
I DA CU DA „Daciada" de vară — impuls

spre noi performanțe

CLASAMENTELE DUPĂ PRIMELE PATRU FINALE
Pe răbojul întrecerilor care formează marote buchet al fina

lelor „Daciadei" de vară s-au adăugat, la sfirșitul săptăminJi 
trecute, noii laureațl, sportivi de performantă, practicant! al 
luptelor libere șl ai judo-ukil Astfel, finalele rezervate junio
rilor, de la Tirgoviște șl Sibiu, ne îngăduie să aducem la si, a- 
cum după 4 finale, clasamentele pe județe și cluburi sau aso
ciații sportive. Le publicăm, cu nădejdea că ele vor reprezenta 
un nou impuls spre performante tot mai înalte in județele și In 
unitățile care încearcă 
fie să cucerească un 
sportive naționale.

fruntașe, 
bun, mai onorant in ierarhiile

fie să-și consolideze pozițiile 
loc mai
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10,5 ; 14. Harghita 10 ; 15. Bră
ila șl Caraș-Severin dte 7 ; 
17. Iași șl Timiș elite 5 ; 19. 
Arad 4; 20 Satu Mare 3 puncte.

JUDEȚE i CLUBURI :

1. MUNICIPIUL 1. DINAMO BUCUREȘTI 88.5
BUCUREȘTI 147,5 2. Dinamo Brașov 62

2. Brașov 121 3. Steagul roșu Brașov 31
3. Cluj 61,5 4. C.S.Ș. Steaua 22
4. Mureș 58,5 5. Chimpex Constanța 21
5. Bacău 40 8. Mureșul Tg. Mureș și C.S.Ș.
6. Constanța 34 ; 7. Sibiu
8. Bihor 20 ; 9. Galați 14 ;

27 ; Oradea cîte 20 ; 8. C.S.Ș. Șol-
10. mii Sibiu 19 ; 9. CJS.M. Cluj-

Argeș și Dîmbovița cîte 12 ; 12. Napoca, Nitramonia Făgăraș și
Bistrița-Năsăud 11 ; 13. Alba CJS.M. Borzești cîte 17 ; 12.

Universitatea Cluj-Napoca 13,5; 
IX C.S.Ș. 1 București 14 ; 14. 
CJS.O. Muscelul dmpulung 
12 ; etc.

Azi, pe Nepstadion, de la ora 21

UNGARIA - ROMANIA, 
ÎN PRELIMINARIILE „MUNDIALULUI“
• Fotbaliștii noștri in fața unui mare și greu examen
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Arbitrul intilniru : Alexis Ponnet (Belgia)

PRIMII PERFORMERI Al UNIVERSIADEI
CONSTRUCTORII!

Zi fi noapte, continuă cu asiduitate lucrările de amena
jare la stadionul „23 August" din Capitală care va fi, in- 
cepind de la 19 iulie, gazda unor importante manifestări ji 
întreceri ale Universiadei de vară. Intr-un efort comun, oa
meni și mașini de toate tipurile și calibrele, realizează 
obiectivele unui încărcat caiet de sarcini. Fără nici o în
doială, in incinta de șantier a marelui stadion bucureștean, 
constructorii sînt — de pe acum — primii mari performeri 
ai Universiadei de vară l

BALACI 
IORDĂNESCU 

MUNTEANU H

CÂMATARU crișan
BELDEANU STOICA

ȘTEFĂNESCU TILIHOI NEGRILA 
IORDACHE
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BUDAPESTA, 12 (prin tele

fon). Mal sint citeva ore pină 
la partida Ungaria — România. 
Echipele sînt față in față, la 
startul unu! joc cu miză mare, 
un joc de „1 X 2", în care „1“ 
asigură statu-quo-ul, mențlnînd 
echipa noastră In fruntea „cla
samentului adevărului". „X“-ul 
ar oferi fotbaliștilor români for
mularele de pașaport pentru 
Spania, iar „2“-ul ar însemnă 
și viza spaniolă.

în spatele acestei anticipații 
teoretice există destule argu
mente de-o parte șl de cealal
tă. Luni seară, în cadrul odih
nitor al Insulei Margareta — 
fotbaliștii români locuiesc la 
hotelul Thermal — căpitanul e- 
chipel, Ștefănescu, sintetiza 
starea de spirit a echipei noas
tre : „La începutul acestei pri-

măveri, eram cu totii de acord 
— jucători, antrenori, cronicari 
și suporteri — că marele obsta
col e Wcmbley-uL L-am tre
cut ! De ce nu l-am trece și pe

și individual al echipei române. 
Cronicarii budapestani, care au 
urmărit echipa noastră atit la 
Brăila (in meciul cu selecționa
ta divizionară a R.D.G.), cit șl 
la Londra, unde au avut doi 
trimiși speciali, analizează jocul 
echipei, afirmînd că zona ei ne
vralgică ar fi cea dreaptă. In 
care Negrilă nu mai beneficia
ză de sprijinul lui Sameș. Pe 
de altă parte, este comentată 
refacerea lui Iordănescu, consi
derat aici ca fiind „inamicul nr. 
1“ al gazdelor. Se vorbește, de 
asemenea, despre fantezia deo
sebită a lui Marcel Răducanu. 
în ansamblul comentariilor se 
pune un mare accent pe pal
mares, lăsindu-se impresia că 
acesta rămîne principalul argu
ment al gazdelor, ceea ce nu 
face decît să mărească încrede
rea fotbaliștilor români.

Luni la amiază, lotul ungar a 
fost completat cu Fazekas, Mfi-

0 experiență neconcludentă la campionatele europene de box de la Tampere

ÎNTRE APARATUL ELECTRONIC DE PUNCTAJ

Duminică după-amiază, „Pa
latul de gheată" din localitatea 
finlandeză Tampere a găzduit 
reuniunea finală a celei de a 
XXIV-a ediții a campionatelor 
europene de box. La acest ul
tim act al Întrecerilor continen
tale au fost prezențl 24 pugi- 
liști din 8 țări : U.R.S.S. (9 fi- 
naliști), R. D. Germană (4), Iu
goslavia (3), România, Bulgaria 
și Italia (cîte 2), Polonia șl O-

10 VICTORII ROMÂNEȘTI
IN „REGATA BOSBAAN**

LA CAIAC-CANOE
în cadrul concursului inter

național de caiac-canoe „Rega
ta Bosbaan", desfășurat la Am
sterdam. la care au participat 
sportivi din 8 țări, caiaiciștii și 
canoiștii români au terminat 
învingători în 10 din cele 13 
probe în care au luat startul : 
Ivan Patzaichin — Toma Si- 
mionov la C 2 — 500 m (1:55,0) 
și C 2 — 1000 m (4:01,9), Ion 
Bîrlădeanu la K 1 — 500 m 
(1:58,8), Agafia Buhaev la K 1 
F — (2:12,5), Agafia Buhaev
— Maria Ștefan la K 2 F
—(2:01,8), Gheorghe Titu la 
CI - 500 m (2:15,1), Nicolae 
Ticu — Ion Geantă — Petrică 
Dimofte — Marian Ciobanu 
la K4 - 500 m (1:35,5), Mihail 
Timofie la C L — 1000 m
(4:44,5), Vasile Dîba — Ion 
Geantă — Petrică Dimofte — 
Marian Ciobanu la K 4 —
1 000 m (3:17,2), Alexandru 
Giura — Nioolae Ticu la K 2
- 1000 m (3:35,5).

Șl REALITATEA DIN RING
landa (cite 1). Cele 12 centuri 
continentale au fost cîștigate de 
sportivii sovietici (8) și bulgar) 
(2), de cei din R. D. Germană 
șl din Italia (cîte 1).

După cum este cunoscut, bo
xerii români au cucerit cinci 
medalii : Constantin TU°lu
(muscă) și Georgică Donlci (se
migrea) — argint, iar Dumitru

Georgică Don ici (stingă) a boxat foarte bine in disputa cu Alek
sandr Krupin (U.R.S.S.), dar arbitrii n-au vrut să-i recunoască 

superioritatea
Cipere (cocoș), Valeutin Silaghf 
mijlocie) și Ion Cernat (grea) 
— bronz. Deși performanțele 
reprezentanților noștri se situ
ează sub nivelul celor realizate 
la alte ediții, ținînd seama de 
condițiile In care s-au desfășu
rat întrecerile, ca și de faptul 
că federația noastră de specia
litate a aliniat la confruntările 
continentale o echipă în care 
au fost incluși mulți debutanți, 
rezultatele sportivilor români 
pot fi apreciate ca satisfăcătoa

re. Chiar șl in aceste condiții a 
lipsit extrem de puțin ca parti
ciparea echipei noastre !a cam
pionatele europene să se în
cheie cu un bilanț mult supe
rior, care ar fi întregit la zece 
cifra titlurilor de campioni eu
ropeni cucerite de boxerii ro
mâni de-a lungul timpului la 
campionatele europene.

Cînd afirmăm aceasta ne 
gîndim la semigreul Georgică 
Douiei care a fost foarte aproa
pe de reușită. în partida cu 
Aleksandr Krupin (U.R.S.S.), 
reprezentantul nostru a luptat 
cu ardoare pentru victorie, a 
fost în permanentă ofensivă, 
și-a dominat în numeroase si
tuații adversarul și punîndu-1

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

IORDĂNESCU
acesta, mai ales că rezultatele 
noastre cu englezii, care au de
pășit prevederile partenerilor 
din grupă, au făcut ca echipa 
Ungariei să ne considere acum 
adversarul nr. 1

La Budapesta, meciul este 
așteptat cu nerăbdare. Presa lo
cală și T.V.-ul prezintă cu lux 
de amănunte profilul colectiv

5 SPORTIVI ROMÂNI PARTICIPĂ 
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
Mîlne. la Debrețin (Unga

ria). încep Campionatele euro
pene de judo, competiție care 
va reuni sportivi din nu
meroase țări. în vederea a- 
cestor importante întreceri, 
lotul nostru reprezentativ a fă
cut intense pregătiri și a partici
pat — cum se știe — la mal 
multe turnee internaționale 
în U.R.S.S.. Bulgaria, R.D. 
Germană. Ungaria, precum șl 
la campionatele internaționale 
de la București. Tot în vede
rea preparativelor pentru cam
pionatele continentale au fost 
programate, nu cu mult timp 
înainte, și ■ finalele ..Daciadei" 
de vară care au constituit prin
cipalul criteriu în definitivarea

A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS BE IA BRAȘOV
Pe terenurile clubului bra

șovean Dinamo a început tur
neul international de tenis la 
care participă sportivi din 8 
țări. în primul tur al probei 
feminine s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate ; Zhu Xîao 
Yun (R.P. Chineză) — Cristina 
Bota 6—1, 6—1 ; Elena Jecu —

BĂLĂCI
Her și Balint, care au venit de 
la cluburile lor din străinătate, 
în tabăra gazdelor un singur 
semn de întrebare — în privin
ța formației. Se pare că mijlo-

îoon CHIRILA

(Continuare tn pag 2-3)

echipei pentru C.E. de la De
brețin. Din păcate, titularii lo
tului la categoriile semigrea si 
grea, Daniel Radu și Mihai Cioc, 
s-au accidentat, devenind in
disponibili. Astfel, la această 
ediție vom avea reprezentant! 
numai la 5 categorii de greu
tate : Arpad Szabo (superușoa- 
ră). Constantin Niculae (seml- 
ușoară), Simion Toplicean (u- 
șoară), Mircea Frățică (semi- 
mijiocie) și Mihalache Toma 
(mijlocie). Dintre ei. Simion To
plicean este debutant la con
fruntările europene.

Sportivii noștri vor fi însoțiți 
de antrenorul lacob Codrea si 
de arbitrul_ international Mihai 
Platon.

Brigitte Depner 6—9, 6—1; Ga
briela Precup — Mihacia Rădu- 
ca 3—6, 6—3, 6—2 ; Yu U 
Qiao (R. P. Chineză) — Floren
tina Coran 6—3, 6—3. La în
trecerile preliminare, în proba 
masculină, iau parte 60 de ju
cători. (Carol GRUIA, asresp.).



Cupă finalele „DaciaJei" de vară de la Tlrgoviște De miine, In Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej DIVIZI
LUPTĂTORII JUNIORI

AFIRMĂRII
Finalele „Daciadei" de vară 

la lupte libere (juniori), desfă
șurate într-o organizare de gală, 
la Tirgoviște. trebuie înscrise 
— după opinia noastră — pe 
prima filă a preocupărilor de . 
perspectivă ale federației de 
specialitate. O nouă promoție, 
cu totul deosebită, bate la Por
țile afirmării. De aceea putem 
spune că nu peste mult timp 
vom avea si la lupte libere 
sportivi competitivi in arena 
internațională la toate catego
riile de greutate, așa cum sînt 
reprezentanții tării noastre la 
greco-romane. -Din cei 350 de 
finaliști prezenți la Întrecerile 
de la sfîrsitul săptămînii tre
cute. multi juniori emit, de pe 
acum, pretenții îndreptățite de 
a fi selecționați în Iotul repre
zentativ al seniorilor. Claudiu 
Tămăduianu. Nicu Hincti și Tu
dor Drăgan (totl de la Steaua). 
Iulian Rîșnoveanu (Dinamo 
Brasov). Gyiirgy Kerekes (Mu
reșul Tg. Mureș), Constantin 
Dumaschin (C.S. Tîrgoviște) sau 
Marcel Popa (C.S. Onești) sînt 
tineri luptători cu reale posi
bilități de afirmare în compe
tiții da anvergură. Ei practică 
un stil de luptă modern, fina- 
lizînd procedeele tehnice pre
ferate în viteză, nu dau prilej 
arbitrilor să-i descalifice, cu 
alte cuvinte se încadrează bine

în cerințele nou
lui regulament in
ternational.

Desigur, un me
rit substanțial îl au 
antrenorii din sec
țiile de lupte ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive care au selec
ționat. în ultimul timp, juniori 
talentati pentru luptele libere 
Si, apoi i-au pregătit cu deo
sebită grijă. Este. deci, locul 
potrivit să-i amintim pe antre
norii Alexandru Geantă (Steaua), 
Ion Bătrîn (Dinamo Brașov), 
Ion Mureșan (Steagul roșu 
Brașov). Franciso Gyarmati 
(C.S.Ș. Mureșul Tg. Mureș). Ion 
Kovacs (C.S.S. Odorhei), Ga- 
vrilă Urs (C.S.S. Cluj-Napoca), 
Azizi Seitamet (C.S. Tîrgoviște), 
Coriiel Cristut (Gloria Buzău).

O contribuție apreciabilă la 
formarea acestei promoții de 
juniori o au si cîtiva antrenori, 
pînă nu de mult performeri ai 
tării, ca Ladislau Simon și Lu
dovic Ambruș (Mureșul Tg. Mu
res). Petre Poalelungi (Dună
rea Galati) si Gheorghe Urian 
(C.S.Ș. Steaua). în fine, ne face 
plăcere să subliniem corectitu
dinea arbitrilor, printre care 
C. Popescu (București), A. Mic 
(Satu Mare), L. Șoicu (Timi
șoara) ș.a

Costin CHIRIAC

cea

CEI MAI BUNI HALTEROFILI Al ȚARII 
LA FINALELE „DACIADEI" DE VARĂ1/

pînă 
Munici- 

Gheorghe
De joi și 

stabătă, _J 
piui 
Gheorghiu-Dej va 
găzdui finalele 
„Daciadei" la hal
tere pentru se- 

mai mare competițieniori,
din calendar, ta această disci
plină. Organizatorii se pregă
tesc cu multă însuflețire pen
tru ca întrecerile să se desfă
șoare într-un cadru sărbătoresc.

Disputele propriu-zise vor fi 
precedate de o frumoasă fes
tivitate de deschidere, la care 
vor contribui sportivii parti
cipant!, precum și cei ai altor 
secții din municipiul gazdă. Din 
centrul orașului, piuă la sala

De la Gruia

de sport, sute de sportivi vor 
străbate 
frumoasei 
fanfarelor 
tinerești. Va fi, 
o admirabilă manifestație spor
tivă, unică în istoria campio
natelor de haltere — ne asi
gură organizatorii.

Referindu-ne la campionate, 
putem spune că, in aceste zile, 
pe podiumul de concurs 
evolua cei măi buni haltero
fili ai țării, 
cordmanii 
naționali, 
dăuga și 
niori. Se 
ciparea a 
acestui 6port. cifră rar întîl-

lui Novac la... Gheorghe Mafiei

Dumin
XV-i șl 
bal. Lui 
Divizia , 
evitarea 
mai apr: 
dd și <

marile 
urbe, 
și ale

artere ale 
In sunetele 

orchestrelO'r 
fără îndoială,

vor

în frunte cu re- 
foștii campioni 
care se vor a- 
mai talentaiți ju-

Si
la 

ceti
scontează „pe parti-

200 de practicant! ai

uită pînă acum la precedentele 
ediții. Dintre concurenți nu vor 
lipsi. Șeic Mobin, Vasile Co
ci o ran. Gh. Maftei, Virgil Do- 
eiu, Dragomir Cioroslan, Petra 
Dumitra, Vasile Groapă, Iile 
Vasile. Ștefan Tașnadl, Ștefan 
Kreicik ș.a.

în prima zi, joi după-amiază 
șl seara, vor urca pe podiumul 
de întrecere concurenți! de la 
categoriile muscă și cocoș. Vi
neri se vor întrece sportivii de 
la categoriile ușoară, semimij- 
locle și mijlocie, iar sîmbătă 
vor fi decernate ultimele ti
tluri de campioni ai „Daciadei" 
șl ai țării, la categoriile semi
grea, grea-ușoară, grea și su- 
pergrea.

Seria
A.S.A. T; 
Vaslui 
17—16, 
Univers! t; 
Tractorul 
Constanta 
Sibiu —

în clas; 
leajen 21 
găraș 20 
3. Celule»

Seria a 
— Metalul 
verși tatea 
rul Mold, 
Mtnaur II 
Utilajul P 
Cavnlc — 
Timișul 
C.S.U. or

în class
Cluj-Napo
Cavnic 22 
Construct 
(golaverajFILE DIN ISTORIA RIDICĂTORILOR DE GREUTĂȚI DIN ROMANIA 

ridicare a greutăților. Printre 
pnacticanți se aflau Petre Sonda, 
Jean Chirtop, Jean Dociulescu, 
Ștefan Petrescu — luptători șl 
gimnaști — care foloseau ridica
rea greutăților pentru a-și dez
volta forța.’

Primul campionat național arc 
loc în 1934, la patru categorii, 
urmînd ca pînă La începutul ce
lui de-al doilea război mondial 
să se mai organizeze alte două 
ediții. Abia după eliberarea ță
rii, halterofilia se organizează pe 
baze temeinice. Din 1947 au loc 
în mod regulat campionate na
ționale. Iau ființă secții de hal
tere în toate colțurile țării, apar 
sportivi de valoare, care se afir
mă și pe plan internațional. Ba
laș Fitzi devine primul 
recordman mondial de 
Lazăr B arog a obține un 
olimpic și se clasează al 5-lea la 
Olimpiada de la Tokio din 1964, 
ca și Dragomir Cioroslan la J.O. 
de la Moscova în 1980. Virgll Do
cili, Ion Buta, Marian Grigoraș, 
Gheorghe Maftei și mulți alții au 
adus în ultimii ani succese hal- 
terofiliei românești.

La ora actuală, în evidența fe
derației de specialitate figurează 
aproape 100 de secții afiliate și 
peste 3000 de sportivi activi, pre
gătiți de peste 120 de antrenori. 
Baza de masă a crescut simțitor 
tn ultimii ani, de cînd marea 
competiție „Daciada" a atras 
spre sălile cu haltere sute de noi 
tineri sportivi. Numai la finalele 
.,Daciadei* de juniori desfășurate 
recent la Cluj-Napoca au luat 
startul aproape 500 de con cu ren ți. 
iar la sfîișltul acestei săptămînl 
este rîndul seniorilor să-și de
semneze campionii ,,Dacladei* și 
ai țării, întîletatea disputîndu-șl-o 
peste 100 de halterofili !

Ion OCHSENFELD

Puțini Iubitori al sportului din 
țara noastră știu că măsurarea 
forței fizice, prin ridicarea de 
greutăți (sport numit astăzi 
iiajterofillc), are vechi tradiții pe 
teritoriul patriei noastre. Nu nu
mai legendele, baladele șl bas
mele noastre populare scot în re
lief însușirile unor eroi dotati 
cu o forță fizică excepțională, 
capabili să rldloe greutăți neobiș
nuite, ci șl documentele Istorice

un 
mî-

ara-

însemnări la turneul final al rugbyștilor juniori

CAII-PUTERE“»)
încă... înainte de a începe, 

turneul final al campionatului 
rugbyștilor juniori a avut darul 
de a surprinde : din 6 partici
pante, jumătate se aflau pen
tru prima oară intr-o aseme
nea postură 1 Au mers 
joace șansa la Pitești 
care, deunăzi, nu aveau 
și renume (Locomotiva 
Napoca^ Caipați Mîrșa, Gr. Șc. 
Căi Ferate Iași), absentind, în 
schimb, elevii unor tehnicieni 
cu deosebite rezultate pînă a- 
cum — și i-am numi, cu titlu 
de exemplu, pe Traian Doiciu 
(Constanța), Emil Crișan și 
Pavel Vizitiu (Iași), Ștefan 
Svercsak (Oradea), Cristacbe 
Mitrea sau — o. tempora ! — 
chiar Mariana Lucescu (Bucu
rești).

Și, o dată începută, competi
ția a continuat sub -semnul 
surprizelor, ajungîndu-se la si
tuația cînd două dintre echi
pele ce socoteam că vor ajun
ge pe podium (R. C. Grivița 
Roșie și Viitorul Cluj-Napoca) 
și-au disputat doar poziția a 
cincea! Antrenorilor Alexandru 
Pop și Nicolac Vizitiu, respec
tiv Octavian Chihaia, jucăto
rilor Dugala, Niță sau Șugar 
le amintim, ca o consolare, că

AI LOCOMOTIVEI BUCUREȘTENE

să-și 
echipe 
nume 
Cluj-

partida lor directă de sîmbătă 
a fost considerată de unii spe
cialiști prezenți în f 
Stadionului tineretului 
cea mai interesantă a 
cerii...

în ce o privește, fosta (de 
patru ani) și... noua campioa
nă, s-a arătat superioară cu o 
clasă celorlalte echipe. Loco
motiva București este intru to
tul un club sportiv-model. Li
ceul industrial 11 pe lingă care 
ființează (director Vasile Răi- 
can, administrator Gheorghe 
Costacbe), neobositul profesor 
Vasile Constantin are cea mai 
propice atmosferă pentru fău
rirea performanței, sprijinul 
real al Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor 
fiind remarcabil. Grija pentru 
formarea schimbului de miine 
în rugby nu se reduce la an
gajarea unei echipe în cursa 
pentru titlu ; aici nu există o 
singură formație și 20—25 de 
jucători. Numărul acestora este 
mult mai mare, de unii dintre 
ei ocupîndu-se tinărul antre
nor Nicolac Manolache. Foarte 
sugestivă în ce privește emu
lația pentru rugby la Locomo
tiva. ni se pare și existența 
pe lingă echipă a celei mai

tribunele 
drept 
între-

frumoase galerii din sportul 
nostru cu balonul oval, pre
zentă oriunde evoluează favo- 
riții. Animatorul ei, Gheorghe 
Ion iță, este absolventul liceu
lui. Desigur, nu în ultimul rind 
trebuie menționați jucători de 
real talent, ca Laurențiu Con
stantin (196 cm), Dănălache, T. 
Dumitru, Coman, Gh. Dinu, 
Frăsineanu, Ariașu, Dumitrescu.

Chiar dacă majoritatea spe
cialiștilor au considerat compe
tiția de un nivel mai scăzut 
decit precedentele turnee fi
nale — o... contribuție avînd și 
ploaia căzută cvasipermanent 
— se cuvine să nu încheiem 
succintele însemnări fără a 
sublinia meritele antrenorilor 
Ion Lomotă (sprijinit, la Mir- 
șa, de 
Dario 
Vasile 
tora), 
are șansa de a-1 avea director 
la Cluj-Naipoca pe binecunos
cutul exintemațional Mircea 
Rusii (dar șl neșansa de a nu 
avea suficientă înțelegere pe 
alte planuri) și Virgil Gheor
ghiu. După cum trebuie men
ționați jucători cum ar fi Cau- 
nic. Răceanu, Bucnrenciu, Fil- 
diroiu, Vasiliu, Spătaru, Chep- 
tea, Borz.

adevărati pasionați ca 
Munteanu, Ion Neamțu. 
Berghea, Constantin Co- 

Titus Deleanu (acesta

atestă aceste adevăruri. Gruia lui 
Novac purta un buzdugan enorm 
pe care-1 arunca cu o forță u- 
riașă ; căpitanul de haiduci 
lancu Jianu era vestit prin pu
terea sa rar întilnită ; iar domni
torul Mihai Viteazul purta 
scut foarte greu pe care îl 
nuia cu ușurința unul fulg 
consemnează hrisoavele.

„Pentru prima dată — se
tă în manualul „Haltere" (autor, 
prof. Dumitru Hîtru) — ridicarea 
de greutăți in țara noastră a a- 
vut loc în cadrul unor specta
cole. unde așa-numițil «cel mal 
puternici oameni ai țării» Iși do
vedeau forța fizică, uimind spec
tatorii...". Documentele de arhivă 
amintesc că primul „om de for
ță" In cadrul unor reuniuni ’„ale 
celor puternici" a apărut in pe
rioada anilor 1875—1886 șl a fost 
Grigore Sturdza. Nici mal mult, 
nici mai puțin, ei susținea pe 
umeri un bou în greutate de 
peste 609 kg ! Gh. Sandu Marin, 
originar din regiunea Ploieștiului, 
afârnat pe un trapez, ținea pe 
genunchi mai mulți cai ponei, 
după care ridica die zeci de ori 
o bară de fier care cîntărea 
peste 100 kg, performanță care 
l-a adus la Paris denumirea de 
„Ursul secolului al XIX-lea“. Tot 
documentele consemnează serbă
rile populare din „Cișmiglul" 
Bucureștiului, unde, la Bfirșitui 
secolului trecut, elevii liceului 
„Gheorghe Lazăr" au fost practi- 
canți ai exerclțillor de ridicare 
a greutăților. Dar, primul ridică
tor de greutăți tn concursuri ofi- 
tiale, la începutul secolului nos
tru. a fost Socraie Temelie, care 
în 1905 ridica la Berlin o bară de 
fier cîntărind 168 kg !

După 1922, societatea sportivă 
„Tirul" din București organizea
ză cu regularitate concursuri de

român 
juniori.
record

Serla I 
Confecția 
București 
rești 12—1 
stanța — 
31—11, V 
săvhi..-ti : 
rești — T 

în clasa 
Constanța 
București 
iești 21 p.

Seria a 
Vilcea — 
Constructo 
C.S.M. Sit 
lău — Vo 
Gloria Bis 
găraș 17—: 
Voința Slg

în clasai 
27 p ; 2. ( 
Textila Za

NICUUNA
LA

J» MARELE PREMIU AL BUCUREȘTIULUI" LA AUTOMOBILISM

Geo RAEJCHI

ANUNȚ
Ministerul Transporturilor ș! Telecomunicațiilor recrutează 

candidați pentru Institutul de marină „Mircea cel Bătrin" Con
stanța. secția transport maritim.

Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" este instituție mili
tară de învățămînt superior tehnic de specialitate și pregătește 
cadre pentru marină civilă. LE.F.M. NAVBOM Constanța, ta 
specialitățile :

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

timi electricieni)
Pentru înscriere candidați! vor depune la comisiile de selecțio

nare și înscriere următoarele acte :
— Diploma de bacalaureat (adeverință de atestare in ultimul 

an de studiu) ;
— Apreciere recomandare a activității eliberată de conduce

rea liceului (pentru cel încadrați în producție vor depune în 
plus aprecierea activității In producție, eliberată de conducerea 
întreprinderii)

— Autobiografie (date și activitate personală, date despre pă
rinți, frați, surori)

— Certificat de naștere în copie legalizată (2 exemplare) ;
— Buletine medicale (R.B.W., rapioscopie gastroduodenală, ra- 

dloscopie pulmonară) și adeverință eliberată de circa sanitară 
de domiciliu privind bolile cronice, acute șl tn stare transmisi
bilă.

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

tip mapă, pe care vor Înscrie numele și prenumele cu Inițiala 
tatălui șl facultatea — specializarea pentru care optează.

Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentării ulterioare a 
actelor solicitate.

La concursul de admitere se primesc numai bărbați ce 
depășesc vlrsta de 25 ani.

înscrierea la concursul de admitere se face eu Începere 
la data de 3 mai șl se va Încheia la data de 26 iunie 1981, 
următoarele centre :

— București — Departamentul Transporturilor Navale
— Constanța — Întreprinderea de exploatarea flotei maritime 

Navrom
— Galați și Brăila — întreprinderea de exploatare fluvială 

vrom Galați
— Giurgiu — Grupul de exploatare flotă Navnom
— Tr. Severin — secția de navigație fluvială Navrom
— Regionalele C.F.R. din Brașov, Craiova, Cluj-Napoca 

șl Timișoara
— Direcțiile județene de poștă șl telecomunicații Alba, 

geș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, 
raș-Severin, Călărași, Covasna Dîmbovița, Garj, Hunedoara, 
Harghita, Ialomița, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, 
Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava. Tulcea, Teleorman. Vilcea, 
Vrancea și Vaslui.

ȘTIINȚA

CEMIN BAIA MARE-FARUL 32-10!
Ieri, pe stadionul Olimpia din 

Capitală, s-a 
resant meci 
F.R. Rugby* : 
Baia Mare — 
32—10 (10—6).
meritată a echipei 
conturată 
sura scurgerii timpului, pe fon
dul cedării fizice a constănțeni- 
lor. A fost, oricum, un meci plă
cut, cu multe faze dC spectacol, 
create îndeosebi — se înțelege —- de 
învingători. Realizatori : Gligor

eseuri, două 1. p., 
Urdea, Ră-

Ion — 1. p.,
drop, respectiv 
Bezușcu, Hol-

disputat un inte- 
în cadrul „Cupei 

Știința CEMIN 
Farul Constanța 
Victorie absolut 

băimărene, 
tot mai clar pe mă-

— două
• transformare, 
doi — eseuri, V. 
trans!., Cantea — 
Pllotschi — eseu, 
ban — 1 p. Arbitraj foarte bun : 
Ștefan Itădulescu.

Mîine (Parcul copilului, ora 
10), meci decisiv : Dinamo — 
Știința B. Mare'.

O veste bună pentru iubitorii 
automobilismului din Capitală: 
sîmbătă 16 mai, începind de la 
o-a 15, pe șoselele platformei 
Pipera — Toboc (Tei) se va 
desfășura cea de a 11-a edi
ție a concursului automobilist 
de viteză pe circuit „Marele 
premiu al Bucureștiului" — 
etapă în campionatul republi
can de viteză.
• ..Raliul Bucovinei", desfă

șurat. în județul Suceava —în 
cadrul campionatului republi
can de raliuri — a avut la 
start 42 de echipaje. Deși nu 
prea lung (circa 300 km), con
cursul a pus destule probleme 
(9 abandonuri) datorită vremii 
neprielnice : ploaie aproape 
permanentă, noroi pe unele 
trasee desfundate (de munte) 
și chiar gheață și zăpadă, pe 

a 
?> 

spunea dștigă- 
.între- 

a 
Și 

lo-

nescu — Bucătaru (Unirea Tri
color București) — gr. a II-a : 
Ilioaie — Geantă (I.N.M.T. 
București) — gr. a V-a ; Ni- 
coară — Lungu (A.C.R. Sucea
va) — la începători. Clasamen
te generale : L Ilioaie — 
Geantă. 2. Mureșan — Avram 
(ITA Șoimii Cluj), 3. Ionescu 
— Bucătaru. Echipe: 1. Unirea 
Tricolor București, 2. Nicotină 
Iași, 3. ITA Șoimii Cluj.

In cadru 
ci pate de 
desfășurate 
cil, Nlculli 
cîștlgat pre 
țime cu ur 
Pe locul e 
Țifrea (C.j 
rezultate : 
na Ciolan 
me : Gin. 
8.07 m. 400 
(C.A.U.) 56 
Gheorghe 
200 m 5 Cil 
mo) 21,5, j 
Sușelescu 
(C.A.U.) 49 
Brăguță (R 
m : Cătălir 
29:34,8, C 
(Rapid) 30 
rel Vasile 
pir alt : V.

m, în 
teasa (Stea
• FINALI 
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vor avea 1 
lele de 5—7 
iunie cum
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MARILE SUCCESE 
VA AȘTEAPTĂ I

Numai astăzi și miine mei 
toți procura bilete cu numerele 
dv. preferate pentru tragerea 
Loto de vineri 15 mal 1981. Fie
care variantă jucată — o posibili
tate de a intra șl dv. în rîndu- 
rile tot mai numeroșilor câștigă
tori de. autoturisme și mari sume 
de bani 1 Pentru a ilustra din 
nou avantajele permanente ofe
rite de acest tradițional sistem 
de joc, reamintim că lista 
ceselor din cursul lunii 
cuprinde. Intre altele, 12 
TURISME „Dacia 1300* șl 
DE MARI CtȘTIGURI ÎN 
(Intre 9JM0 șl 38.000 let) I

pu-

suc- 
tr-ecute 
AUTO-

ZEC1 
BANI 

Perse-

Rarău. „Un concurs care 
solicitat din plin mașinile 
alergătorii"
torul, ing. M. Ilioaie. 
cere bine organizată, care 
scos în relief competența 
bunăvoința organizatorilor 
caii" — aprecia V. Mitrescu, 
secretarul federației de specia
litate. Laureații acestui' raliu 
sînt : Costinear.u — Barbu
(IPA Sibiu) — gr. I : E. Io-

verența șl inspirația vă poate a- 
dlice șl dv. satisfacții asemănă
toare sau chiar mal mari. MAI 
MULTE BILETE JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE SUCCES !

Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, 13 mai 1981, se 
televizează în direct tnoepînd de 
Ia ora 17,50.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 MAI

1981
Categoria 1 (13 rezultate) : 9 

variante 25% a 25.514 lei
Categoria 2 (12 rezultate) :

126.50 variante a 2.178 Iei
Categoria 3 (11 rezultate) S

.534,75 a 269 leL

BASCHET
ECHIPELE IMUAS BAIA MARE (antrenor 

Andrei Molnar) și Carpați București (antre
nor Dumitru Evuleț-Colibaba) au promovat în 
Divizia „A". Campionatul Diviziei „B“ de 
tineret s-a încheiat și prezintă următoarele 
clasamente : seria I : 1. IMUAS Baia Mare 
51 p, 2. Politehnica C.S.Ș. 2 București 50 p, 
3. Știința Jiuil Petroșani 44 p, 4. Universi
tatea II Cluj-Napoca 43 p, 5. Academia mi
litară București 39 p, 6. Comerțul Lie. 
„Bolyai* Tg. Mureș 37 p, 7. VolanuiI Satu 
Mare 35 p, 8. Chimia Craiova 34 p, 9. Știin
ța Mediaș 33 p, 10. Voința Timișoara 29 p ; 
seria a II-a î 1. Carpați București 53 p, 2. 
C.S.U. Galați 51 p, 3. Automatica Bucu
rești 43 p, 4. Marina Constanța 40 p, 5. 
A.S.A. Bacău 39 p, 6. Electrica Fieni 38 p, 
7. Știința înv. Ploiești 37 p, 8. Automatica 
Alexandria 36 p, 9. C.S.Ș. Lumina Boto
șani 34 p, 10. Politehnica C.S.Ș. Unirea II 
Iași 24 p.
CAIAC-CANOE

UN GRUP DE SPORTIVI DIN LOTUL DE 
PERSPECTIVA va participa, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, la „Regata Plovdiv*. Vor 
face deplasarea, printre alții, caiaciștii Emil 
Cojocaru, Gheorghe Spac, Victor Ignat, Si- 
mion Camenițchi, canoiștii Nichita Sergan, 
Toader Cobzarenco, Ion Cornienco și ca- 
iacistele Tecla Borcănea, Ana Bercsenyi, 
Vasilica Smeu.
MOTOCICLISM
PE TRASEUL de la Cîndești, , comu

nă situată in apropierea orașului 
Buzău, s-a desfășurat etapa a 3-a, a „Cu
pei F.R.M." la motocros. Cei peste 66 de 
alergători de toate categoriile au furnizat 
miilor de spectatori întreceri spectaculoase. 
Clasamentele : 250 cmc seniori — 1. L 
Plugarii (Steagul roșu Brașov). 2. M. Banu
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cașul Varga va lua locul lui 
Mucha, accidentat. Dar să re
venim la echipa noastră. Jucă
torii români sînt în continuare 
optimiști, indiferent de vîrstă 
și experiență. Iordănescu, care 
a jucat de 60 de ori în echipa 
națională, își amintește de 
Partide asemănătoare si de solu
țiile tactice adoptate. El se re
feră la meciul de pe Nepsta- 
dion, din 1972, la meciul cu 
Spania din 1975 (încheiat de a- 
semenea cu 1—1) și la meciul 
cu Scoția (1—1, la Glasgow), 
cînd echipa noastră, realizînd o 
frumoasă conlucrare in apărare, 
a plasat contraatacuri eficace 
spre poarta adversă. Ilie Bălăci, 
care, la cei 
niți ai săi, 
a 40-a oară 
ționale, ne 
foarte greu,
se pune _ _ _
noastre totale. La Londra, am 
reușit să fiu șî extremă și să 
tai și drumul lui Anderson. 
Sper să fac același lucru și eu 
Martos, pe care îl consider mai 
puțin valoros. Bineînțeles că un 
rol deosebit îl va avea . și ar-

25 de ani neimpli- 
va îmbrăca pentru 
tricoul echipei na- 

spunea : „Un meci 
, nici vorbă. Nici nu 

problema neangajării

bitrul. La arbitraj corect avem 
șanse mari". Muntcanu II, care 
speră să fie refăcut complet 
pînă la ora meciului, declara : 
„Am studiat foarte bine, noi 
toți, jocul echipei ungare. Faze- 
kaș, adversarul meu direct, este 
foarte Iute pe spații mici, în 
ciuda virstei. Sper să-I marchez 
de Ia o distanță care să-i îm
piedice orice „plecare".

Așa stau lucrurile cu puțin 
timp înainte de meci. Echipa 
Ungariei nu-și ascunde teme
rile. Ea are în pian, așa cum 
se afirmă, pentru 
România și cel cu 
(care va avea loc la Oslo peste 
o săptămînă), trei puncte. Se 
pare insă că cronicarii buda- 
pestani văd mai curînd acumu
late aceste trei puncte printr-o 
victorie la Oslo. Presa sportivă 
locală, comentînd faptul că e- 
chipa Ungariei a obținut un re
zultat bun la Lucerna, peste ni
velul jocului prestat — au fost 
destule ................
tempoul jocului și cu nesincro- 
nizările în apărare — nu uită 
să facă 
României are marele 
de a-și fi consumat 
cu Anglia, avansul ei de pro-

meciul cu
Norvegia

critici in legătură cu

observația că echipa 
avantaj 

meciurile

gram făcînd ca la fluierul final 
al meciului de pe Nepstadion, 
„tricolorii" să se afle la jumă
tatea competiției. în paranteză 
fie spus, președintele federației 
ungare de fotbal, Georgy Szspe- 
sy, fost comentator de radio, 
după ce i-a felicitat pe fotba
liștii români pentru Wembley, 
a regretat faptul că ei n-au ob
ținut victoria la Londra, astfel 
incit echipa Ungariei să se de
părteze de... Anglia.

Echipa României se află în 
fața unui mare examen. Dacă, 
așa cum spunea Ștefănescu, 
va depăși și acest obstacol,

CLASAMENTUL 
,LA ZI" AL GRUPEI

1. Anglia
2. România 

Norvegia 
Ungaria 
Elveția

3. 
i.
5.

4
3
3
1
3

1
2
1
1
1

1
0
1
0
2

ea 
ne

3— 6
Z—2
4- 6

5
4
3
1
1

fata celei mai con- 
. t“ a fot- 

români din întregul

I SUCEAVA, 12 (Plin telefon).
După ce duminică a jucat cu 
Steaua-speranțe (2—2), Lotul 

| național de juniori, care se 
I pregătește pentru Campionatul 

european, a întîlnit marți. la 
I Suceava, divizionara ..B“ din lo

calitate. Cei aproximativ 5 000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
„Arini" au urmărit o partidă 

! frumoasă, atractivă. Această 
| bună echipă din Divizia „B“ 

(C.S.M.) i-a solicitat din plin 
■ pe juniorii noștri, care, parcă 

timorați de talia adversarilor 
(media la înălțime 1,81 m), au 

. evoluat crispați la început. Așa 
se face că ei au și primit re- 

i pede gol. în min. 3, cînd
PETRESCU I, lăsat liber in 

I careu, a șutat imparabil și a 
| Înscris Ia „vindu". Juniorii;

tri.coG.ori și-au revenit apoi și 
I au fost aproape de gol. dar 

Cristian a apărat excelent șu; 
turile expediate de Lasconi 

, (min. 26) și Sertov (min. 29), 
cum a mai făcut-o, dealtfel, și 

I in min. 2, la un șut al lui Ian-
cu. După

I fost mai____ — . .
[ fără faze de poartă. în a doua 

jumătate a reprizei, însă, par-
| tida a redevenit interesantă, vi

oaie, dar goluri nu s-au mai 
înscris, deoarece M. Radu (min. 
63) și Iancu (min. 68) au întir- 
ziat să șuteze în faze clare, în 
timp ce, de partea cealaltă, A- 
vădanei s-a dovedit a fi impre
cis. în min. 81, acest jucător a 
fost deposedat nereguilamentar 
in careu, dar arbitrul, făcin- 
du-și probabil,... autocritica, 
pentru prelungirea nej'ustificat 
a partidei, n-a acordat penalty. 
Arbitrul M. Abramiuc (Sucea
va) a condus formațiile : 
C.S.M. : CRISTIAN — Butnaru

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

pauză, zece minute a 
mult un joc de pase,

(min. 41 Ungureanu), COSMA, 
I. Radu, Papuc — Avădanei, 
DÎRMAN. CHIR1ȚĂ (min. 41 
Catrici ; min. 65 Iavorschi) — 
Petrescu II, PETRESCU I, Ca- 
șiiuba. LOTUL DE JUNIORI ; 
GH. POPA — Roman, BALINT, 
Preda. Eduard — Cioroianiu 
(min. 41 Czika). Udrică, Han- 
ghluc (min. 22 GAFENCU) — 
IANCU, Sertov, Lasconi (min. 
41 M. Radu).

Constantin ALEXE

© Joi, la ora 17, Lotul de ju
niori va evolua la Botoșani în 
campania divizionarei „B" din 
localitate.

★

• ROMANIA — UNGARIA 
(juniori II) 2—1 (1—0), în me
ciul de la Arad, de pe stadio
nul Strungul. Au marcat Bali
ga (min. 37), Bălan 
respectiv Kiprich 
Ambele formații au 
tuite din juniori II 
Străjan — coresp.)

(min. 58), 
(min. 72).
fost alcă- 
(mici). (N.

vom afla în 
sistente serii „de patru' 
baliștilor 
palmares al echipei naționale. 
Să sperăm că „tricolorii" vor 
confirma 
start, nu 
pectiva 
practic, 
„Mundial", după numai 
jocuri. Să le urăm încă 
succes !

Amintim că partida 
cepe la ora 20, ora locală (21 — 
ora Bucureștiului) și va fi 
transmisă in direct la posturile 
noastre de radio și televiziune.

optimismul 
se vor speria 
de a putea 

calificarea

lor de 
de pers- 
încheia, 
pentru 
patru 

o dată

va în-

BEKESCSABA, 12 (prin te
lefon). Un meci de mare dina
mism, cu acțiuni purtate in vi
teză de la o poartă la alta, in
tr-un ritm sufocant, mai ales 
după pauză, cînd jocul s-a des
făcut pînă Ia neglijarea sarci
nilor de apărare elementare. 
Partida a început echilibrat, cu 
o oarecare superioritate terito
rială a gazdelor, dar și cu re
plici bune ale jucătorilor 
noștri. Așa se face că „tinere
tul" ungar n-a avut practic nici 
o ocazie pînă în min. 41, cînd 
Bumbescu îl faultează in careu 
pe KARDOȘ, care transformă 
penalty-ul just acordat. A fost 
o primă repriză desfășurată sub 
semnul egalității de forțe, ex- 
ceptînd greșeala individuală din 
apărare, și încheiată cu o mare 
ocazie a iul Cîmpeanu II, în 
penultimul minut.

După pauză, un atac al gaz
delor este neutralizat in extre
mis de portarul Moraru (min. 
51). iar, un minut mai tîrziu, 
GABOR — bine servit de Klein 
— marchează un gol spectacu
los. Din acest minut jocul se 
rupe. În min. 56, extrema stin
gă POLOSKEI reușește să mar
cheze la o ezitare a stoperilor 
noștri șl a portarului Moraru. 
Golul primit, împotriva cursu
lui jocului, are, din păcate, 
consecințe imediate. în min. 
61, la un corner executat peste 
apărare, același POLOSKEI gă
sește un culoar liber și ri
dică scorul 
însă nici 
tabela de 
difică din 
scriind după 
de ia PSloșkei, dar acesta 
afla într-o clară poziție de 
said ! Chiar și la acest handi
cap, majorat dintr-o neatenție 
a tușierului, echipa noastră nu

renunță la luptă, insistă în a- 
tac, Klein șutează puternic 
(min. 67), o „bombă", din lovi
tură liberă, a lui Iovan nu-și 
atinge ținta, tot el ratează, cu 
capul, in min. 80, Ia r lovitură 
liberă, pentru ca, in final, 
KLEIN să marcheze un goi 
frumos, print --un șut violent, 
Ia o centrare a Iui Gabor (min.1 
88). Așa se Încheie, cu 4—2, o 
partidă în cara „tineretul" no> 
tru a jucat cu prea multă exO 
beranță, aruneîndu-se în ataC 
fără control și acoperire, pen
tru că apărarea a rămas, dese
ori, în inferioritate numerică, 
situații în can. unii jucători ai 
echipei gazdă, mai ales PSlSskel 
și Mortel, s-au dovedit a fi mai 
prompți și mai rapizi. Victoria 
gazdelor este meritată, dar sco
rul ni se pare sever, el fiind 
influfflițat de greșeala tușieru- 
lul, din min. 63.

Arbitrul M. Stupar (U.R.S.S.) 
a condus corect — indus în e- 
roare de colegul său la golul 
patru al gazdelor — următoa
rele formații :

UNGARIA : Disztl — Kere- 
peczki, Hires, Kardoș, Kertez 
— Sallai. Komjati, Rixer — Me
lis, Mortel, Poloskei (min. 81 
Seres)

la 3—1. Nu trec 
două minute 
marcaj se 
nou, MELIS 
o pasă primită

ROMANIA : Moraru — FL 
Pop, Bumbescu, Iovan, Rednle 
— L. Moldovan, Geolgău, 
KIeîn — Soiman, Cîmpeanu II, 
D. Zamfir (min. 46 Gabor).

in iinalfl de azi: Politehnica - Fcrcncvaros
TIMIȘOARA, 12 (prin tele

fon). Peste 10.000 de spectatori 
au fost prezenți la primele par
tide ale turneului internațional 
„Trofeul Timișoara ’81". în 
primul joc, dominind cea mai 
mare parte din timp, Politeh
nica Timișoara a învins, pe 
merit, echipa V.T.K. Diăsgyiir 
(locul 15 în campionatul Un
gariei) cu scorul de 3—1 (1—0). 
Meciul a plăcut prin numeroa
sele faze de poartă și prin ri-

și 
mo- 
in- 
tot 
se 

of-

Ioan CHIRILA

CLASAMENTUL
1. Anglia
2. Ungaria
3. România
4. Elvefia

3 2 4 1
2 2 0 0
3 10 2
2 0 0 2

8—4 4
5— 2 4
6- +1 2
0—6 0

sipa de energie făcută de ju
cători în teren. Scorul a fost 
deschis, în mim. 42, de Anghcl 
(la o lovitură liberă executată 
de Nucă), pentru ca tot el să-l 
majoreze în min. 56 (Palea, ac
țiune prelungită cu centrare 
impecabilă). Ultimul gol al
gazdelor a fost Înscris în 
min. 59 (autor Nucă). Golul 
oaspeților aparține mijlocașu
lui Szemere (min. 67).

In meciul vedetă, Real Za-

POLITEHNICA IAȘI ÎN FAȚA UNUI TUR DE FORȚA .

ragoza (locul 10 în campio
natul Spaniei) și Ferencvăros 
Budapesta (lidera campionatu
lui ungar) au furnizat un joc 
de mare spectacol, în viteză 
și cu multe realizări pe plan 
tehnic și tactic. Partidă dra
matică, cu două eliminări (O- 
naedera și, respectiv, Ebeldi), 
în care victoria a fost decisă 
după executarea loviturilor de 
la 11 metri : 4—2 pentru Fe- 
rencvaros (după 90 de minute, 
scorul a fost 0—0), penalty-uri 
transformate de Pogâny, Su- 
lya, Szcpesi și Rab, respectiv 
Amorrortu și Casuca.

Astăzi, o finală de mare a- 
tracție : Politehnica — Fcrenc- 
vSros, iar pentru locul 3 vor 
juca Zaragoza și Diâsgyor.

S. T.
Adevărații suporteri se află, In continuare, lingă echipă

ceva decît prin nehotărlre, prin 
superficialitate, prin lipsa de per
sonalitate a acestor Jucători. 
Deși la antrenamente lucrăm 
mult, ore Întregi, la acest capi
tol...". Imensele ratări au scăzut 
moralul echipei și au făcut pe 
unii ieșeni sceptici să aducă in
jurii echipei. Jucătorilor, să cre
eze o atmosferă neprielnică. „E 
adevărat, ne aflăm într-o situa
ție grea, dar nu disperată. Oame
nii de bună-credlnfă se află tn 
continuare Ungă noi, lingă Poli
tehnica. Țin totodată să preci
zez cil organele locale și jude
țene de partid ne-au sprijinit și 
ne sprijină eficient. Avem cinci 
meciuri ta deplasare, din care 
trebuie să aducem trei puncte 
acasă. Echipa poate reuși acest 
tur de forță, iar eu unul 
mare încredere In ea", a 
cheiat interlocutorul nostru, 
trenorul Leonid Antohi.

Politehnica Iași, club cu o 
moașă tradiție ta sportul nostru, 
se află, așadar, la răspîntia din
tre „A“ și „B“. Ieșenii, și nu nu
mai el, îi doresc să pășească mal 
departe pe drumul cel drept, cel 
pe care se află de mulți ard. Nu 
depinde decît de ei, de Romilă, 
Simlonaș, Oprea șl, mal ales, de 
Cioacă, D. lonescu, Dănilă, Cos
tea, autorii atîtor mari ratări în 
ultimele etape, cel de la care se 
așteaptă ta primul rind reabi
litarea eficacității.

Laurențiu DUMITRESCU

Politehnica Iași a terminat pri
ma parte a campionatului în tor
tă, juclnd bine, ciștlglnd fără 
drept de apel in fața Progresu- 
lui-Vulcan si Corvinulul, aducînd 
șl un prețios punct din depla
sare, de la Galați. Toate acestea 
s-au constituit tatr-un Încuraja
tor suport moral pentru echipa 
Ieșeană. Pregătirile de lamă B-au 
efectuat In condiții corespunză-

iutamecaaiiaa Morem), 3. Al. En- 
.©agufl. roșu Brașov) ; 125 cmc ti- 
1. Z. Fiilop (Electro Si. Gheor- 
I*. Tomoșvari (I.R.A. Tg. Mureș), 
enaru (Flacăra-Automecanica Mo- 
cmc juniori — 1. E. Moașa (Stea- 
Brașov), 2. P. Schmidt (Poiana 
3. F. FUcze (Steagul roșu Bra- 

jfuniori mici (50 cmc) a cîștigat 
(I.R.A. Tg. Mureș). Pe echipe, e- 
"venit motocicliștilor de la Steagul 
șov.' (M. Chisling — coresp.).

MIINE se desfășoară la Bratislava 
internațional de înot dotat cu „Ma

nta al Slovaciei" la care pârtiei-, 
sportivi români : Carmen Mihăilă, 
llihăllescu, Cristine Seidl, Carmen 
îihal Mandache, Ștefan Mltu, Ho- 
ciu, Horia Neagrău, Andrei Lin-
Ovidiu Cocenescu.
turneul internațional de pole de 

l ce se desfășoară între 17 și 21 
î anunțat participarea primele re
ive ale Italiei, Spaniei, R. F. 
i, României, U.R.S.S. și seitecțlo- 
iziei.

ECE în multe zone montane ză- 
menține, la Bilea Lac se va dis- 

tre 14 șl 17 mai, „Cupa Șoimii 
i schi fond. Vor avea loc curse pe 
nioare, 10 km juniori șl ștafete de 

juniori și 3x5 km junioare. " 
concur enți șl concurente de 

iburile din țară.
•E MASĂ
.MP1ONATUL Diviziei „A" de 
nașă s-au disputat 3 partide, care 
în programul altor etape © C.S.M. 
VI’OCA — GLORIA BUZĂU 9—2

Vor 
: la

te-

și 9—2. Meciul dintre cele două echipe din 
prima grupă valorică a disputei masculi
ne s-a încheiat cu victoria netă a gazdelor. 
Au punctat : Doboșl J-ț-3, Crișan 3+2, Pin
tea 2+2, Borca 1+1 șl dublul Doboșl — 
Crișan 1 pentru Învingători, respectiv Ro- 
manescu 1+2 șl dublul Romanescu — Sto- 
lan 1. (M. Radu—coresp.) 0 ÎNFRĂȚIREA 
TG. MUREȘ — PROGRESUL BUCUREȘTI 
5—3 șl 1—5. Evoluție oscilantă a mureșen- 
oelor, care, după ce au avut inițiativa în 
primul joc, n-au mal putut face față tn 
cel de al II-lea. Victorii.: Gabriela Balini 
2, Chinga Lohr 2, Marla flatoș 1+1 
pentru gazde, respectiv Carmen Filimon 
2+1, Marilena Panțuru 1+2, Viorica Dragu 
2 (I. Păuș — coresp.) • C.8-S. PETRO
ȘANI — C.S-S. RM. VILCEA 5—2 șl 3—5. 
tnttlnire echilibrată din toate punctele de 
vedere. Au punctat : Daniela Păduraru 
3+2, Ana Mărcuș 2+1 pentru peitroșenence, 
respectiv MUiaela Efrem 1+3, Ana Cloban- 
can 1+2 (S. Băloi — coresp.).
TIR

ALTE REZULTATE din cadrul etapei I 
a campionatului municipiului Bucu
rești la arme cu glonț : ta proba de pis
tol standard, rfștigată de Ana Ciobanii 
cu 583 p, Elena Macovel de la Dinamo s-a 
clasat pe locul 2 cu un valoros nou re
cord personal : 581 p. Anișoara Matei a
ocupat locul 3, cu 578 p. La junioare, a
cîștigat Emilia Bodrtagă (Dinamo), cu 572 
p. La pușcă liberă 3x40 f, s-a impus C. 
Stan (Steaua), cu 1151 p, iar la pistol liber, 
seniori, L. Pop (Dinamo), cu 552 p. El a 
fost urmat de I. Neagu (Dinamo), 
p. La juniori, C. Bala a totalizat 
iar O. Vișan (ambii Dinamo), 529 
pușcă standard 60 Le., senioare a < 
Dumitra Matei (Dinamo), cu 594 p, 
junioare, Florina Petria (Dinamo), 
590 p. (Cornel Pop o viei — coresp.).

cu 549
537 p, 
p. La 

cîștigat
iar la 

, cu

toare, antrenorii Leonid Antoni 
și Kurt Gross mențtatad ștache
ta pretențiilor cit mal bus. Nu 
s-au făcut rabaturi efortului, 
n-au existat nici abateri de la 
disciplină, lucrurile „curgtad" in 
albia Jor firească, exact ca șl In 
anii precedenți. „Aceste premise 
ne-au făcut să credem că putem 
mal mult, ne-a apus, la începutul 
acestei săptămtni, Leonid Antohi, 
antrenorul principal al Politeh
nicii. Attt noi, antrenorii, cit șl 
jucătorii, absolut toți jucătorii 
din Iot, ne-am angajat să urcăm 
pe treptele clasamentului ta re
turul campionatului, echipa să 
joace din ce ta ce mal bine, ca 
să-l mulțumească pe cel ce iu
besc fotbalul la Iași...". După 
înfringerea de la Baia Mare, din 
etapa a 18-a, Politehnica a reve
nit acasă ferm hotărită să re
cupereze în partida cu F.C. Ar
geș, echipa care suferise un eșec 
neașteptat pe teren propriu, în 
fața Universității Craiova. Ce s-a 
intlmplat - se știe. Politehnica n-a 
putut clștiga, a ratat mari oca
zii de a înscrie, a primit un gol 
și... „Pierderea meciului cu F.C. 
Argeș a fost ca o lovitură de 
măciucă pentru noi, a continuat 
să ni se destăinuia L. Antohi. 
Șl, ta plus, ea a avut darul să 
scoată ta evidență o serie de 
cauze care și-au pus amprenta 
pe evoluția echipei. Plecarea lui 
Coraș și Cernescu a dus la des- 
completarea Iotului, a atacului 
Îndeosebi, primul fiind golgeter 
ta tur. Mai mult, n-am reușit 
să-l legitimăm pe Butufei, Nem- 
țeanu șl Radu (de la Suceava). 
Iar celălalt Radu, juniorul nos
tru, a fost mai mult plecat pen
tru a juca ta preliminariile Cam
pionatului european. Aceasta a 
fost o cauză. O a doua a consti
tuit-o accidentările. Costea a stat 
pe tușă o lună, Simlonaș a lipsit 
ta ctteva meciuri Importante, ca 
șl Munteanu și Ciocîrlan. In sfîr- 
șit, după toate aceste necazuri 
de natură obiectivă a mai inter
venit o cauză : ratările. De cînd 
stat antrenor n-am văzut jucă
tori care să nu poată înscrie nici 
de pe linia porții, cum s-a intîm- 
plat cu atacanții noștri ta meciu
rile cu „Poli" Timișoara și, mai 
ales, cu F.C.M. Brașov ! In nouă 
partide, înaintașii n-au reușii 
decît un gol din acțiune. prin 
Costea ! Nu-mi pot explica așa

AZI, [TAPĂ INTERMEDIARĂ 
ÎN SERIA A ll-a A DIVIZIEÎ „B“

am 
în- 
an-
fru-

I

în seria a II-a a Diviziei „B“ 
are loc azi o nouă etapă inter
mediară. Iată programul și ar
bitrii meciurilor : • Gaz me
tan Mediaș — Mecanică fină 
București : O. Anderco (Satu 
Mare) • Nitramonia Făgăraș
— Petrolul Ploiești : FI. Cenea 
(Caracal) © Metalul București
— Flacăra Moreni : I. Crădu-
nescu (Rm. Vilcea) — terenul 
Metalul • Șoimii Sibiu — 
Rapid București : A. Forwirth 
(Timișoara) • Sirena Bucu
rești — Tractorul Brașov : E. 
Păunescu (Craiova) — terenul 
Sirena • Pandurii Tg. Jiu — 
Rulmentul Alexandria : A.
Stoker (Petroșani) • Poiana 
Cîmpina — IÎOVA Roșiori : D. 
Tilincă (Brăila) • Autobuzul 
București — Metalul Plopeni: 
M. Adam (Clui-Napoca) —tere
nul Autobuzul' O Meciul Chi
mica Tîrnăveni — Luceafărul 
București a fost amînat • C.S. 
Tirgoviște stă.

Toate partidele vor începe la 
ora 16,30.

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI...
MATEIANU, AN- 
PROGRESUL-VUL- 
toceputul acestei

© VIOREL 
TRENOR LA 
CAN. De la ——,__  __
săptăniîni, la conducerea tehnică 
a echipei Progresul-Vulcan se 
află Viorel Mateianu.

• LA INVITAȚIA CLUBULUI 
SPORTIV TIRGOVIȘTE, selecțio
nata armatei siriene va efectua 
un turneu în țara noastră, in pe
rioada 16—27 mal.
• STEAUA A SUSȚINUT UN

MECI IN BULGARIA. Vinerea 
trecută, echipa Steaua București 
a întîlnit, la Ruse, selecționata 
de tineret a Bulgariei. Partida 
s-a Încheiat la egalitate : 0—0.
Antrenorul Gh. Constantin a ru-

lat întregul lot de jucători, mal 
puțin Iordache, Iordănescu, Stoi
ca și M. Răducanu, aflați la lo
tul reprezentativ.• F.C. ARGEȘ — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 3—3 (2—2).
Au marcat : Molceanu (min. 3), 
Tulpan (min. 37) șl Radu II 
(min. 50), respectiv Donose (min. 
4) Cirțu (min. 41) și Irlroescu 
(min. 87) (I. Fețeanu — coresp.)

® CORVINUL HUNEDOARA — 
JIUL 2—2 (1—0). AU L--—-’ 
Dumitriu IV (min. 27) și 
(min. 89) pentru Corvinul, 
jan (min. 57 și 72) pentru 
Meciul s-a disputat la 
(1. SImion — coresp.)

Inscris ;
Nlcșa
Sălă-
Jlul. 

Deva.



in turneul de calificare pentru C. E, la Paderborn C. IÎHL0IU, 59G p IA PISTOl VITEZĂ
VOLEIBALIȘTII ROMÂNI SlNT PRINCIPALI FAVORITI

Campionatele europene de 
rolei, ajunse la cea de a 12-a 
ediție, sint programate anul a- 
cesta in mai multe orașe din 
Bulgaria, în luna septembrie. 
Dar ele au început, de fapt, 
de pe acum. După cum se știe, 
după ediția a 8-a a competi
ției (Italia, 1971), cind la start 
s-au aliniat un număr record 
de echipe (22 formații mascu
line) s-a pus problema difi
cultăților organizatorice in 
condițiile eventuale ale înscri
erii tuturor echipelor repre
zentative ale țărilor „bătrînu- 
lui continent" ; așa s-a hotărît 
ca incepînd cu ediția următoa
re (Iugoslavia, 1975) faza fina
lă a C.E. să adune la start nu
mai 12 echipe. Primele 5 cla
sate in ediția precedentă și e- 
chipa țării organizatoare se 
consideră calificate direct, ur- 
mind ca pentru celelalte 8 
locuri să se organizeze în pre
alabil turnee de calificare.

Pentru C.E, din acest an 
faza calificărilor a și început. 
In Spania, la Jerez, zilele tre
cute s-a încheiat unul din tur
neele de calificare. Și-au cîști- 
gat dreptul de a participa la 
faza finală, în Bulgaria, for

niLAN fiMMiAN (lurtOSldTia)

„UNIVERSIADA DE EA BUCUREȘTI- 
El COMPETIȚIE DE ELITĂ-

Cu prilejul campionatelor europene de lupte libere, de la 
Lodz, am adresai președintelui Federației internaționale de
lupte, Milan Ercegan (Iugoslavi, 
punde la citeva întrebări.

— La București, se va des
fășura, in iulie, a Xl-a Uni
versiadă, in programul căreia 
figurează și luptele (greco-ro- 
mane și libere). Cum apreciați 
acest apropiat eveniment spor
tiv ?

— Nu exagerez deloc, consl- 
derlnd „Universiada" ca ne o 
competiție de elită a luptelor. 
Din cite știu, la București vor 
fi înscriși, la ambele stiluri, 
luptători de notorietate inter
națională — campioni olimpici, 
mondiali ?i europeni. Deci, sa 
poate anticipa că disputele, 
pentru a urca treptele podiu
mului de onoare, vor fi foarte 
aspre, mai ales in noile con
diții ale regulamentului.

— Apropo dc aceste noutăți.

„EUROPENELE" DE BOX DE LA TAMPERE
(Urmare din pag. 1)

in dificultate în finalul meciu
lui. motiv pentru care, după 
părerea noastră și a altor co
legi de la masa presei, merita 
victoria. Dacă n-a primit deci
zia. aceasta se daiorește fie in
corectitudinii unor arbitri (sa 
cunosc numeroase asemenea si
tuații), fie lipsei lor de aco
modare cu mașina electronică 
de punctaj folosită pentru pri
ma oară la o competiție oficială 
cu prilejul campionatelor euro
pene de la Tampere. într-o si
tuație asemănătoare a fost eli
minat din lupta pentru meda
lia de aur și Dumitru Cipere 
(în disputa cu V. Miroșnicenko 
— U.R.S.S.), șl Viorel Ioana (în 
intilnirea cu bulgarul Iordan 
Lesov). Dealtfel, in legătură 
cu partida V. Ioana — I. Lesov, 
chiar președintele Comisiei de 
arbitri E.A.B.A., Emil Jecev 
(Bulgaria), ne-a declarat că 
sportivul român a fost net su
perior în meciul respectiv, dar 
că — spre surprinderea gene
rală — mașina electronică l-a 
desemnat învingător, cu 3—2. 
pe bulgarul Lesov. Evident, 
mașina electronică de punctaj 
este mînuită tot de oameni...

întrecerile de la Tampere 
s-au încheiat cu un succes ca
tegoric al pugiliștilor sovietici, 
învingători Ia 8 din cele 12 ca
tegorii de greutate, iar alți trei 
boxeri din U.R.S.S. au urcat si 
ei pe podiumul de premiere. 
Dar, deși performanța lor ge
nerală este remarcabilă, boxe
rii sovietici nu și-au mai domi
nat cu autoritate, ca la alte 
competiții, partenerii de între
cere. Din echipa Uniunii Sovie

mațiile R. D. Germane și Spa
niei.

O altă grupă iși începe vi
neri, la Paderborn (R. F. Ger
mania), disputele pentru două 
locuri. Printre participante se 
va afla și reprezentativa țării 
noastre, ca urmare a locului 7 
ocupat în ediția precedentă 
(Franța, 1979). Voleibaliștii ro
mâni sint, desigur, favorițH 
principali, avind in vedere cla
sa lor evident superioară tutu
ror celorlalți participant!, pre
cum șl performantele deosebi
te realizate de ei In ultima 
vreme. Echipa pregătită de an
trenorul emerit Nicolae Sotlr, 
ajutat de Stellan Tudor, se a- 
flă în formă bună, dovedită 
zilele trecute în turneul de ve
rificare de la Zagreb, unde, 
după eșecul din prima zi în 
fața „squadrei azzurra" (sur
prinzător, dar explicabil prin 
oboseala jucătorilor noștri în 
urma călătoriei cu trenul), tri
colorii au realizat numai vic
torii. cele mai semnificative 
fiind cele împotriva echipelor 
U.R.S.S. (campioană olimpică, 
dar lipsită de cîțiva titulari), 
Bulgariei (medalie de argint Îs 
J.O.), Iugoslaviei (medalie de 
bronz la C.E. 1979).

i), rugămintea de a ne răs-

Vi se par ele echitabile 7 Ne 
referim și la faptul că au 
existat recent, chiar la „euro
pene", cîteva cazuri parado
xale...

— Noile modificări ale regu
lamentului de concurs, care au 
ca scop universalizarea luptei 
pe saltea, astfel ca ea să de
vină totală, dinamică și spec
taculoasă, fără abfineri in fo
losirea procedeelor tehnice ris
cante, cred că sint foarte bine 
venite! Au fost, insă, ce e 
drept, și unele situații para
doxale, cum le numiți dv., a- 
tunci cind un sportiv avind 
două infringeri a concurat, to
tuși, pentru o medalie ! In a- 
cest sens va trebui să mai în
treprindem ceva...

tice au lipsit puncherii din anii 
precedent!, boxeri care reușeau 
să-și scoată cu destulă ușurin
ță adversarii din luptă. Majori
tatea boxerilor sovietici sini 
sportivi înalți. rapizi, cu un stil 
de luptă adaptat la noile con
diții de arbitraj cu mașina e- 
lectronică, aparatul respectiv 
(de producție sovietică) înregis- 
trînd doar numărul loviturilor 
(oricît de ușoare) și nu și efi
cacitatea lor. Dar, sistemul de 
punctaj vine în flagrantă con
tradicție cu maniera de arbitraj 
în ring. în dorința de a evita 
înfrîngerile prin k.o., care ar 
putea avea consecințe nedorite, 
arbitrii din ring opresc lupta și 
îl numără pe boxerul lovit pu
ternic, chiar în situații în care 
sportivul respectiv este în ple
nitudinea forțelor și, deci, apt 
să continue lupta. La trei ast
fel de situații, arbitrul încheie 
meciul, declarîndu-1 Învins prin 
inferioritate pe boxerul numi-, 
rat. indiferent de cele intîmpla- 
te pe ring pînă în momentul 
respectiv. Una dintre situațiile 
de acest gen s-a petrecut în 
meciul dintre M. Ciubotaru și 
suedezul V. Koskela, în care 
Ciubotaru ar fi terminat învin
gător dacă ar fi fost lăsat să 
continue disputa.

în concluzie, maniera contra
dictorie în care se stabilesc în
vingătorii creează unele confuzii 
Si dificultăți atît arbitrilor, cît 
mai cu seamă sportivilor și an
trenorilor care sint obligați să 
opereze modificări în metodica 
antrenamentului. Sperăm ca fo
rul continental să găsească so
luțiile necesare pentru ca ase
menea situații să nu se mai i- 
vească.

Adversarele reprezentativei 
noastre la turneul da califica
re de la Paderborn sint for
mațiile R. F. Germania, Gre
ciei (după părerea noastră 
candidate 1* cel de al doilea 
loc). Turdei, Danemarcei d 
Elveției. Cele mai dificile 
jocuri le vor avea voleibaliștii 
noștri In prima zi. vineri (cu 
Grecia) și In ultima zi, marțea 
viitoare (cu R. F. Germania). 
Lotul român a ajuns în locali
tatea de concurs, dună ce a 
susținut Ia Nienburg un ami
cal cu formația tării gazdă (2— 
3). echipa noastră folosind mal 
mult jucătorii de rezervă. 
„Doisprezecele* român cu
prinde jucătorii : Oros, Dumă- 
noiu. Pop, Girleanu, Enescu, 
Stoian, Căta-Cbițiga, Vrîncuț, P. 
Ionescu, Mina, Grădinara d 
Pustiu. Se conturează următoa
rea echipă de bază : Oros. Du- 
mănoiu. Pop, Căta-Chițiga 
(Enescu), Stoian, Girleanu.

Aurelian BREBEANU

CEHOSLOVACIA A ClȘTIGAT
MUNCHEN, 12 (Agerpres). - 

La Dusseldorf s-au încheiat În
trecerile competiției internațio
nale de tenis pentru „Cupa Na
țiunilor". In finală, echipa Ce
hoslovaciei a învins cu 2—1 se
lecționata Australiei. Rezultate

DOUĂ ECHIPE AU DOMINAT SEZONUL
INTERNATIONAL DE RUGBY
Rugbyul are in primăvara lui 

’81 două momente de vlrf. Pri
mul s-a consumat la Londra, la 
21 martie, cind echipa Franței 
a înfrint „15-le* Albionulul. 
realizind una dintre surprizele 
anului dar și ale Turneului co
lor 5 națiuni, a cărui actuală 
ediție a cîștigat-o fără a cu
noaște înfrîngerea! Al doilea 
va avea drept cadru Moscova, 
unde la 17 mai se va disputa 
un meci-cheie op unind repre
zentativele Uniunii Sovietice și 
României, intr-o altă întrecere 
de prestigiu, campionatul euro
pean, dotat cu un trofeu mereu 
mai rîvnit am numit „Cupa 
FIRA". Prin înfrîngerea catego
rică la București a rugbyștilor 
francezi (15—0) meciul din ca
pitala U.R.S.S. se constituie (ca 
șl partida amintită de Pe ..Twi
ckenham") Intr-o adevărată fi

Pe „Wembleg", in finala „Cupei Angliei*, desfășurată stmbiii, 
Tottenham Hotspur și Manchester City as terminat nedecis, 
după prelungiri : 1—1. De notai ci ambele goluri au fost înscri
se de același jucător, Hutchinson, de la Manchester. In imagine, 
o fază fierbinte la poarta lui Tottenham. Partida va fi re jucată 
miine. Telefoto : AP-AGERPRES

ATLETISM • Eerenc Seke- 
res (Ungaria) a ctștigat marato
nul de la Amsterdam, fiind crono
metrat pe 42,195 km cu 2,18 :ll,0. 
Pe locui secund, polonezul Zbig
niew Plerzynska 2,18:17,0.

BOX © La Sao Paulo s-au 
disputat campionatele America 
Latine. întrecerile au fost domi
nate de puglllștii brazilieni, care 
au cucerit 11 medalii : 8 de aur, 
1 de argint șl 7 de bronz. Boxe
rii din Argentina au clștlgat 1 
medalii de aur. • Italianul Giu
seppe Gibilisoo este noul cam
pion al Europei la categoria 
ușoară. La Dubita, Glbillsco l-s 
învins prta ko ta repriza a 6-a 
pe deținătorul centurii, englezul 
Charlie Nash. © Pe ringul dc 
la „Madison Square Garden" din 
New York, tânăra speranță a 
pugilatului american la categoria

• In cel de-al doUea concurs 
de pistol viteză de la Frank
furt pa Oder, clștlgat de fos
tul campion olimpie JUrgen 
Wlefel. cu 506 p. Constantin 
Țirlota • reușit un foarte bun 
record personal. 506 p, cu cate 
»-* clasat pa locul >, pierzând 
huruit* la care au participat

RECORDUL ATLETIC 
LA 100 m ÎN PERICOL!

In concursul internațional de 
atletism de la Los Angeles, pro
ba de 100 m a fost câștigată 
de James Sanford, cu 10,05. la 
0,10 de recordul mondial. Pro
ba de sărituri In Înălțime a re
venit lui Brian Stanton cu 2,26 
m. Alta rezultate t disc — Ben 
Plucknett 66,42 m; o milă — 
Steve Scott 3:52,50 ; prăjină — 
Anthony Curran 5,48 m. Cîteva 
cifre înregistrate In concursul 
feminin : înălțime — Louise 
Ritter 1,91 m ; 100 m — Evelyn 
Ashford 10,99 ; 400 m — Evelyn 
Ashford 51,80 ; 800 m — Robin 
Campbell 22)3,2 ; 100 m garduri 
— Benita Fitzgerald 13,22.

„CUPA NAȚIUNILOR * LA TENIS 
tehnice : Peter McNamara-Ivan 
Lendl 6—3, 6—4 ; Tomas Smid 
— Paul McNamee 6—1, T—6 ; 
Solid, Lendl — McNamara, Mc
Namee 6—4, 6—3. Finala a fost 
urmărită de peste 7 000 de spec
tatori.

nală a întrecerii continentale. 
Așadar, in vestul continentului. 
Franța; in est România...

Realizatoarea „marelui stem", 
formația „cocoșului galic* — nu 
aceeași care a jucat șl a pier
dut la București, echipa tip) 
Gabernet — Blanco, Beriranne, 
Codomlou, Pardo — Laporte, 
Bârbizler — Joinel, Lacans, Ri
ves — Imbernon, Revallier — 
Paparemborde. Dintrans. Dos- 
Ditai (doar jucătorii subliniațl 
au jucat in noiembrie pe Ciu
lești) — s-a întărit, mai ales 
la nivelul Înaintării, făclndu-se 
din nou apel la jucătorii consa- 
crațl precum Rives, Joinel. Im
bernon. Doar Lacans (care l-a 
schimbat pe Carpentier) fiind 
novice. Pe această osatură se 
va forma echipa care va trece 
in iunie Oceanul Indian spre a 
onora un important turneu tu

TELEX
grea. Gerry Cooney, l-a învins 
prta ko ta numai 54 secunde pe 
fostul campion al lumii Ken 
Norton. Cooney, un boxer de 
origine irlandeză, este ta virstă 
de 24 de ani șl a câștigat ptaă 
în prezent cele 25 de meciuri 
susținute.

CICLISM © Cea de-a 64-* edi
ție a Turuaui Italiei va tacepe 
astăzi cu • etapă ..prolog", la 
TriesL Competiția măsoară 3 673 
km tmpărțlți ta 23 de etape. 
Principalii favorițl al Turului 
stat italienii Saronl șl Moser. 
(Competiția se va tadheta la 7 iu
nie la Verona • „Turul Ro- 
mandlel* a fost clștlgat de sue
dezul Tenny Prim urmat la 27 s 
de Italianul Sareiuii.

Învingătorul și al doilea clasat, 
sovieticul Vladas Turla. M. 
Stan s-a clasat pe locul 6. cu 
595 p, iar V. Suciu, pe 20, cu 
589 p.

• Intr-un concurs internațional, 
desfășurat la Pteen, Marinicft 
Trușcă s-a clasat pe locul 3 
in proba de pistol liber, cu 
558 p. învingător : Uwe Pot- 
teck (R.D.G.) — campion olim
pic la Montreal — cu 564 p. 
La pistol viteză. Teodor Tașcă 
a ocupat locul 2, cu 591 p. în 
urma austriacului EL Sailer 
(592 p), G. Cristaclie a tota
lizat 500 p, iar F. Ir im ia. 588 
p. La pușcă liberă 3X40 f, L 
Codreanu s-a clasat al 9-lea. 
CU 1155 p.

PRT1IMINĂRII LA FUROPT^fLE
OF BASCHET MASCULIN
ISTANBUL, 12 (Agerpres). — 

S-a încheiat turneul de califi
care de la Istanbul, pentru 
campionatul european masculin 
de baschet.

Pentru turneul final, care va 
avea loc intre 26 mai și 4 iunia 
In Cehoslovacia, s-au calificat 
echipele Greciei, Angliei, R. F. 
Germania și Turciei. Echipela 
Greciei și Angliei vor juca în- 
tr-o serie alături de formațiile 
Franței. Cehoslovaciei, Spaniei, 
Israelului, iar cele ale R. F. 
Germania și Turciei vor e- 
volua alături de selecționatele 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Poloniei șl 
Italici.

Australia șl care apoi, în toam
nă, va primi la scurte intervals 
vizitele Argentinei, Noii Zeelan- 
de și României, sperăm noi îs 
postura de campioană conti
nentală...

Da, deoarece credem cu fer
mitate că echipa noastră repre
zentativă, neînvinsă in această 
ediție a competiției europene de 
vîrf (reamintim rezultatele: cu 
Polonia 33—0; cu Franța 15—O| 
cu Italia 35—9; cu Spania 56— 
6), iși va confirma și la Mos-' 
cova forma sportivă și valoas 
rea și va izbuti cea de a cinces 
victorie. Lucrul acesta ni se 
pare pe deplin realizabil. Na 
pentru că am desconsider» 
cumva formația sovietică, des
pre care avem impresii dintre 
cele mai favorabile. A se ve
dea meciul ultim, cîștigat 1» 
Rovigo, în fața „squadrei 
azzurra" (4—3), dar și frumoa
sa ei prestație anul trecut Ia 
București, cind un fundaș ca 
Goniani sau o aripă ca Mironov 
s-au ridicat ia valoarea unos 
autentice vedete. Ci. pur si sim
plu, fiindcă situăm echipa noas
tră, cel puțin la ora actuală,' 
intr-o categorie superioară. în
delungata sa experiență compe- 
titlonală. un calendar interna
țional bogat implicînd formații 
redutabile, extrem de bine cota
te Pe plan internațional (Franța, 
Țara Galilor, Anglia, Irlanda; 
Noua Zeelandă, Argentina șa.) 
Ii conferă „15-lul" nostru națio
nal o șansă In plus in partida 
din 17 mai de la Moscova, șl 
— este de presupus — că ea nu 
va scăpa rugbyștilor tricolori, 
eu atit mai mult cu cit ei do
resc să abordeze, cu fruntea 
sus. sezonul de toamnă : turneu 
in premieră In Scoția, două 
jocuri, la București șl Constan
ța, cu faimoșii „AII blacks* din 
Noua Zeelandă, pentru prima 
dată in România, ca și tradi
ționalul meci oficial cu Franța, 
de astă-dată la Narbonne.

Dimitrie CALLIMACHI

FOTBAL 0 Intr-un meci dis
putat la Jakarta, ta cadrul pre
liminariilor campionatului mon
dial, Neva Zeelandă * tavtas ca 
2—0 (1—0) Indonezia.

SĂRITURI • Proba de tram
bulină din cadrul concursului de 
sărituri in apă de la Fort Lau
derdale (Florida) a revenit me
xicanului Carles Giron cu 617,97 
p. Proba feminină de platformă 
s-a Încheiat cu succesul sporti
vei din R.P. Chineză, Chen Xias 
Xi* cu 420,87 p.

SCRIMA • Competiția de flo
retă „Turneul celor șapte na
țiuni* s-a încheiat ta localitatea 
vest-germană Trier, cu victoria 
echipei R. F. Germania, urmată 
de formațiile U.R.S.S., Poloniei. 
Franței. La individual, cel mal 
bun rezultat l-a obținut scrime- 
rul sovietic Aleksandr Roman- 
kov.
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