiv este în curs de vindecare 
după un recent accident, că
pitanul naționalei reluîndu-și 
antrenamentele, In schimb, pe 
Mihai Marghescu nu se mai

poate conta, după întinderea 
musculară produsă nu demult la 
Constanta, în derbyul Farul — 
Dinamo. Bucureșteanui se poa
te considera cu adevărat un 
mare ghinionist : nu este pen
tru prima oară cînd devine 
indisponibil in preajma unor 
meciuri internaționale...

Prin urmare, lotul cuprinde 
următorii 22 de jucători :

fundaș ; Ion Constantin (Di
namo) ;

linia de treisferturi — aripi : 
Sorin Fuicu (Steaua). Marian 
Aldea Mircea Chiricencu (am
bii Dinamo) ; centri : Adrian 
Lungu (Steaua), Glieorghe Văr- 
zaru (Farul) ;

mijlocași la deschidere : Du
mitru Alexandru (Steaua), Sle- 
lian Podărescu (Dinamo) ;

mijlocași la grămadă : Mir
cea Paraschiv (Dinamo), E- 
duard Suciu (Steaua) ;

înaintași — linia a treia : 
Enciu Stoica, Pompilie Borș 
(Dinamo), Florică Murariu, A- 
lexandru Rădulescu (Steaua) ; 
linia a doua : Gheorghe Du-

mitru (Farul), Gheorghe Cara- 
gea (Dinamo), Marin Ionescu 
(Steaua) ; linia I, pilieri : 
Constantin Dinu (R.C. Grivița 
Roșie), Ioan Bucan, Dobre Pe- 
trc-Dorobanțu (Știința Petro
șani) ; taloneri : Mircea Mun
teanu, Octavian Corneliu 
(Steaua/

De menționat că atît în com
partimentul de atac, cit și prin
tre înaintași, există jucători 
care pot evolua nu numai pe 
un singur post. (G.R.)

S-a încheiat unul dintre cele 
mai interesante campionate de 
polo pe care le-am urmărit în 
ultimele două decenii, o între
cere desfășurată sub semnul in
certitudinii de la prima etapă 
(campioana, Dinamo, a fost în
vinsă de Crișul Oradea, chiar la 
București) și pînă la ultimul 
meci, noua deținătoare a titlului 
fiind decisă cu doar o secundă 
înaintea căderii cortinei !

In octombrie 1980, deci cu 7 
luni în urmă, la finele campio
natului cu nr. 35, ordinea pri
melor patru era : 1. Dinamb, 2. 
Rapid, 3. Voința, 4. Crișul. De 
duminică la amiază, noua ierar-

mai dragă...
Clujenii au fost primii care 

au cedat pasul, nu însă fără a 
trage după ei si „7“-le orădean 
(pe care l-au învins în tururile 
IV și V). poloiștii bihoreni ieșind 
la rîndul lor din cursă nu însă 
fără a obține o frumoasă victo
rie, la București, în fața lui Di
namo, chiar în ultimul tur. Pînă 
la urmă, în linia dreaptă, cap la 
cap au rămas tot Rapid și Di
namo, zeița Fortuna surîzînd de 
această dată team-ului feroviar.

Adrian VASILIU
Cel mai eficace jucător al echipei României, Ion Constantin, pro-' 
mite să fie la înălțime și duminică. Foto : Dragoș NE'XGU

Un atractiv concurs internațional

„CUPA DINAMO BRAȘOV"
LA TENIS

De astăzi, pe terenurile clubu
lui brașovean Dinamo, se dispută 
turneul internațional de tenis 
dotat cu „Cupa Dinamo Brașov**, 
la care iau parte sportivi din fi 
țări (Bulgaria. R.P. Chineză R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria șl 
România). Dacă vremea va per- 
mit6) competiția de la poalei© 
Tîmpei ar putea fi chiar mai in
teresantă decît cea încheiată la 
București. Protagoniștii turneului 
brașovean sînt Lucia Romanov 
(revenită în țară după bunele 
rezultate obținute la Perugia) șl 
Thomas Emmrich (R.D.G.), pe 
lîngă campionii chinezi și jucă
torii noștri fruntași.

(Continuare în pag 2 3)

PATRU ATLEȚI ROMÂNI 
VICTORIOȘI LA RUSE

Concurs de atletism juniori 
la Ruse. Sportivii români au ob
ținut patru victorii : Silvia Co- 
mărniceanu 15.70 m la greutate ; 
Monica Matei 1.76 m la înălțime ; 
Liviu Giurgian 14,20 — nou re
cord national la 110 m.g. și 
Constantin Militaru 2.12 m la 
înălțime.



După C. M. de tenis de mesă (masculin) FRUMUSEȚEA UNUI DERBY DE H/
PREGĂTIREA Șl PROMOVAREA JUCĂTORILOR TINERI,

CONDIȚII ESENȚIALE PENTRU PROGRES
Reprezentativa masculină de 

tenis de masă a venit de la 
campionatele mondiale fără să 
fi reușit îndeplinirea obiectivu
lui la cotele dorite: revenirea 
in prima grupă valorică, grupă 
din care retrogradase la ediția 
precedentă. După un șir de 
succese, care păreau promiță
toare, sportivii noștri — S. Do- 
bosi, S. Crlșan, Șt. Moraru, E. 
Florescu — au capotat in cele 
dinții partide mai dificile, dar 
hotărîtoare pentru promovare 
(mai întîi în fața echipei S.U.A. 
și, apoi, în meciul decisiv, din 
semifinale, cu Danemarca), la 
scoruri care vorbesc de la sine 
despre jocul lor necorespunză
tor (0—5 și 1—5).

Acest eșec are cauze mult 
mai profunde și ele vizează nu 
numai pe sportivii care au fost 
prezenți la Novi Sad, ci și mo
dul in care este privit. Ia ora 
actuală, de către tehnicienii 

noștri tenisul de masă mascu
lin.

Mai întîi cîteva cuvinte des
pre cei care au evoluat la Novi 
Sad. După opinia specialiștilor, 
ei au dat dovadă de o perma
nentă labilitate psihică, manl- 
festind o acută lipsă de incisi
vitate, de forță de joc, nivelul 
lor tehnic și tactic fiind mult 
scăzut în comparație cu cel 
atins de tenisul de masă pe 
plan mondial, precum și nepu
tința de a se acomoda cu stiluri 
și materiale mai deosebite (cau
ciuc cu zimți înalti, antitopspi- 
nuri ș.a.). Păstrarea „stilului 
clasic", care este departe d«

jocul bărbătesc practioat in pre
zent. constituie o altă cauză a 
rezultatelor nesatisfăcătoare în
registrate la Novi Sad.

Dar, comportarea de la „mon
diale" este, în fond, o prelun
gire a situației existente in te
nisul nostru dc masă masculin 
Este suficient să urmărim atent 
nivelul jocurilor din campio
natul Diviziei „A" pentru a 
constata că acesta este medio
cru (ca să nu spunem slab), da
torită selecției și pregătirii ne
corespunzătoare. Antrenorii nu 
jnțeleg incă necesitatea faptu
lui că pentru a crea valori, se 
impune însușită și perfecționa
tă tehnica de timpuriu; se ma
nifestă prea multă prudență în 
acest sens, ceea ce subminează 
din start crearea unei solide 
baze de cunoștințe tehnico-tac- 
tice. De asemenea, trebuie să 
reliefăm faptul că se remarcă 
Ia antrenori preferința de a lu
cra cu sportivele, în cazul că
rora aparent performanțele se 
obțin mai repede: opțiunea a- 
ceasta, nejustificată începe să-și 
arate... roadele. Exceptînd Uni
versitatea Craiova (antrenor 
Virgil Bălan) și, într-o oareca
re măsură, C.S.M. Cluj-Napoca 
(grupa antrenorului F. Paneth) 
și C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc, 
(antrenor F. Nagy), unde acti
vitatea se desfășoară în condiții 
mai bune, în rest „tehnicienii 
tuturor secțiilor ar trebui să se 
simtă vinovați de situația crea
tă în tenisul de masă mascu
lin", după cum ne spunea an-

trenoarea federală Ella Con- 
stantinescu. ceea ce nu scutește 
însă forul de specialitate de o 
intervenție mai hotărîtă.

Situația dificilă a seniorilor, 
precum și faptul că Ia nivelul 
juniorilor și cadeților există 
performanțe promițătoare (la 
C.E. din 1980 medaliile obținu
te stau mărturie în acest sens) 
și elemente talentate — Eug. 
Florescu, M. Nicorescu, A. Fe- 
jer, P. Holdan, V. Florea ș.a. 
trebuie să dea de gîndit și 
să impulsioneze în perioada ur
mătoare munca tehnicienilor in 
direcția promovării tineretului, 
a pregătirii acestuia la un ni
vel competitiv, pentru a putea 
reintra cit mai curînd, printre 
seniori, în circuitul internațio
nal de valoare. Să nu uităm că, 
la sfîrșitul lui iulie, pe juniori 
și pe cădeți îi va aștepta exa
menul campionatelor, europene 
de la Topolsaany (Cehoslova
cia), iar în 1982, la Budapesta, 
C.E. de seniori trebuie să aducă 
confirmarea învățămintelor de 
la „mondiale".

Referitor la C.M. de Ia Novi 
Sad, să mai precizăm că, cu 
această ocazie, s-au desfășurat 
și lucrările Congresului F.I.T.T., 
în cadrul cărora au 
unele schimbări în 
misiilor. Secretarul 
noastre. Gheorghe
fost ales membru al Comisiei 

’ de echipament și materiale, iar 
Ella Constantinescu, membră a 
Comisiei tehnice.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Spectatorii prezenți dumini
că dimineața în sala Floreasca 
din Capitală se pot socoti pri- 
vilegiați. 
a urmări 
frumoase 
natului 
masculin, ___ „
dintre Steaua și H.C. 
Baia Mare. Desigur, era pre
vizibilă cota valorică înaltă a 
unui astfel de meci, prezența 
în cele 
vedete 
lului 
Stingă, 
du 
Ș.a., 
nea, Mihai Mironiuc, la H. C 
Minaur Baia Mare — confe
rind garanția. Și, într-adevăr, 
majoritatea celor care au evo
luat la Floreasca 
dezmințit faima. Ba 
o serie 
printre 
Klaus 
dintre 
tinerețe 
fan Birtalan 
nea, Constantin Fanțîru) s-au

Ei au avut șansa de 
unul dintre cele mai 
derbyuri ale campio- 
nostru de handbal 
Divizia _„A“, meciu) 

~ Minaur

două echipe a unor 
autentice ale handba- 
internațional •— Vasile 
Nicolae Munteanu, Ra- 

Voina, Cezar Drăgănită 
la Steaua, Măricel Voi

nu și-au 
mai mult, 
tineri — 

Marian și
— sau

de jucători 
care Gabriel
Haberpursch

cei trecuți de... prima 
(Gabriel Kicsid, Ște- 

Nicolae Voi-

<1

Nu numai ploaia a fost de vina...

DIVIZIEI „A

MASCULIN

CLASAMENTELE

1. STEAUA 15 14 1 0 369-272 29 1.
2. Dinamo Buc. 15 10 1 4 306-270 21 2.
3. H.C. Min. B.M. 15 9 1 5 307-274 19 3.
4. Pol it. Tim 15 9 1 5 277-254 19 4.
5. Constr. Arad 15 7 1 7 262-250 15 5.
6. Relon Sâv. 15 6 1 8 279-286 13 6.
7. Știința Bacău 15 5 1 9 312-317 11 7.
8. Univ. Craiova 15 5 0 10 270-327 10 8.
9. Dinamo Bv. 15 4 2 9 264-292 10 9.

10. C.S.M. Borz. 15 1 1 13 235-239 3 10,

ȘTIINȚA I 
Rulmeritul 
Mureșul Tg 
TEROM Ic 
„U“ Cj.-N 
Prog. Buc 
Constr. B. 
„U“ Tim. 
Textila Buh 
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conectat la intensitatea înaltă 
a derbyului, reușind prestații 
îndelung aplaudate de specta
tori.

Astfel de partide — dacă ne 
referim strict Ia evoluția teh- 
nico-tactică — au mai fost în 
handbalul nostru. Derbyul de 
duminică și-a amplificat însă 
valoarea, s-a ridicat la nive
lul cel mai înalt al exigențe
lor prin atmosfera de sporti
vitate, de adevărat fair-play_, 
în care s-a desfășurat. Deși 
H.C. Minaur avea nevoie ca 
de aer de o victorie sau, mă
car, de un egal, deși Steaua 
— orgolioasă — lupta pînă la

LA FINELE CAMPIONATULUI DE POLO
(Urmare din pag. 1)

avut loc 
cadrul co- 

federației 
Enache. a

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS Șl SITA VALORILOR
Vremea neprielnică a ratat 

și puținul care mai era de sal
vat din însemnătatea campiona
telor internaționale de tenis, 
încheiate duminică la București 
în împrejurări de competiție hi
bernală indoor. Jucate în pro
porție covirșitoare sub cupola 
sălilor, meciurile și-au schim
bat caracterul tehnico-tactic și 
au privat publicul Capitalei de 
spectacolul întotdeauna intere
sant al unor întreceri interna
ționale. La condițiile climatice 
invocate s-a adăugat o partici
pare valoric slabă atît de peste 
hotare (cu excepția jucătorilor 
chinezi), cit și din rîndurile te- 
nismanilor noștri. Aici trebuie 
să-l exceptăm pe Andrei Dîrzu, 
care și-a disputat șansa cu se
riozitate, cîștigînd detașat pro
ba de simplu. Spectatorii au re
gretat desigur, concomitent, că 
tînărul nostru campion Florin 
Segărceanu a irosit posibilita
tea unei frumoase reîntilniri cu 
susținătorii săi bucureșteni. ju- 
cînd snneT-fîcîal. neatent, parti-

da de debut și ratind copilă
rește calificarea. Astfel, el ră- 
mine dator publicului local — 
în fața căruia va evolua cu pri
lejul a două foarte importante 
evenimente : meciul de „Cupa 
Davis" cu echipa Argentinei și 
Universiada. Din păcate și ta
bloul feminin a fost văduvit de 
prezența celor mai bune Jucă
toare românce. Dar în timp ce 
Virginia Ruzici și Lucia Roma
nov se distingeau la Perugia, 
iar Florența Mihai juca o -fi
nală la 
manov 
jamente 
zentă la 
tru a nu avea, la 
noastre campionate, semifinale 
cu 3 posturi dig 4 ocupate de 
jucătoare invitate, din alte țări!

Ce concluzii ne-au oferit cam
pionatele internaționale ? Din
colo de cele organizatorice, a- 
fectate de timp (dar și cu men
țiunea că avem o bună capaci
tate de organizare, din nou do
vedită) să menționăm speran-

Chichester, Maria Ro- 
—îin afara altor anga- 
— ar fi putut fi pre- 
București. măcar pen- 

propriile

tele de afirmare pe care ni le 
dă Cristinel Ștcfănescu (dacă 
va fi mai bine strunit tehni- 
cește la clubul brașovean), con
firmarea unei valori (din pă
cate venită puțin prea tîrziu) 
la Octavian Vîlcioiu, unele li
căriri la Bogdan Toma sau So
rin Popa, dar și slăbiciunile 
neîngăduite la rezervele prime 
ale echipei de Cupa Davis : 
Laurențiu Bucur sau Liviu 
Mancaș. Să adăugăm -aici și 
primele semne încurajatoare pe 
care le dau — în asprimea în- 
tîlnirilor cu seniorii — micii ju
niori Dumitru Ciucă și 
Șesu (la vîrsta de 15—16 
Același gînd de nădejde 
țește evoluțiile tinerelor 
toare Alice Dănilă și
Moise, cu performante dincolo 
de limitele lor de vîrstă (15—17 
ani). Ceva mai mult, un salt 
mai rapid de calitate așteptăm, 
în continuare, de la eternele 
speranțe Nadia Becherescu și 
Luminița Să’ăjan. (vib).

Ionuț 
ani), 
înso- 
jucă- 

Daniela

Poloiștii rapidiști sînt din nou 
campioni. E adevărat că șansa 
nu i-a ocolit deloc în finalul 
dramatic al competiției, dar tot 
atît de adevărat este că echipa 
antrenată de Cornel Rusu a 
avut cea mai constantă evoluție 
pe întreg parcursul competiției 
și a prins o formă maximă spre 
finiș, fiind singura formație 
care nu a cunoscut înfrîngerea 
în ultimele două tururi. Succe
sul „7“-lui giuleștean, privit 
prin această prismă, apare pe 
deplin meritat, el oglindind e- 
forturile neîndoielnice făcute în 
perioada noiembrie 1980 — apri
lie 1981 de jucători și antreno
rul lor, de conducerea secției 
(ing. Petre Măinescu) și a clu
bului. Este o victorie a maturi
tății fraților Florin și Ilie Sla
vei, a lui Nicolae Olac, Adrian 
Schervan, Gheorghe Hie, Geor
ge Gaiță și Gabriel Arsene, că
rora li’ s-a adăugat cu un deo
sebit elan și tînărul Horia Niță. 
Au mai jucat în echipă tinerii 
Mihai Simion, Emil Tschiltsche, 
Marian Sterpu și Sorin Jianu.

Dinamo 
clasată, s-a 
de secunde 
titlu ; deși 
cerii a avut mai multe „sinco
pe", iar în ultimele două tururi 
nu s-a aflat in forma optimă. 
Antrenorul lullu Capșa a expli
cat această nereușită prin fap
tul că^ aproape întregul său lot 
s-a găsit în programul de pre
gătire a echipelor reprezentative 
de seniori și juniori tocmai în 
preajma ultimelor turnee, lipsa 
de omogenitate și coeziune în
tre jucătorii cu îndelungi state 
de serviciu (Rus, Nastasiu, Po
pescu, Răducanu) și cei de cu- 
rînd promovați fiind evidentă. 
„In toamna trecută î-am sur
prins pc toți cu Hagiu, Moicea- 
nu, Ciobăniuc, Dan Cristian și

București, a doua 
aflat la numai 79 

de cel de al 21-lea 
pe parcursul între-

CAMP ATE-COMPETIȚII

CAIAC-CANOE
L* SNAGOV S-A DESFĂȘURAT RE

GATA INTERNAȚIONALA de caiac-canoe 
organizată de clubul Steaua, avînd ca in
vitați sportivi de la Ț.S.K.A. Moscova și 
Honvâd Budapesta. Deși a fost lipsită de 
citeva vedete (Ion Bîrlădeanu, Toma Sj- 
mtonov, Agafia Buhaev etc), echipa clu
bului organizator a dominat întrecerile, 
cîștigînd 10 din. cele 13 probe disputate 
(Pe 506 și 1 000 m). Iată învingătorii curse
lor : probe pe 500 m : K 1 : Gheorghe 
Nițu 1:57,2 ; c 1 î L. Lăminovid (T.S.K.A.) 
2jl4,o ; K 1 P > Amtisa Avram 2:21,0 ; 
K z : Ț.S.K.A. (Sinkarenko — Konenko) 
1:48,5 ; C 2 : Steaua (Mihai Marc ov — 
Gheorghe Simiocenco) 1:59,2 ; K 2 F : 
Steaua (Amfisa Avram — Petrlca Popa) 
1:58,7 ; K 4: Steaua (Marian Dineu — 
Florin Marinescu — Gheorghe Nițu — 
Victor Ignat) 1:34,1 ; K 4 F : Steaua (Olga 
Plătiță — Ana Berecsenyl — Vasilica Smeu 
— Teda Borcănea) 1:46,4 ; probe pe 1000 
m > K 1 > Marian Dineu 3 S5,2 ; C Îs L. 
Llmlno-Vlcl (T.S.K.A.) 4.10,2 ; K t : Steaua 
(Anghd Coman — Alexandru Axente) 
3:71,2 ; c 2 I Steaua (Marcov — Simiocen
co) 3 ; K 4: Steaua (Dineu —. Mari
nescu — Nițu — ignat) 3:06,5. Clasament 
Pe echipe, : Steaua București 45 p, TJB.K.A. 
Moscova 23 p, Honvâd Budapesta 20 p.
CĂLĂRIE

A INTRAT IN TRADIȚIE ca, in această 
perioadă a anului, să consemnăm debutul 
ta nouă sezon competițtonal Ja călărie. De 
fapt, o parte dintre călăreții noștri și-au 
făcu* debutel in urmă eu cîteva zile la 
concursul internațional de ia Klskunhâlăs 
(Ungaria), unde, tntr-o companie puter
nică — echipe din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Polonia, Austria, Ungaria —, 
Sportiva noștri Ion Popa șl Mlrcea Neagu 
au avut • comportare bună, aHîndiu-se 
printre fruntașii competiției, situtadu-se 
pe locurile S *i > la probele la care au 
participat. Așadar, tocepind de astăzi, la 
baza hipică din „Parcul poporului" din 
Cratova, vor Începe întrecerile din cadrul 
primei etape a campionatului republi
can — dresaj șl obstacole — pentru se

niori. Vor fi prezenți la start o ’ serie de 
călăreți fruntași, unii dintre el partici- 
panțl la Olimpiada ’80, precum șt la,urcați 
ai Campionatelor balcanice, alături de 
mulți tineri, dornici de afirmare : Dania 
Popescu, Dumitru Velea, Ion Popa, Mircea 
Neagu, Sorin Soveja, Deac Gruia, Pan) 
Mazilu, Horst Hisch ț.a. Timp de 5 zile, 
dimineața (de la ora 9) și după-amiază 
(de la ora 16, exceptind duminica), Iubi
torii acestui sport din Cratova vor putea 
urmări dispute interesante și atractive de 
dresaj și obstacole.
CANOTAJ

ASTAZI ÎNCEPE LA SNAGOV CON
CURSUL REPUBLICAN de canotaj pe 
ambarcațil mici. întrecerea, care se va în
cheia sîmbătă, reunește cel mai buni schl- 
fkști din țară, medallațl olimpici șl mon
diali. Actuala ediție urmărește atît ierar
hizarea valorilor individuale, cit și selecția 
pentru formarea loturilor reprezentative. 
Concursul cuprinde probe de schif simplu 
și 2 f.c. pe distanțele de 1 000 m (fete) șl 
2 000 m (băieți). Marți, miercuri și joi stat 
programate curse în cadrul seriilor șl re- 
caMficăritor, vineri — finalele masculine, 
iar sîmbătă — finalele feminine.
POPICE
• TURNEUL INTERNAȚIONAL, de popi

ce, dotat cu „Cupa Olimpia", organizat de 
CJ5. Olimpia București, a revenit sporti
vilor clubului organizator, care au câști
gat șl pe echipe și la individual. Clasa
mentele — echipe : 1. Olimpia 5250 p d, 
î. B.S.G. Sachsenring Zwickau (R.D.G.) ■ 
4964, S. Kristai Zrenianin (Iugoslavia) 4928. 
Cele mai bune rezultate le-au obținut : fra
ții Marin (Grigore șl Constantin) — cite 
824 (O), D. Seifert — 861 (S) și J. Kisar — 
889 (K). Turneul Individual : 1. Gr. Marin 
(Olimpia) 932, 2. P. Kazi (Kristai) 881, 3. 
N. Croitorii (Olimpia) 856. • CEI MAI
BUNI POPICARI BUCUREȘTENI, maeștri 
«meriți șl maeștri al sportului, au participat 
la o reușită întrecere organizată de Comisia 
municipală și dotată eu „Cupa 8 Mal". Fe
tele, ta special, au reușit cîteva rezultate 

.. de valoare internațională, ca de pildă EH-

sabota Badea (Voința) 452 p d, Ana Pe
trescu (Gloria) 442 și Elena Andreescu 
(Voința) 432, clasate p,e primele trei locuri. 

La băieți, pe pozițiile 1—3 s-au situat : ~ 
Volcu 903, II . Ardac 892 (ambii 
Voința) și Al. Cătineanu (Gloria) 
0 MECIURI DIN CAMPIONATUL MAS
CULIN Divizia „A“, devansate. din etapa 
a XVII-a : Carpați Sinaia — Chjmpex
Constanța 4807 — 4799 p d, Voința Bucu
rești — Gloria București 4940 — 4974 p d.
RUGBY

TN MECI RESTANTA din Divizia „A“ : 
P.T.T. Arad — Farul &—24 (0—10). © Du
minică, în cadrul fazei finale a Cupei 
F.R.R., Dinamo a întrecut Farul cu 15—10 
(15—7). Au marcat Petre (1. p. și 2 trans.), 
Necula și Chirigiu (încercări), respectiv 
Bezv.șcu (2 l.p.), Mușa.t (încerc.). (D. BRA- 
NOIU, coresp.). Astăzi — stadion Olimpia, 
ora 10 — Farul joacă cu Știința CEMJN
Baia Mare. © în turneul de promovare în 
Divizia ,,A“ : 'VuîLcan Buc. — C.F.R. Cluj- 
Napoca 24—6 (9—0), Olimpia Buc. — Dacii 
I.P.A. Sibiu 4—0 (nețprezmtare), T TT TT 
Midia Constanța — C.S.M. Suceava 
(7-jP).
TIR

I*A POLIGONUL BUCUREȘTEAN
NARI s-a desfășurat, sîmbătă și duminică, 
„Cupa Steaua* la talere. Dintre rezulta
tele înregistrate poate fi remarcat cel al 
lui S. Popa, 194 t, la skeet. De subliniat și 
reintrarea lui Mihai Ispașiu, cîștigăitor cu 
188 t, la trap. Rezultate, skeet, seniori : 
1. S. Popa (Vînătorul Timișoara) 194 t, 2. 
I. Toman (Vînătorul) 191 t, 3. D. Matei 
(Vînătorul) 188 t, 4. D. Gazet-ovici (Steaua) 
188 t ; juniori : 1. D. Gazetovlci 142 t, 2. 
S. Egri (CSM Bara Mare) 138 t ; trap, se
niori : 1. M. Ispașiu 168 t, 2. S. Popovici 
(AGVPS) 182 t, 3. F. Baban (Steaua) 180 t; 
juniori : 1. F. Baban 135 t, 2. F. Marinache 
(Steaua) .131 t, 3. ““
Mare) 127 t. © Gh. VASILESCU a cîști- 
gat pușca liberă 60 f.c. din campionatul 
Capitalei cu 596 p, iar Ana Ciobanu, pe 
cea de pistol standard, cu 583 p. (C. PO- 
POVTGI — coresp.).

c. 
de la 

835.

T.C.H.H
14—i

TU-

E. Somoy (CSM Baia

Ardeleanu. De dala aceasta, ad
versarii și-au luat măsuri de 
precauție în timp ce noi nu am 
reușit să omogenizăm un lot cu 
jucători între 17 și 32 de ani".

Crișul Oradea a fost marea 
revelație a ediției recent înche
iate. Băieții lui N. Rujinschi 
s-au maturizat și au jucat în 
dese rînduri un polo modern, 
vivace, spectaculos. Eliberați de 
complexele obișnuite în fața e- 
chipelor bucureștene, poloiștii 
Crișului au atacat cu dezinvol
tură chiar în partidele din Ca
pitală, obținînd victorii prețioa
se. Căderea din turul IV le-a 
fost fatală, ea datorîndu-se în 
special faptului că Crișul nu 
dispune de un lot suficient. 
Gordan, Fcjer, Costrăș, Ungu- 
reanu, Garofeanu și adesea tî
nărul Pantea au fost cei mai 
buni. Dacă echipa ar avea și un 
portar de valoarea acestora 
(din toamnă va beneficia și de 
serviciile lui Claudiu Rusu), ar 
putea în mod cert să rîvnească 
la titlul de campioană.

Singura, din cele patru com
ponente ale careului fruntaș, 
care s-a aflat în ușor declin a 
fost Voința Cluj-Napoca. Capa
bilă să învingă la București pe 
Rapid, să treacă de Crișul exact 
cînd acesta se afla în fruntea 
clasamentului, formația clujeană 
a avut și evoluții șterse, ieșind 
prematur din cursă. Neînțelege
rile cu fostul căpitan de echipă, 
Claudiu Rusu (care a și foșt în
depărtat în final din formația 
unde a crescut și s-a consacrat 
ca o certă valoare a polo-ului 
românesc), au influențat în mod 
negativ rezultatele Voinței. In 
fine, celelalte două participante 
la prima grupă valorică a Di
viziei „A", Progresul și C. N. 
ASE au adus doar rareori o 
contribuție marcantă la frumu
sețea întrecerii. Dintre cele 
două bucureștene, perspective 
mai frumoase are formația stu
dențească alcătuită din jucători 
tineri, cu evidente posibilități 
de progres.

Oricum, se poate spune ca 
am asistat la un campionat 
spectaculos, care anunță un re
viriment al polo-ului românesc, 
o creștere valorică pe care o 
așteptăm confirmată și în între
cerile internaționale.

RECORDURI Șl
Cea de a noua reuniune hipică 

de trap s-a consumat duminică, 
opt din cele zece curse din pro
gram fiind concepute după con
diția record. Acest aranjament al 
curselor, ușor de aplicat, cînd 
li cunoști mecanismul, s-a lovit 
și duminică — ca și In toate 
reuniunile precedente — de mo
dul greșit în care organizatorii 
alergărilor înțeleg să-l aplice. 
Recordul, care reprezintă, de 
fapt, cea mai bună performanță, 
poate fi ușor adaptat in echili
brarea șanselor cailor. în '
cînd 
feste 
nind 
cifre , 
tîmplă în programul alergărilor ? 
Nu mai departe decît la reuniu
nea la care ne referim, peste 
zece cal au fost greșit cumpăniți 
în alergări (Sabot — Roxana ; 
Juvenil — Rodion etc.), iar de la 
începutul stagiunii hipice în a- 
ceastă situație s-au aflat nu mal 
puțin de 150. Aceste greșeli ex
plică, de fapt, și intervalele e- 
norme (peste 150—200 m), care
despart, cursă după cursă, pe 
primul de ultimul sosit. Un ne
dorit „record" în materie l-a 
constituit și vicierea rezultatului 
din Premiul Buftea, în care un 
Întreg hipodrom l-a văzut clar, 
prin fotografia afișată, pe Vlgu 
Învingător ! . Numai „tăierea" 
botului învingătorului șl scurta
rea umbrei sale (dacă se poate 
așa ceva) ar fi putut pune la 
egalitate pe ■ ciștlgătorul real —

cazul 
joacă 
adu- 
nlște

creionul nu-țl 
și știi să-l mlnuiești, 
șl scăzînd simplu 
(recordurile). Dar ce se in-

epuizare să 
campionatul 
juit nici ur 
tate, întrea. 
cătorilor, 
fiind canali 
spre obține 
victorie. Ac 
rata frumus 
cesta a fos 
al dărniciei 
plauze, une 
deschisă".

Efectul r 
surselor în 
fost evident 
cut, a urcai 
mometrelor 
Iul dezvălu 
frumusețe, 
meritul juci 
formații fru 
în primul 
meritul ar 
formații, < 
Otto Telmar 
Pană și P< 
H.C. Minai 
care au știi 
fel sportivii, 
tirea acestu 
sistat pe la 
Deci, felicită 
trivă sporth 
lor, cluburile

Exemplul 
H. C. Minai 
urmat de to 
cest fierbinți 
nat.

„SE
DAC

(Urmau

că se apropie 
manței, au o 
mul 
faza 
cota 
tele 
ghita. La da 
cele două gr 
(Tulcea și D 
zentantele D< 
privirile, dar 
țractivă și su, 
luția dîmbovi 
samblul Licei 
Fienl, pe pc 

în trecerea 
cultural-artist 
generale nr. 
(profesori Dii 
Anastasia Iri) 
publici lui o 
strat-’ de gii 
tică... Bineme 
primit numen 
cloric dîmbov 
Runcu, laure; 
„Cîntarea Ro 
grupuri instri 
ria Cojocaru 
relevat încă < 
cîntecului și < 
de pe aceste

„Serile Daci 
și frumoasă ii

loc și < 
finală, 
aprecier 

județelor

„RECO

cu Sit 
TEHNICE : *^uî 
(M. Dumitru) 1 
nic. Simplu ! 
Cursa a Il-a ; 
can) perf. 1:35.: 
lia. Simplu 21, 
24, ordinea tri; 
III-a : 1. Trifoi 
1 ;39, 2. Olăraș. 
nea 5, event 16 
1. Cap la caj 
(I. Oană — M. 
1:28,21—1:29,1, 3. 
triplă 138—102. 
Hotărel (I. C 
1:36, '2. Stilat. : 
16. Cursa a VI- 
Boitan) perf. 1 
Săbădău. Simpl 
event 90. ord 
Cursa a Vll-a: 
Șandu) rec. 1 
Simplu 10, ord: 
triplu cîștigător 
vni-a : 1. Crai 
rec. 1:32,4, 2. S 
Simplu 4, ordir 
ordinea triplă 2f; 
1. Ibina (I. Băn 
Stăvilar, 3. Ado 
gător 857. Cursa 
torta (N. Simio: 
Rabiț. Simplu 2 
event 21.
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CIMPEANU II
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NESCU

UNGARIA - ROMANIA (tineret) 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

BEKESCSABA, 11 (prin te
lefon). Mîine (n.r. azi) pe sta
dionul din localitate, echipele 
de tineret ale R. P. Ungare și 
României se întîlnesc în ca
drul Campionatului european, 
înaintea acestui meci, clasa
mentul grupei

1. Anglia 
2—3. România 
2—3. Ungaria

4. Elveția 
După cum 

ambele echipe 
Echipa noastră a jucat am
bele meciuri cu Anglia, cu 
comportări diametral opuse de 
la un meci la altul. Echipa 
de tineret a Ungariei a obți
nut o prețioasă victorie asu
pra. Elveției, în deplasare 
(1-0).

Jocul de la Bekescsaba este 
deschis, deoarece tinerii noștri 
fotbaliști nu pot fi judecați 
după meciul de la Swindon, 
unde cheia meciului a stat în 
duelul Thompson — C. Solo
mon, soldat în favoarea pri
mului, un duel izolat, care nu 
implică $i echipa.

în perioada de pregătire pe
trecută la Arad, antrenorii C. 
Drăgușin și M. Lucescu au in
sistat asupra jocului apărării 

mai ales, asupra dublaju- 
„A insista asupra jocului 

apărării'* — în cazul echipei 
noastre de tineret — nu în
seamnă nici pe departe a re
duce capacitatea ei ofensivă, de
oarece, se știe, „tineretul** lui 
Geolgău, Klein și Șoiman are 
o pronunțată orientare ofen-

arată
3
2
1
2
poate vedea, 

„în cursă".
se 
sînt

PERIOADEI PENTRU CALITATE...

2
1 
1
0

astfei :
0
0
0
0

1 
1 
0
2

8—4
4—3
1—0
0—6

4
2
2
0

GEOLGĂU

sivă, aceasta fiind și rațiunea 
de a fi a 
pregătește 
nali „A", 
Drăgușin.

Meciul 
începe la 
reștiului) 
brigadă de arbitri 
vîndu-1 la centru 

aliniate

unei echipe care 
viitori intemațio- 

ne-a spus Cornel

de la 
ora 18 

și va fi

par. Vor fi 
țiile : »

UNGARIA : 
peczki, Hires, 
— Sallai, ~

Bekescsaba 
(ora Bucu- 
condus de o 
sovietici, a- 
pe V. Stu- 

forma-

Disztl — Kere- 
Kardos, Kertesz 

Komjăti, Rixer — 
Melis, Mortel, Poloskei.

ROMANIA : Moraru — FI. 
Pop, C. Solomon, Iovan, Red- 
nic — Geolgău, L. Moldovan, 
Klein — Șoiman, Cîmpeanu 
II, Gabor.

După cum am mai anunțat, 
clubul Politehnica Timișoara 
organizează, azi și mîine, un 
interesant turneu de fotbal cu 
participarea a trei formații 
din străinătate (Real Zaragoza 
din Spania, Ferencvaros Buda
pesta și D.V.T.K. Diosgyor — 
din Ungaria) și, bineînțeles, a 
echipei antrenată de Ion V. Io- 
nescu și Petre Dobîndă, dotat 
cu „Trofeul Timișoara".

Formația spaniolă a sosit în 
orașul de pe Bega încă de du
minică seara iar echipele un
gare în cursul zilei de luni. 
Frumosul oraș timișorean este 
împînzit de afișele multicolore 
ale turneului, organizatorii spe- 
rînd într-o participare nume
roasă a publicului în cele două 
zile de întreceri, în care „alb 
violeții" țintesc comportări fru
moase și, implicit, cîștigarea 
trofeului pus în joc. Timpul 
s-a ameliorat simțitor la Timi
șoara. termometrele ureînd la 
peste 20 de grade Celsius.

Iată programul zilei de azi : 
„Poli" — D.V.T.K. Diosgyor 
(ora 16), Real Zaragoza — Fe
rencvaros Budapesta (ora 18). 
Mîine (de la ora 16), învinsele 
se vor întîlni între ele, iar (de 
la ora 18) învingătoarele vor 
juca pentru desemnarea primei 
deținătoare a „Trofeului Timi
șoara", cupă realizată de ar
tiștii plastici locali.

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „A"
F. C. Baia Mare — Univ. 

Craiova : N. Hainea (Bîrlad) ; 
M. Moraru (Ploiești) și P. Sil
vestru (Focșani).

„U“ Cluj-Napoca — Steaua : 
I. Igna ; A. Forwirth (ambii din 
Timișoara) 
goj).

Jiul — 
Drăgulici 
rin) ; Al. 
Gh. Ispas

Progresul Vulcan — S. C. Ba
cău : O. Anderco (Satu Mare) ; 
V. Ciocîlteu (Craiova) și V. Ca- 
tană (Cărei).

A.S.A. Tg. Mureș

și V. Damșa (Lu-

Politehnica Iași : S. 
(Drobeta Tr. Seve- 
Mustățea (Pitești) și 
(Constanta).

F. C.

Olt : C. Jurja ; Gh. Retezan și 
D. Nicolae (toți din București).

Corvinul Hunedoara — Spor
tul studențesc : C. Ghiță ; M. 
Ivăncescu (ambii din Brașov) și 
Cr. Teodorescu (Tîrgoviște).

Politehnica Timișoara — 
F.C.M. Galați : M. Adam (Cluj- 
Napoca) ; O. Streng (Oradea) și 
Gh. Jucan (Mediaș).

Dinamo — Chimia Rm. Vîl
cea : V. lanul (Iași) ; C. Szi- 
laghi (Baia Mare) și V. Topan 
(Cluj- Napoca).

F. C. Argeș — F.C.M. Bra
șov : V. Tătar (Hunedoara) ; M. 
Fediuc (Suceava) și Gh. Cotor- 
mani (Petroșani).

REZULTATELE ETAPEI A 24-a
SERIA I

Laminorul Roman — Construc
torul iași 3—2 (1—0), TEPRO lași
— Nicollna Iași 2—0 (0—0), A.S.A.
Cîmpulung Moldovenesc — Meta
lul Rădăuți 2—2 (1—1). C.F.R.
Pașcani — Cristalul Dorohol 2—1 
(1—0), Dorna Vatra Dornei — A- 
vintul TCMM Frasin 2—0 (2—0),
Foresta Fălticeni — Metalul Bo
toșani 3—0 (2—0), Șiretul Bucecea
— Cetatea Tg. Neamț 1—0 (0—0),
Zimbrul Suceava — Unirea Șiret 
4—0 (1—4).

Pe prunele locuri în clasament: 
FORESTA FĂLTICENI 34

Constructorul 
3. Laminorul

1. 
(38—10), 2.
32 p (57—27), 
man 32 p (41—24)... pe ultimele :
14. Zimbrul Suceava 18 p (21—41),
15. Șiretul Bucecea 17 p (23—48),
16. Unirea Șiret 16 p (23—43).

SERL1 A Il-a
Textila Buiiuși — Relonul Săvl- 

nești Roznov 2—2 (1—2), Victoria 
IRA Bacău — Minerul Comănești 
0—0. Letea Bacău — Energia 
Mun. Gh. Glieorghiu-Dej 6—o 
(2—0). FEPA 74 Bîrlad — Petrolul 
Moinești 1—1 (0—0), Luceafărul
Adj ud — Partizanul Bacău 0—1 
(0—0), Gloria Focșani — Celu
loza Piatra Neamț 2—1 (2—0), Ci
mentul Bicaz — Rulmentul Blr- 
lad 2—1 (0—0), DEMAR Mărășești 
nu a jucat.

Pe primere locuri : 1. RELO
NUL SAVINEȘTI ROZNOV 30 P 
(37—17), 2. Minerul Comănești
29 p (43—16), 3. Victoria Bacău
24 p (33—26)... pe ultimele : 13.
FEPA 74 Bîrlad 18 p (22—41), 14. 
Luceafărul Adjud 18 p (26—:51), 
15. DEMAR Mărășești 17 p (28—36.) 

SERIA A IlI-a
Chimia Brazi — Carpați Nehoiu 

7—1 (4—1), Oțelul Galați —
FEROM Urziceni 3—0 (1—0), O-
limpia IGFE Rm. Sărat — Avîn- 
tul Matca 2—0 (2—0). Petrolul
Berea — Ancora Galați 3—0 
(2—0), Victoria Tecuci — Carai- 
manul Bușteni 3—1 (1—0), Dacia 
Unirea Brăila — Petrolul Băicoi 
2—o (1—0), Tractorul Viziru — 
Carpați Sinaia 1—7 (0—6), Foresta 
Gugești — S.N. Brăila 2—0 (1—0).

O Rezultatul meciului Olimpia 
Rm. Sărat — Chimia Brazi, din 
etapa a XXI-a (omologat, ulte
rior, de F.R.F. cu 3—0 în favoa
rea Olimpiei) s-a menținut cel de 
pe teren, 1—0 pentru Olimpia.

Pe primele locuri : 1. 
BRAZI 36 p (59—16), 2. 
Galați 36 p (50—14), 3. 
Tecuci 33 p (39—16)... 1
mele • 14. Caraimanul 
18 p (24—37). 15. Dacia 
Brăila 17 p (27—40) 
sancționată cu —4

Ro-

CHIMIA
Oțelul 

Victoria 
pe ulti- 

Bușteni 
Unirea 
echipă 

_ __ ______ __ puncte. 
Tractorul Viziru 2 p (10—107).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Ș.N. Tul-' 

cea 1—0 (0—0), Portul Constanța 
— Constructorul Călărași 3—2 
(1—1), Progresul Isaccea — Mari-

na Mangalia 4—0 (1—0), Metalul 
Mangalia — Voința Constanța
2— 1 (1—0), Rapid Fetești — Elec
trica Constanța 2—0 (1—0), Șoimii 
Cernavodă — Victoria Țăndărei
3— 0 (0—0), Chimpex Constanța — 
Unirea Eforie 2—0 (1—0), Viitorul 
Mahmudia — Arnonil Slobozia 
3—2 (1—1) — s-a jucat la Mă cin.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 39 p (70—18), 2. 
Portul Constanța 34 p (58—30), 3. 
Rapid Fetești 27 p (40—28). 
Constructorul Călărași 27 
(43—33)... pe ultimele : 15. i 
rea Eforie 18 p (28—43), 16. Elec
trica Constanța 15 p (16—42).

SERIA A V-a
Tehnometal București — Auto

matica București 3—1 (0—1), Pe
trolul Bolintin — F.C.M. Giurgiu
1— 0 (0—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Electronica București 
1H-0 (1—0), Danubiana București
— Ș.N. Oltenița 1—0 (0—0), Pe
trolul Videle — Chimia Tr. Mă
gurele 1—0 (1—0), Viitorul Chiir- 
nogi — Voința București 1—1 
(0—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Abatorul București 2—1 (0—0). 
T.M. Bifcurești nu a jucat.
• Meciul I.C.S.I.M. — F.C.M. 

Giurgiu, din etapa a 22-a (pe t?- 
ren 1—0) a fost omologat cu 3—0 
în favoarea echipei din Giurgiu, 
deoarece I.C.S.I.M. a folosit un 
jucător în stare de suspendare.

Pe primele locuri : L AUTO
MATICA BUCUREȘTI 39 p 
(57—18), 2. T.M. București 29 p 
(31—24). 3. Chimia Tr. Măgurele 
28 p (34—31)... pe ultimele : 14. 
Ș.N. Oltenița 21 p (21—28), 15.
I.C.S.I.M. București 20 p (20—26), 
16. Petrolul Bolintin 19 p (28—38).

SERIA A VI-a
Cimentul Fienl — Energia Sla

tina 2—3 (0—1), Recolta Stoică- 
nești — Prahova Ploiești 2—1 
(0—1), I.C.I.M. Ploiești — Musce
lul Cîmpulung 1—0 (1—0). Spor
tul muncitoresc Caracal — Dacia 
Pitești 1—1 (1—1), I.O.B. Balș — 
Electronistul Curtea de Argeș
2— 0 (0—0), I.P.C. Slatina — Pro
gresul Pucioasa 1—0 (1—0), Pe
trolul Tîrgoviște — Metalul Mi
ja 2—2 (2—1), Unirea Răcari — 
Progresul Corabia 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ENERGIA 
■ SLATINA 37 p (60—19), 2. Pra

hova Ploiești 35 p (52—25). 3.
I.C.I.M. Ploiești 31 p (55—23)... pe 

Petrolul Tîrgoviște 
Slatina 
Răcari

15. I.P.C.
16. Unirea

ultimele : 14.
18 P (26—55),
15 P (18—48),
15 p (28—77).

16.

4. 
r p 
Uni-

SERIA A VH-a
Electroputere Craiova — 

rul Rm. Vîlcea 5—0 (1—0), 
structorul Craiova — Jiul 
nari 1—0 (1—9), Minerul
— Victoria Craiova 5—0 
Viitorul Drăgășani — Progresul 
Băilești 2—1 (0—0), Lotru Brezoi
— C.F.R. Craiova 2—2 (O-r-O), Me
canizatorul Simian — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 4—2 (0—0),

Mine- 
Con- 

Rovi- 
Motru 
(3-0),

• O „piramidă" solidă, cu 4 000 de jucători ! © 
Cițiva antrenori tineri pe urmele lui Dumitru Pătrațcu 
© Jiul și Corvinul caută să infirme o regulă !
Hunedoara este singurul județ 

din țară care are două echipe 
in prima divizie de fotbal a ță
rii: Jiul și Corvinul. Este jude
țul care se străduiește să le 
mențină acolo, sus, cu bune re
zultate pe amîndouă, tavățînd 
cîte ceva din experiența Cluju
lui, Aradului și Timișului, cele
lalte trei care s-au aflat în ace
eași situație, dar care n-au reu
șit în tentativa lor. Hunedoara 
speră să infirme... regula și are 
suficiente argumente pe care-și 
bazează intențiile de a alinia, an 
de an, la startul campionatului 
divizionar ,,A“ două formații pu
ternice, alcătuite din jucători ti
neri talentați, dornici de afir
mare. iar unul dintre aceste ar
gumente este SUPORTUL, teme
lia celor două ambasadoare în 
elita fotbalului nostru.

Din ce anume se compune ă- 
ceastă BAZA ?

Hunedoara are, se pare. cea 
mai solidă „piramidă" fotbalis
tică. Vîrful ei îl constituie, desi
gur, cele două divizionare, Jiul 
șl Corvinul In eșalonul n acti
vează trei echipe, Aurul Brad, 
Dacia Orăștle și Minerul Lupeni, 
iar pe treapta a treia se află 
șapte divizionare „C": Minerul
paroșeni, Minerul Știința Vulcan, 
victoria Călan, C.F.R. Simeria, 
Minerul Ghelar, Explormin Deva 
șl Minerul Certej. Urmează e- 
chipele de speranțe (2), cele 
care participă în campionatele 
republicane de juniori I șl n 
(6+7), în competițiile municipale 
sau zonale (Brad, Orăștle), „PI
RAMIDA" AVIND LA... FUNDA
ȚIE APROXIMATIV 100 DE E- 
CHIPE DE COPII ANGAJATE 1N 
DIFERITE ÎNTRECERI, CARE DE 
CARE MAI ATRACTIVE, , *
TUDOB PARASCHIVA" 
NIND TRADIȚIONALA, 
doara se poate lăuda cu i 
tal de 4 000 de fotbaliști 
mâți ceea ce, considerăm, vuu- 
stjtule un frumos și semnificativ 
record în materie de fotbal. Si
gur că această realitate solicită 
șl o bază materială corespunză
toare. Ea există, Deva, Munici
piul Hunedoara, Bradul și cele
lalte localități mal mari dispun 
de terenuri adecvate pentru 
jocuri și antrenamente, cluburile 
și asociațiile avînd, de asemenea, 
echipamentul și tot materialul 
sportiv necesar. Frumoase pers
pective se întrevăd, la acest ca
pitol, și pentru cealaltă divizio
nară „A", Jiul.

Toate bune și frumoase pînă 
alcL Dar...

Dar fotbalul hunedorean n-a 
reușit încă să-și trimită repre-

A DIVIZIEI
Dunărea Calafat — Dierna Orșo
va 2—1 (2—0), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Metalurgistul Sa- 
du 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 36 p 
(42—16), 2. C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin 33 p (51—14) — echipă 
sancționată cu —4 puncte. 3. 
C.F.R. Craiova 31 p (31—14)... pe 
ultimele : 14. Metalurgistul Sadu
19 p (21—30), 15. Progresul Băi
lești 19 p (27—46), 16. Victoria
Craiova 9 p (20—59).

SERIA A Vin-a
Strungul Arad — Minerul Ora- 

vița 5—3 (5—3), . Metalul Bocșa — 
Explormin Deva 1—1 (1—0), Vul
turii textila Lugoj 
Certej 2—1 (1—0),
Timișoara — C.F.R. 
(1—0), Gloria Reșița 
Tomnatic 4—0 (2—0), Unirea Sîn- 
nicolau — C.P.L. Caransebeș 3—0 
(1—0), Șoimii Strungul Lipova — 
Metalul Oțelu Roșu 3—1 (2—1)
C.F.R. Caransebeș — . Victoria 
Ineu 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 34 p (60—24), 2. Ex
plormin Deva 32 p (60—25), 3.
Minerul Oravița 26 p (44—34)... pe 
ultimele : 13. Metalul Oțelu Roșu 21 - -- - - - - 
P 
21
20

— Minerul 
Electromotor 
Arad 3—0 
— Unirea

1.

p (44—52), 14. C.F.R. Arad 21 
(25—35), 15. C.P.L. Caransebeș 
p (28—42), 16. Victoria Ineu 
p (27—51).

SERIA A IX-a
Someșul Satu Mare — Victoria 

Elcond Zalău 5—1 (3—1), Oțelul
Or. dr. Petru Groza — Metalul 
Cărei 3—2 (0—1), Tricolorul Beius 
— Industria sîrmei Cîmpia Turzli 
2—0 (0—0), Armătura Zalău —
Rapid Jibou 1—2 (1—1). Recolta 
Salonta — Construcții Electro
ni e tal Cluj-Napoca 2—0 (2—0),
Victoria Cărei — Bihoreana 
Marghita 4—0 (2—0), Voința Ora
dea — Unirea Valea lui Mihai 
1—1 (0—0), Unirea Dej — Oașul 
Negrești 1—0 (0—0).
• F.R.F. a hotă rit menținerea 

rezultatului de pe teren (1—2) 
din meciul Armătura Zalău — 
Victoria Elcond Zalău, din etapa 
a 21-a, iar partida Someșul Satu 
Mare — Unirea Dej, din 
a 22-a (pe teren “ 
mologată cu 3—0 
deoarece Unjrea 
mație. la meciul 
jucători în stare _

Pe primele locuri :
ȘUL SATU MARE 37 p (52—16) 

2. Unirea Dej 27 
Victoria Cărei 25 
C.E. Cluj-Napcca 
pe ultimele : 14. 
lui Mihai 20 p (29—49), 15. 
pid Jibou 20 p (28—49), 16. 
talul Cărei 13 p (28—50).

SERIA A X-a
Minerul Băița — Minerul 

Seini l-r-2 (0—1). Minerul
Sprie — Minerul Rodna 
(1—0), Slmared Baia Mare — 
pușul Tg. Lăpuș 5—0 (1—0), Oțe-

etapa
1—0), a fost o- 
pentru Someșul, 
a avut în for- 
respectiv, doi 
de suspendare.

1. SOME- 
_ . J»

p (34—40), ».
p (36—22.), 4.
25 p (42—30)... 
Unirea Valea 

Ra- 
Me-

„CUPA 
DEVE- 
Hune- 

un to- 
legitl- 

i. con-

zentanțl pînă la prima 
țării, naționala. Pentru 
din punct de vedere 
fotbalul hunedorean se află .. 
un loc de frunte, calitativ însă 
lucrurile nu se prezintă la cota 
cerută de necesități. „Este foarte 
adevărat !, ne spunea Viorel Jia- 
nu, prim-vicepreședinte al Con
siliului județean pentru educație 
fizică și sport Hunedoara, în 
prezent ne aflăm însă în peri
oada în care fotbalul nostru își 
propune mult mai mult decît 
pînă acran. Corvinul a făcut pri
mul pas prin 
litate șlefuite 
trașcu: Klein, 
nic, Andone, 
care au ajuns 
rile echipelor __K___ ,____ _
juniori și tineret. La rîndul lui, 
clubul Jiul a avut și el recent 
doi jucători aflați în aceeași ca
tegorie, ca și grupul de la Cor
vinul. Este vorba de Varga și 
Lasconi. Aceste „breșe« făcute 
într-un imobilism supărător s-au 
datorat și curajului pe care l-au 
avut cîțiva antrenori tineri, dis
puși să acorde girul lor unor ju
cători de perspectivă, categorie 
din care fac parte Mircea Luces- 
cu, Petre Libardi, Gogu Tonca, 
Remus Vlad. Dar, discutînd des
pre antrenori și despre fotbalul 
nostru hunedorean, trebuie spus 
că saltul acestuia, observabil, în 
ultima vreme, este un efect al 
muncii acestor tehnicieni, cei 
mai mulți dintre ei ridicați din 
rîndul jucătorilor, M. Golgoțiu, 
T. Pop, L. Iezan, E. Ciurdărescu, 
V. Rusu sînt cîțiva dintre ei, 
fără a-1 mai sublinia încă o data 
pe Dumitru Pătrașcu. Iar 
unul ml se pare firesc ca AȘA 
SA SE INTÎMPLE PESTE------

activitate 
de cali-

echipă a 
că, dacă 
cantitativ 

pe

„produsele" de ca
de Dumitru Pă- 
Petcu, Gabor, Red- 
Colesniue, jucători 
să îmbrac tricou- 
rcprczentatjve de

acolo unde se vrea o 
de perspectivă, dar șl 
tate In același timp..."

Prlm-vicepreședintele 
Jiului județean pentru

mie
TOT

ii
V

Iul Reghin — Minerul Băiuț 1—0 
(0—0). Silvicultorul Maieru — A- 
vîntul Reghin 1—3 (0—1) — s-a 
jucat la Sîngeorz Băl, Electroza- 
hăr Tg. Mureș — Textila Năsăud 
4—1 (1—0), Minerul Baia Borșa — 
CUPROM Baia Mare 0—1 (0—1), 
Mureșul Luduș — Foresta Bis-’ 
trița 0—0).

Pe primele locuri î 1. 
RUL ILBA SEINI 31 p
2. Minerul Rodna 28 p
3. Minerul Baia Sprie 
(47—26), 4. Minerul Baia 
26 p (41—23)... pe ultimele : 
Lăpușul Tg. Lăpuș 22 p (32—39),
14. Textila Năsăud 22 p (33—43),
15. Silvicultorul Maieru 22 p 
(31—74), 16. Electrozahăr Tg. Mu
reș 19 p (20—31).

SERIA A
Carpați Mîrșa — 

șeni 1—0 (0—0), 
Turda — Minerul 
(9—0), IMIX

MINE- 
(40—25), 
(41—20), 

26 p 
Borșa 

13.

Consi- 
____ _____ ____ , educație 
fizică și sport Hunedoara, fără 
a privi totul numai în culori 
roze, a ținut să mai sublinieze 
cîteva idei, care sînt în fond tot 
atîtea obiective de îndeplinit în 
viitor: ridicarea continuă a ni
velului de pregătire a tehnicieni
lor care se ocupă de fotbal în 
județ; lărgirea bazei materiale 
existente prin amenajarea unor 
terenuri simple extrem de nece
sare pentru instruirea copiilor și 
juniorilor 
nor conducători de 
în loc să-și crească 
teaptă ce Ie... pică 
muncesc, îndeosebi 
nul, Minerul Lupeni, 
răștie, Minerul Ghelar, 
meria se află în această catego
rie. Ca și cînd copiilor din Orăș- 
tie, Lupeni sau Simeria nu le-ar 
plăcea să joace fotbal !

Se află, așadar, fotbalul hune- 
dorean - la startul „ perioadei -cali
tate* ? Corvinul șl Jiul sînt clu
burile care trebuie să răspundă, 
în primul rînd, la această între
bare.

Laurentîu DUMITRESCU

schimbarea opticii u- 
asociații care, 
jucătorii, aș- 
de 
de

la cei ce 
la Corvl- 
Dacia O- 
C.F.’S. Și-

Xl-a
Minerul Paro- 
Sticla Arieșul 
Ghelar- 9—0 

____ Agnita — Unirea 
Alba Iulla 3—0 (2—0), C.F.R. Si
meria — C.P.L. Sebeș 3—1 (2—0), 
Automecanica Mediaș — Victoria 
Călan 2—1 (2—1), Textila (IPA) 
Sibiu — Metalul Cop șa Mică 2—0 
(1—0), ■ * — 
Minerul 
strucțU 
Blaj — 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 33 p (49—16), 2. Sticla
Arieșul Turda 27 p (60—17), 3.
C.I.L. Blaj 26 p (28—26)... pe ul
timele : 15. Construcții Sibiu 19 
p (30—40), 16. C.P.L. Sebeș 18 p 
(24—53).

SERIA A XH-a
I.C.I.M. Brașov — Minerul Bă

lan 4—0 (1—0). Carpați Brașov — 
Mureșul Toplița 0—1 (0—0), Tor
pedo Zărnești — Chimia Or. Vic
toria 2—1 (0—1), Tractorul Mier
curea Clue — C.S.U. Brașov “ ‘ 
(0—1), Metalul Sighișoara 
Constructorul Sf. Gheorghe 
(0—0), Minerul Baraolt — 
trom Brașov 2—0 (1—0), Progre
sul Odorhei 
Codi ea 4—1 
— Metalul 
(0-1).

® Meciul 
Metalul Sigliișoara, 
22-a (pe teren 2—1) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea Meta
lului, deoarece un junior din e- 
chipa Mureșul a jucat în ziua 
respectivă, contrar regulamentu
lui. și în partida echipelor de 
juniori.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 36 p (45—19), 2. Pro
gresul Odorhei 34 p (54—25), 3.
Metalul Sighișoara 32_ p (38—13)... 
pe ultimele ; 
Sf. Gheorghe 
C.S.U. Brașov

- s-a jucat la Cisnădie, 
Știința Vulcan — Cosn- 

Sibiu 3—0 (0—0). C.I.L.
Vitrometan Mediaș 1—0

2—1

0—1
Me-

— Măgura-Mobila 
(1—0), Precizia Săcele 
Tg. Secuiesc 1—1

Mureșul Toplita — 
din etapa a

15. Constructorul
13 p (15—64), 16.
6 p (8—45).

Rezultatele 
mișe . 
noștri 
respective.

nc-au fost trans- 
de .către corespondenții 

voluntari din localitățile

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
lOTO-PRONOSPORl INFORMEAZĂ 

Ml INE PUTEȚI CÎȘTIGA !

Agențiile Loto-Pronosport vă 
mai pot oferi doar astăzi bilete 
cu numerele dv. preferate pen
tru tragerea Pronoexpres de 
miercuri 12 mai 1981. După ze
cile de cîștiguri în AUTOTU
RISME și MARI SUME DE BANI 
atribuite în cursul lunii prece
dente, .tragerile Pronoexpres din 
luna curentă au debutat, miercuri 
6 mai, cu noi și mari succese, 
cum se poate vedea din omolo
garea cîștigur'lor respective, pu
blicate în această rubrică. Tra
gerea de mîine constituie un 
nou și bun prilej de a vă în
cerca și dv. șansele. Nu ocoliți 
prilejul de â vă număra printre 
marii cîștigători la sistemul de 
joc preferat !

A început vînzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres de duminică 17 mai 
1981. Tn cadrul a opt extrageri 
în două faze, cu un total de 44 
de numere, se vor atribui cîști
guri în AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și ..Skoda 120 L", sume de 
bani variabile și fixe, precum și 
excursii, în U.R.S.S. sau R. D. 
Germana. Procurați din vreme 
biletele !

ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 
DIN 6 MAI 1981

Categoria 1: 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300“ și 2 va
riante 25% a 17.500 lei; categoria 
2: 4,50 a 17.555 lei; categoria 3 : 
23,75 a 3.326 lei; categoria 4: 104,75 
a 754 lei; categoria 5 : 251,75 a 
314 lei; categoria 6: 8.730,25 a 40 
lei; categoria 7: 268.75 a 200 lei; 
categoria 8 : 4,529,00 a 40 lei

Report categoria 1: 298.604 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ de 

la' categoria 1 a fost obținut de 
FLORIN GUmĂ din Timișoara.



Reuniunea Comitetului executiv al F.I.S.U la București

Primo Nebioio
5)

vz

INTR-O SĂRBĂTOARE A PĂCII. SI PRIETENIEI
Intre 8 

șurat la. București
și 10 mai s-a desfă- 

............ ... 2___ „i^i reuniunea
Comitetului executiv al Fede
rației Internaționale a Sportu
lui Universitar, în cadrul că
reia au fost examinate o se
rie de probleme legate de ac
tivitatea sportivă studențeas
că mondială. Cu acest prilej, a 
fost audiat un raport privind 
stadiul pregătirilor pentru U- 
niversiada de vară 1981 de la 
București, exprimîndu-se tot
odată satisfacția pentru modul 
în care organizatorii români 
îsi îndeplinesc sarcinile și_ față 
de felul în care acționează. In 
cadrul 'programului celor 3 
zile, membrii Comitetului exe
cutiv al F.I.S.U. au fost pri
miți de către tovarășa Corne
lia Filipaș, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele 
Comitetului național de orga
nizare a Universiadei. Cu acest 
Piilei. Primo Nebioio. președin
tele F.I.S.U., a exprimat recu
noștința Federației față de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

PESTE HOTARE
ÎN FINALA probei de dublu 

de la Perugia, cuplul Virginia 
Ruzici — Chris Evert-Lloyd a 
întrecut cu 7—5, 6—1 perechea 
Paula Smith-Candy Reynolds.

VOLEI FEMININ. La Kopriv- 
nice (Cehoslvacla), selecționata 
României a învins cu 3—1 for
mația secundă a Cehoslovaciei 
și a pierdut cu 0—3 meciul cu 
Bulgaria.

JUDO JUNIORI la Ostrava, 
Istvan Nagy (România) locul 
doi la categ. 65 kg. Gabriel Mi- 
hăilescu (60 kg). Sorin 
(78 kg) și 
au ocupat

DUPĂ 9 
de șah de . _
conduc Aurel Urzică (România) 
și Gheorghiev (Bulgaria) cu cite 
7 p, urmați de Parik Ștefanov 
(România). Bielczyk, Skrobek 
(ambii Polonia), Velikov (Bul
garia) și Tompa (Ungariaj cu 
cite 6 p.

Lungu
(71 kg)Doru Putan 

locul trei.
RUNDE. în

la Ulina (Iugoslavia)
turneul

I mediat după încheierea superturneului de șah 
i-am luat campionului mondial Anatoli Karpov un 
clusivitate pentru ziarul „Sportul”.

— Dragă Tolea. sincere felicitări 
pentru victoria repurtată în acest 
mare turneu. După părerea spe
cialiștilor, chiar și pentru cam
pionul lumii încheierea victorioa
să a „superturneului stelelor” de 
la Moscova reprezintă un succes 
personal de mare prestigiu !

— Mulțumcscu. Intr-adevăr, tur
neul acesta a reunit — cu foar
te mici excepții — elita actuală 
a șahului mondial, fiind, probabil, 
ccl mai puternic organizat în lu
me în ultimii 20—30 de ani ! Au 
lipsit, după părerea mea, numai 
Hubner, obosit și deprimat după 
meciul final al candidaților, Lar
sen și Ljubojevici, care au decli
nat invitația în ultimul moment. 
Oricum, '
6 mari 
mc, ca 
maeștri 
concurs __ ,___ , ___  ______
și mai echilibrat decît cele de la 
Montreal, Tilburg, Bugojno, Lina
res sau Milano, cu care ar putea 
fi, eventual, comparat ! Socotesc 
că afirmația mea este susținută 
elocvent de situația de pe tabela 
de concurs, diferența dintre lo
cul 2 și penultimul clasat fiind 
de numai 2 ' - ■ - -
am reușit să 
turneu, care 
tru mine un 
tiție înaintea 
trebuie să-mi 
pion mondial 
tembrie, Ia Merano, contra 
V. Korcinci). m-a bucurat 
tr-adevăr foarte mult,

— Ceea ce este, poate, mal 
portant decît victoria propriu- 
zisă este CALITATEA jocului 
prestat. Specialiștii prezențl la 
Moscova au fost unanimi în a- 
precierea că al fost aici în cea 
mai bună formă sportivă, mai 
ales că, din motive lesne de în
țeles, nu țl-ai etalat repertoriul 
de deschideri obișnuit ! Ce pă
rere ai ?

— Cred că este adevărat. De 
mult timp nu am jucat atit de

prezența în întrecere a 
maeștri străini de renu- 
și participarea a 8 mari 
sovietici a făcut ca acest 
să fie, cred, mal valoros

puncte... Faptul că 
I cîștig acest super- 

a reprezentat 
fel de ultimă 
meciului tn 
apăr titlul de
(n.a. — tn 

Merano,

colabo- 
întreaga

avut loc 
național

președintele Republicii So
cialiste România pentru fap
tul că Jocurile Mondiale 
Universitare de vară de la 
București se vor bucura de 
inalta sa atenție. S-a exprimat 
convingerea că această amplă 
manifestare polisportivă inter
națională va constitui un bun 
prilej pentru întărirea rapor
turilor de prietenie și 
rare dintre tinerii din 
lume.

Duminică, 10 mai, a 
la sediul Comitetului 
de organizare a Universiadei 
o conferință de presă la care 
au participat Primo Nebioio, 
președintele F.I.S.U., Roch 
Campana, secretar general al 
F.I.S.U., Emanuele Scarpiello, 
președintele Comisiei tehnice 
internaționale a F.I.S.U., re
prezentanți ai C.N.O.U., zia
riști români și străini. Răș- 
punzînd întrebărilor puse, Pri
mo Nebioio a spus printre al
tele : „Sîntcm satisfăcuți de 
modul în care decurg pregăti
rile în vederea Universiadei, 
de eforturile care se fac pen
tru ca organizarea întrecerilor

• A fost completat calendarul competițional al F.I.S.U.: 
campionatul mondial universitar de orientare sportivă va fi 
organizat în 1982 în Cehoslovacia. Campionatul mondial stu
dențesc de fotbal care va fi găzduit de Mexic va cuprinde în 
turneul final 16 echipe șl va începe în a doua jumătate a 
lunii iulie 1982. Formula de calificare a formațiilor va fi sta
bilită de adunarea generală a F.I.S.U. care va avea loc la 
BucureTti înaintea Universiadei de vară. Ediția de iarnă a 
J.M.u. din 1983 va fi găzduită de Bulgaria, spre sfîrșitul lunii 
februarie, iar cea de vară de orașul canadian Edmonton. Anul 
viitor, în Brazilia, se va desfășura Campionatul mondial uni
versitar de tenis de masă, iar - —
național studențesc de tir.

• Forurile sportive univer
sitare din Uniunea Sovietică 
și-au exprimat interesul de a 
organiza Jocurile Mondiale U- 
niversitare de Iarnă din 1985. 
în privința ediției de vară, 
orașul Zagreb și forurile de
• Iată „radiografia” participărilor la cele 10 discipline spor

tive din programul Universiadei de la București: la atletism 
sint înscriși pînă în momentul de față sportivi din 26 de ’ 
baschet — 16. gimnastică — 16, lupte — 15, înot — 18. 
— 10, sărituri — 12, scrimă — 16, tenis — 20, volei — 18.

țări, 
polo

• Ultima țară care a anun
țat acordul de principiu pri
vind participarea la Univer
siadă: Insulele Mauritius, iar 
prima care a trimis la sediul româ- 

O cauză a randamentului 
ai echipei engleze ar ti. 

programul suprain-

de la Moscova, 
interviu în ex-

și de sigur, tn 
adversari 

la
ușor, de relaxat 
partide contra unor 
atit de puternici I Poate că 
asta a contribuit și faptul, pa
radoxal, că jucam unele deschi
deri noi, mai neobișnuite pentru 
mine, în care căutam ceva origi
nal, plăcui mie și spectatorilor. 
Personal, cred că cele mai bune 
partide ale mele din acest con
curs au fost cele clștigate contra 
lui Gheller și Beliavski, chiar 
dacă ele pot părea simple sau 
de tehnică pură. După cum ai 
constatat, evoluția mea de aici a 
urmat o linie ascendentă, înce
pută la Olimpiada din Malta șl 
continuată la Linares. Sper că 
această perioadă de virf de for
mă sportivă sd dureze pînă după 
meciul pentru titlu l

— Apropo de cele spuse chiar 
acum, e foarte îmbucurător — 
pentru lumea șahului — faptul 
că actualul campion al lumii 
Joacă mult In turnee, onorîndu-șl 
pe deplin titlul șl făcînd o bună

pen- 
repe- 
care 

cam-

Un salut cititorilor ziarului 
„Sportul"

A. KARPOV

„jocului minții". Campropagandă ... . ___
cite partide de concurs joci în- 
tr-un an, Tolea T

— După cum este cunoscut, am 
declarat Imediat după cucerirea 
titlului de campion mondial că 
voi juca mult, că nu mă voi re
fugia niciodată intr-un „turn de

și a celorlalte activități rezer
vate oaspeților Bucureștilor să 
fie perfectă. Cazarea în cele 
18 edificii din Satul Univer
siadei va satisface pretențiile 
studenților sportivi ai lumii, 
ale antrenorilor și celorlalți 
însoțitori ai lor. Lucrările la 
bazele sportive — pentru ca 
ele să se prezinte în condiții 
optime la ora startului — se 

normal, 
la stadio- 
fi foarte 

frumoasei

după cum 
— toate măsurile pen- 
transportul la și de la 
de concurs să se des- 

perfecte. 
de asemenea, și

desfășoară în film 
Pista de atletism de 
nul „23 August" va 
rapidă și va oferi 
dumneavoastră capitale posibi
litatea de a putea organiza și 
în viitor mari competiții atle
tice. S-au luat 
constat 
tru ca 
locurile___________,
fășoare in condiții' 
Apreciem, 
faptul că numărul participan- 
ților la Universiadă va ajunge 
la G 000, ceea ce va însemna 
un nou record al Jocurilor. 
Am convingerea că Universia
da de la București va uni ti
neretul lumii intr-o sărbătoare 
a păcii și prieteniei".

în Italia, primul concurs inter-

arătat 
candi-

resort japoneze s-au 
dispuse să-șl depună 
datura. Pentru organizarea 
Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară din 1987 au In
tenția să candideze orașele 
Indianapolis și Rio de Janeiro.

ofi-
Frauța. 
ultime

C.N.O.U. fișa de înscriere 
cială, pe sporturi: "
Din delegația acestei 
țări vor face parte 
sportivi.

i J :

Asistînd la partida dintre campionul mondial Anatoli Karpov și 
fostul deținător al titlului, Vasili Smîslov

fildeș", cum au făcut-o unii din
tre predecesorii mei. Obligația 
campionului lumii este să facă 
acest sport minunat și atît de 
popular, șahul, cit mai cunos
cut in toată lumea. După cum 
știi, tn U.R.S.S. șahul este un 
fport național, care face o mare 
concurență hocheiului, baschetu
lui șl... fotbalului, lucru reflectat 
și acum cu pregnanță de marele 
număr zilnic de spectatori la 
superturneul moscovit 1 Am par
ticipat și voi participa la toate 
marile turnee la care am fost șl 
voi fi invitat, considerînd că fac 
o bună propagandă șahului. Joc 
in genere 70—80 de partide pe an 
și uneori mai mult. In plus, sus
țin conferințe și simultane care 
ajută la popularizarea șahului.

— Ce este șahul pentru tine, 
Tolea ?

— Cred că din tot ce am spus 
înainte este foarte clar: șahul
este viața mea 1

— Aș vrea să-țl spun că ai • 
foarte mulți -admiratori și susți
nători printre iubitorii de șah 
din România. Desigur, un turneu 
Internațional în țara mea, în 
care să participe șl campionul
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CELE 20 DE FINALE
ALE CUPEI CUPELOR LA FOTBAL

Ș 
țn-
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ș

La 13 mai va avea loc cea 
de a 21-a finală- a „Cupei cu- 
pelor“. La Dusseldorf (R.F.G.) se 
întîlnesc Dinamo Tbilisi și F.C. 
Carl Zeiss Jena, pentru prima 
oară în finala competiției. Du
pă modelul Cupei campionilor 
europeni și al Cupei U.E.F.A., 
în 1960 s-a instituit competiția 
rezervată cîștigătoarelor de cupe 
din țările europene.

lată cele 20 de finale de pînă 
gow Rangers 2-0, 2—1 0 1942, I ___ ____ ______  ______
rentirva 1—1: 3—0 la rejucare la Stuttgart • 1963, la Rotterdam: Tot
tenham Hotspur — Atletico Madrid 5—1 0 1964, la Bruxelles: Spor
ting Lisabona — M.T.K. Budapesta 3-3; 1—0 la rejucare la Anvers 
• 1965, la Londra: West Ham United — Miinchen 1860 2—0 0 1966, 
la Glasgow: Borussia Dortmund — F.C. Liverpool 2—1 după prelungiri 
0 1967, la Nurnberg: Bayern Miinchen — Glasgow Rangers 1—0 după 
prelungiri 0 1963, la Rotterdam: Milan — Hamburger S.V. 2—0 0 
1969, la Basel: Slovan Bratislava — C.F. Barcelona 3—2 0 1970, la 
Viena: Manchester City — Gornik Zabrze 2—1 0 1971, la Atena:
Chelsea — Real Madrid 1—1, după prelungiri; 2—1 la rejucare, tot 
la Atena 0 1972. la Barcelona: Glasgow Rangers — Dinamo Moscova
3- 2 0 1973, la Saionic: Milan — Leeds United 1—0 0 1974, la Rot
terdam: F.C. Magdeburg — Milan 2—0 0 1975, la Basel: Dinamo 
Kiev — Ferencvăros 3—0 0 1976, la Bruxelles: S.C. Anderlecht — West 
Ham United 4—2 0 1977, la Amsterdam: Hamburger S.V. — S.C. An
derlecht 2—0 0 1978, la Paris: S.C. Anderlecht — F.C. Austria Viena
4— 0 0 1979, la Basel: C.F. Barcelona — Fortuna Diisseldorf 4—3, după 
prelungiri 0 1980, la Bruxelles: C.F. Valencia — Arsenal Londra 5—4, 
după executarea loviturilor de la 11 m (după 120 de minute 0—0).
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Campionate

22) : Bellinzona
Grasshoppers — 

Lausanne — 
Chiasso

2—1 ;
Se.r-

Clasament : 
Grasshoppers 

29 p.
(et. 23) : Vor-

In primul an, finala s-a des
fășurat tur-retur, apoi trofeul so 
decernat pe teren neutru (în ca
zul cînd scorul era nedecis și 
după prelungiri, a urmat repe
tarea finalei). Mai tîrziu s-a re
nunțat șl la formula de rejucare 
a finalei, câștigătoarea fiind de
cisă în urma executării lovitu-
rilor de la 11 m.

i acum: • 1961: Fiorentina - Glas-
la Glasgow:: Atletico Madrid — Fio-

wărts — Dynamo Dresda 3—0 ; 
Lokomotive Leipzig — Magde
burg 1—1 ; Zwickau — Aue 3—2 ; 
Erfurt — Halle 3—2 ; Riesa — 
Rostock 1—0 ; Dynamo Berlin 
— Bohlen 2—0 ; Jena — F.C. 
Karl Marx Stadt 5—6. Clasa
ment : 1. Dynamo Berlin 35 p, 2. 
Jena 32 p ; 3. Magdeburg 32 p.

GRECIA (et. 29) ! Atronitos — 
Aris 1—1 ; Olympiakos — Ethni- 
kos 1—0 ; P.A.O.K. — Ofi 1—0 ;

Panathinaikos 0—0.
1, Olympiakos 43 p; 2. 
3. A.E.K. 38 p.

A.E.K. — 
Clasament 
Aris 39 p

Știri, rezultate
cărcat al jucătorilor „Insulari”.

<• în meci amical, la Madrid : 
Real Madrid — Nottingham Fo
rest 2—0 (1—0). Au înscris : San
tillan a (min. 24) șl Pineda (min. 
63).

„CURSA PACII“
BERLIN 11 (Agerpres). Cursa 

Păcii a continuat luni dimineață 
cu etapa a 3-a desfășurată la 
Erfurt contracronometru indivi
dual pe distanța de 35 km. Cel 
mai bun timp l-a realizat Olaf 
Ludwig (R.D.G.) — 44:09, urmat
de polonezul Mytnik 45:57, Peter- 
mann (R.D.G.) — 46:02, Suhuru- 
cenkc- (U.R.S.S.) 46:28 etc.

în cursul după-amiezii s-a dis
putat etapa a 4-a Erfurt — Gera 
(89 km), cu plecarea în bloc, 
victoria revenind la sprint rutie
rului bulgar V. Hubenov în 
2:39,47. în același timp cu învin
gă toru* 1 pe locul 8 a sosit și ci
clistul român Cornel Nicolae. M. 
Romașcanu s-a clasat pe locul 
11.

U.R.S.S. în meci restanță : Di
namo Tbilisi — .Dnepr Dneprope
trovsk 4—0. în clasament conduc 
Dinamo Tbilisi și Dinamo Kiev 
cu cite 11 p.

ELVEȚIA (Ct.
- St. Gall 2-0 
Young Boys 2— 
Chcnois 4—1 ; Lucerna — 
1—2 ; Neuchatel — Sion 
Nordstern — Zurich 1—2 ; 
v-ette — Basel 2—1.
1. Zurich 34 p ; 2.
30 p ; 3. Neuchatel I

R.D. GERMANA (

• Antrenorul Argentinei, Cesar 
Luis Menotti va asista la meciu
rile pe care reprezentativa Bra
ziliei le va susține în Europa. 
După cum se știe. Brazilia va în- 
tîlni azi Anglia, apoi Franța (15 
mai) și R.F.G. (19 mai). In me
ciul de la Londra brazilienii vor 
alinia următorul „11“ ; Valdir — 
Edevaldo. Oscar, Luisinho, Ju
nior, Cerezzo, Socrates, Zico, 
Isidoro, Reinaldo, Eder, Ultimul 
meci ' dintre cele două selecțio
nate s-a disputat în 1978 tot pe 
„Wembley” (1—1).
• Prezent la Londra, Pole a a- 

sistat la meciul Anglia — Româ
nia. în interviul acordat ziariști
lor englezi el s-a arătat decep
ționat de jocul echipei Angliei și 
plăcut surprins de cel al 
nilor. “ 
scăzut 
după Pele, 

lumii ar fi un eveniment șahist 
deosebit. Crezi într-o asemenea 
posibilitate ?

— Faptul că mulți iubitori de 
șah români stnt susținătorii mei 
mă bucură, dar ceea ce îmi spui 
nu constituie o surpriză prea 
mare fiindcă mulți dintre el 
ml-au și scris, fellelttndu-mă sau 
solicitîndu-mi autografe... Se pare 
că șl în România șahul este un 
sport îndrăgit de public si pe 
bună dreptate, întruclt șahiștii 
români au obținut în ultimii ani 
multe rezultate valoroase £n în
treceri individuale sl P® echipe. 
Mi-ar face, realmente, multă plă
cere să particip la un turneu de 
șah în România.

— In așteptarea acestui dorit 
— șl de tine șl de mine și, desi
gur, de Iubitorii șahului de la 
noi — viitor, nu-mi rămîne, To
lea, decît să-țl urez, tn numele 
cititorilor ziarului „Sportul" și 
al șahiștilor români, mult succes 
în apropiatul meci pentru titlu I

— Mulțumesc și te rog să 
transmiți un cald salut cititori
lor ziarului „Sportul".

Florin GHEORGHIU

în clasamentul 
dual conduce 
(U.R.S.S.), urmat 
(U.R.S.S.) la 
(U.R.S.S.) la 3,34. _ ___ , , __
cui întîi este ocupat de forma
ția U.R.S.S., urmată în ordine 
de R. D. Germană, Polonia, Ce
hoslovacia, România, Portugalia, 
Franța. Bulgaria, Ungaria, Olan
da, Belgia. Cuba, Iugoslavia, Ita
lia, Anglia Finlanda.

Astăzi este zi de repaus, 
cerea se reia miercuri cu 
a 5-a Gera — Karlovy 
(161 km).

generai indivi- 
ivan Mișcenko 
de Zagretdinov 
1,48, Kașirin, 
Pe echipe, lo-

în tre
etap a 
Vary

•s.c.
Net-

24—19
19

• TELEX •
CICLISM • Italianul Giovanni 

Bataglin învingător în „Turul 
Spaniei”, urmat de spaniolii Mu
noz și Belda la 2:09,0 și 2:29,0.

HANDBAL • La Dortmund, 
„supercupa” europeană : 
Magdeburg (CCE) — TUS 
tclstedt (Cupa cupelor) 
(14—10). Kruger (S.C.M.) • 
goluri.

ÎNOT • Concurs la Split : 200 
m spate — Cornelia Polit (R.D.G.) 
2:17,84, 100 m liber B — Johans
son (Suedia) 51,48, 100 m fluture 
B — Gross (R.F.G.) 56,08, 100 m 
bras F — Rosso (Iugoslavia) 
1:19,17.

TENIS • în clasamentul femi
nin al Marelui Premiu FILT con
duce Chris Evert-Lloyd, cu 450 
p, urmată de Martina Navratilova 
360 p, pe locul 3 situîndu-se Vir
ginia Ruzici, cu 290 p. In con
tinuare, 4. Andrea Jaeger — 
260 p, 5. Regina Marsikova — 
255 p, 6.’ Pam Shriver — 220 p.
7. Sylvia Hanika — 200 P, 8.
Ivanna Madruga — 197 P. 9.
Ha na Mandlikova — 195 P. 10.
Mima Jausovec — 190 p. • Re-
zultate din „Cupa Davis‘ Da-
nemarca —• Portugalia 5—0, Nor
vegia — Irlanda 2—3, Luxemburg 
— Bulgaria 0—5, Egipt — Grecia 
5—0, Monaco — Maroc 3—1.

VOLEI • R.D. Germană șl 
Spania, primele clasate în tur
neul de la Jerez, calificate pen
tru C.E. masculin de volei, in 
Bulgaria.

YACHTING • Danezul S. 
Kampmann a cîștigat la Anzio 
(Italia) prima regată a C.M. la 
clasa „ Soling”.


