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In drum spre start, Sande Toma, 
mondial

Snagovul arată splendid in 
noua haină de primăvară, cu 
schituri și caiace lucitoare ce 
fulgeră pe sub maluri înverzi
te, cu balize multicolore per
fect aliniate pe pista de con
curs. E săptămina schifului, a 
mult așteptatului concurs re
publican de canotaj pe ambar- 
cații mici. Interesanta întrecere 
individuală a celor mai buni 
rameri și vîslași din țară a în
ceput marți, cu primele star
turi în cursele eliminatorii re
zervate băieților. Miercuri au 
intrat pe culoarele dintre balize 
și canotoarele noastre fruntașe, 
recent revenite de la „Regata 
Tată" cu 6 locuri I in cele 6 
probe rezervate senioarelor 1

Pe pontoanele mereu mișcă
toare acostează, ori se depăr
tează spre larg, zeci de „sim- 
pluri", de „dublu fără cîrmaci" 
— singurele ambarcații admise 
in concurs. Le petrec cu pri
virea, cu speranța, profesorii și 
tehnicienii care predau la cu
noscuta „școală a Snagovulul", 
Ie zîmbește tinerește decanul 
de vîrstă al canotajului nostru, 
antrenorul emerit Francisc

sprintera numărul 1 a schifului
Foto : Dragoș NEAGU

Cserhaty (76 de ani, 18 titluri 
de campion național, primul — 
la schit simplu — în 1922 !). 
La turnul de sosire, pe foile 
de concurs apar nume de ca
notoare consacrate, cifre care 
vorbesc despre progres, despre 
muncă și dăruire. Ca de fie
care dată, Sanda Toma — 
sprintera nr. 1 a schifului mon
dial — e marea favorită a pro
bei de simplu. Ea va evolua 
alături de alte talentate spor
tive, printre care și Adriana 
Chelariu, tînăra care anul a- 
cesta, la Timișoara, a cucerit 
titlul de campioană națională 
ia fond atît la junioare, cit și 
la senioare.

După ambițioasele dispute 
din serii șl recalificări, as
tăzi concursul republican pe 
ambarcații mid programează 
finalele masculine (2000 m). 
In sfîrșit, sîmbătă, începind de 
la ora 10, iubitorii acestui sport 
vor putea urmări interesantele 
finale feminine pe distanța 
clasică de 1 000 m.

Vasile TOFAN

între județele in care preocu
parea pentru atragerea copiilor 
și tineretului în activitatea 
sportivă de masă desfășurată in 
aer liber apare ca o dominantă 
se află și Buzăul. O recentă 
consfătuire a profesorilor de 
educație fizică din acest județ 
a relevat în mod convingător 
o asemenea preocupare.

Ceea ce retine atentia în mod 
deosebit este faptul că tradiția 
statornicită in 
activitatea spor
tivă de masă, 
intr-o serie de 
unități de În
văț ămini din 
mediul urban 
(și exemplul 
cel mai tipic
îl reprezintă Liceul „B. P. 
Hașdeu" din Buzău) este 
urmată de multe școli din cu
prinsul județului, din comune 
și chiar din sate. Modalitatea 
cea mai directă o reprezintă 
probele atletice șl dintre aces
tea cu precădere alergările de 
cros. Ne vom opri la un exem
plu. cel oferit de Școala gene
rală din Izvorul dulce-Merei, 
care reușește să întrunească 
multe din atributele unei acti
vități sportive de masă in aer

După meciul de fotbal de la Budapesta

TRICOLORII POT EVIDENT MAI MULT

liber continue și. pe deasupra, 
excelent organizată.

Fără nici un dubiu atletis
mul și-a cucerit. în această fru
moasă așezare buzoiană. prie
teni adevărati. S-ar putea ca 
această opțiune a copiilor șl 
elevilor de aici pentru prima 
dintre disciplinele olimpice să 
fie determinată și de faptul că 
unii dintre foștii lor colegi au 
ajuns să fie cunoscuți cu mult 

peste vatra co
munei : Nicolae 
Bănișor a a- 
juns în lotul 
național de atle
tism (a luat 
parte și la u- 
na din edițiile 
Jocurilor - Bal

canice). Elena Alexe a fost 
finalistă a „Crosului tineretu
lui". iar Aurelia Ene tot fina
listă la „Crosul pionierilor". Ar 
fi un argument. Dar mai sînt 
și altele.

Unul dintre ele vizează sis
temul de cuprindere a elevi
lor în activitatea atletică, in 
alergările de cros îndeosebi. Din 
inițiativa unității de pionieri și 
cu sprijinul profesorului de 
educație fizică Vasile Dragomir, 
în școala generală din Izvorul 
dulce-Merei se desfășoară o În
suflețită competiție de alergare 
pe teren variat intitulată „Cro
sul săptămînii". Ce vrea să fie

Tiberiu STAMA

DECÎT SĂ SE APERE (bine)
ȘI SĂ DOMINE (steril) PE
BUDAPESTA, 14 (prin tele

fon). Echipa României a pier
dut, deci, pe „Nepstadion", pri
lejul unui punct mare, care ar 
fi făcut din ea prima echipă 
practic calificată în grupa a 
4-a după numai 360 de minute 
de joc, adică la jumătatea în
trecerii. Sigur, regretul e mare, 
tricolorii s-au aflat la un pas 
de acest punct, un pas mai mic 
decît cel necesar înregistrării 
lui în clasament pe Wembley, 
dar, in timp ce la Londra tim
pul a curs in favoarea noastră, 
cu contribuția echipei lui Gre
enwood, aici a curs în favoarea 
gazdelor, care au apărat, cu te
nacitatea caracteristică fotbaliș
tilor unguri, „creația personală" 
a lui Balint, ratificată de Faze- 
kas cu participarea largă a în
tregii apărări imediate a „trico
lorilor".

Să subliniem, din capul locu
lui, că echipa României a do
minat peste 60 de minute, eta- 
lînd calități tehnice superioare 
multor jucători unguri. Ea a 
avut o cursivitate superioară in 
joc. Minute în șir, din lunga ei 
perioadă de dominare, fotbaliș
tii unguri au fost lipsiți de 
minge, ceea ce a stîmit și de

zaprobări ironice in tribună 
Putem spune cu deplină con
vingere că românii au jucat mai 
mult fotbal decît pe Wembley. 
Cu toate acestea, golul egalării, 
pentru care tricolorii au trudit 
din greu, n-a venit. De ce ?

Sigur că acest joc va mai o- 
feri destule prilejuri de discu
ție. Deocamdată, la numai cî- 
teva ore după meci, două ni se 
par explicațiile logice :

1) Modul de abordare a par
tidei ne-a demonstrat că echipa 
a intrat pe teren cu GINDUL 
CA POATE APARA UN 0—0, 
stimulată de cele întîmplate pe 
Wembley. Faimoasa speranță 
încetățenită de mulți ani : „să 
scăpăm noi de primele 20 de 
minute" — a operat și de data 
asta. Golul insă a venit. In pri
mul rînd pentru că fotbaliștii 
unguri au primit „cartea" (pînă 
la urmă... cîștigătoare) din mina 
tricolorilor, aceștia fiind con
vinși că primele 20 de minute, 
oricum, nu le aparțin. Aceste 
prime 20 de minute, devenite 
din păcate clasice, au fost ur
mate, ca mai întotdeauna, de 
trezirea energiilor. Exemplele 
sînt numeroase. La Guadalajara 
a fost nevoie de golul lui Pe-

PE WEMBLEY
NEPSTADION 

tras pentru ca echipa noastră 
să înceapă să joace „cel mai 
bun meci al ei, în Mexic". La 
Madrid, In 1975, a fost nevoie 
de golul lui Velasquez, pentru 

loon CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare in pag. 2-3)

In vederea meciului pe ca- 
re-1 va susține duminică eu 
reprezentativa Uniunii Sovieti
ce. în cadrul Campionatului 
european, echipa de rugby • 
țării noastre pleacă astăzi 
după-amiază pe calea aerului 
la Moscova. Delegația este al
cătuită din următorii 20 de ju
cători : Ion Constantin, Sorin 
Fuicu, Marian Aides. Adrian 
Lungu, Gheorghe Vărzaru, 
Dumitru Alexandru, Stelian 
Podărcscu, Mircea Paraschiv, 
Eduard Suciu, Enciu Stoica, 
Alexandru Rădulescu, Florie* 
Murariu, Pompilie Borș, Gheor
ghe Dumitru, Gheorghe Cara- 
gea, Marin Ionescu, Ioan Bu- 
can, Constantin Dinu, Mircea 
Munteanu. Octavian Cornelia. 
Lotul este însoțit de antrenorii 
Valeriu Irimescu și Theodor 
Rădulescu, doctorul Nicolae 
Gheracopol și arbitrul Rene 
Chiriac (care va oficia la mar
gine).

Reamintim că partida care 
se va disputa în capitala Uniu
nii Sovietice este ultima din 
seria jocurilor pe care rug- 
byștii tricolori le susțin în 
cadrul actualei ediții a campio
natului european, dotat cu 
„Cupa FIRA". Avem toate mo
tivele să credem că sportivii 
noștri vor învinge și vor cuce
ri importantul trofeu, deoarece 
pînă acum, de-a lungul a patru 
întîlniri interțări (cu Polonia, 
Franța, Italia și Spania), ei nu 
au cunoscut înfrîngerea.

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI, LA STARTUL 
TURNEULUI DE CALIFICARE PENTRU C. E.
Astăzi, la „Sporthalle Maspern- 

platz“ din Paderborn (R.F. Ger
mania) se dă startul In turneul 
de calificare pentru campionatul 
european masculin de volei, la 
care participă echipele României, 
R.F. Germania, Greciei, Turciei, 
Elveției și Danemarcei. Prima 
adversară a reprezentativei noas

tre este formația Greciei, Echipa 
României cuprinde următorul 
lot: Oros, Dumănoiu, Pop, Gtr- 
leanu, Enescu, Stolan, Vrlncuț, 
Ionescu, Căta-Chlțlga, Mina, Grâ- 
dinaru șl Pustiu (antrenori: N. 
Sotlr șl șt. Tudor; medic: P. 
Bendiu).

Ieri a £ost lansată:

NAVA COSMICĂ „SOIUZ 40“
CU ECHIPAJ COMUN RUMĂNO-SOVIETIC

Dupa ciamcniil, ratat, al calilicâril pentru C.E.

TINERI ÎNALȚI Șl VIGUROȘI SĂ ÎNTĂREASCĂ
ECHIPA MASCULINĂ DE BASCHEȚI

Turneul de calificare pentru 
campionatul european de bas
chet masculin a produs două 
mari surprize : promovarea e- 
chipei Angliei și retrogradarea 
în â treia (!) grupă valorică a 
formațiilor Ungariei și Bulga 
riei care, de-a lungul’ anilor, 
s-au aflat printre protagonis
tele C.E. Sînt, desigur, răstur
nări spectaculoase de ierarhii 
în acest joc sportiv în care re
prezentative, anonime pînă de 
curînd, urcă spre vîrful ierar
hiei, iar altele cad în anonimat. 
In această circumstanță, selec
ționata României (ca și celelal
te, dealtfel) a avut o misiune

foarte dificilă (în seria I a tur
neului preliminar de la Izmir), 
pe care, din păcate, nu a du
s-o la bun sfîrșit. Baschetbaliș- 
tii români au obținut, este 
drept, trei victorii (95—84 cu 
R.F. Germania — cîștigătoarea 
seriei, 91—75 cu Portugalia și 
112—87 cu Bulgaria, aceasta din 
urmă jucîndu-și, în partida 
respectivă, ultima șansă de a 
se menține în ,,B“), dar a pier
dut meciurile cu Olandă (84— 
87) și cu Suedia (85—90), cla-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag a 4-a)

La 14 mai 1981, ora 20 și 17 
minute, ora București (21 
și 17 minute, ora Moscovei), in 
Uniunea Sovietică a fost lan
sată nava cosmică „Soiuz 40“ 
cu echipaj comun : comandan
tul navei, Leonid Popov, Erou 
al Uniunii Sovietice, pilot cos
monaut, ți Dumitru Prunariu, 
cosmonaut cercetător, cetățean 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Programul zborului navei „So
iuz 40“ prevede cuplarea cu 
complexul științific orbital ,pa
liul 6» - „Soiuz T-4“. Cosmo- 
nauții Popov și Prunariu vor 
efectua la bordul complexului 
o serie de cfercetări și experi
mente împreună cu cosmonauții 
Kovalionok și Savinih, care se 
află pe o orbită circumterestră 
de la 12 martie 1981.

In timpul zborului vor conti
nua cercetările spațiului cosmic 
în scopuri pașnice, efectuate de 
țările socialiste participante la 
programul „Intercosmos".

Sistemele aflate la bordul 
navei lucrează normal. Cosmo
nauții Popov și Prunariu se 
simt bine.

Cosmonautul cercetător român 
Lt. major DUMITRU PRUNARIU

Pilotul cosmonaut sovietic 
LEONID POPOV

în pagina a IV-a : Relatări despre lansarea na
vei „Soiuz-40" de pe cosmodromul Baikonur



I
I

LUCEAFĂRUL^ W E DOAR... ON SIMBOL! UN TÎNĂR |

CEI MAI BUNI HALTEROFILI Al T 
ÎN LUPTĂ PENTRU TITLURILE „DACIA!

Cu un an și ceva în urmă 
a luat ființă la Brașov o im
portantă unitate atletică, prin 
contopirea a două secții șco
lare de atletism. A rezultat 
Clubul sportiv școlar „Lucea
fărul", cu un nume simbolic 
și, se speră, cu o rodnică ac
tivitate. Tn chiar primul an 
de muncă, cu 5 grupe de ni
vel I, 7 de nivel U și 19 de 
nivel III au fost obținute u- 
nele rezultate promițătoare 
în concursurile cu caracter 
național și chiar internațional. 
Iar în această iarnă, la con
cursurile republicane de ju
niori în sală, reprezentanții 
„Luceafărului" au avut cîteva 
clasări bune și rezultate pro
mițătoare.

Activitatea metodică și de 
cercetare, profilarea grupelor 
pe probe, o continuă și am
plă muncă de selecție sînt 
preocupări de bază ale con
ducerii clubului (director Mir
cea Ivan). De pregătirea ti-

EFICIENȚĂ Șl
Una dintre pep 

n ier ele sportului 
gălățean este C.S.Ș. 
nr. 2. Aici, In ca
drul secțiilor de 
atletism, haltere, 
hochei, judo, lupte 
și patinaj artistic 
se pregătesc viitorii 
performeri. Sub
conducerea unui 
priceput colectiv — 
V. Ignat, Gh. Ples- 
nilă, M. Corciovă, 
N. Gospodinov, Gh. 
Virgil, Șt. Busu, I. 
Petrișor ș.a. — ș-au 
format o serie de 
tal en tați sportivi 
care, prin rezulta
tele obținute, s-au 
făcut remarcați îh 
divers e corn p etiții 
interne și intern a-

țivxictic . aucțu 
ria Bemea și Ma
rian Nenciu — lo
cul 4 la Balcaniada 
de juniori la triplu- 
salt, halterofilii Da
niel Murărețu, Ga
briel Maxim. Fănel 
Roman, Gheorghe 
Secan — campioni 
la categoriile lor 
de vîrstă ș.a. Ur
mărind activitatea 
acestui club, se 
poate observa și 
faptul că există o 
permanentă preocu
pare pentru asigu
rarea unul flux 
continuu !n pregă
tire, celor care pă
răsesc „băncile
școlii" luîndu-le
mereu locul al ți co
pii talentați. Prin-

„VOLEIUL ORĂDEAN ARE SUFICIENTE RESURSE PENTRU 0 REALĂ AFIRMARE"
Interviu cu antrenorul ALEXANDRU MANȚ

Marile speranțe ale orădenilor 
de a revedea pe prima scenă 
fotbalistică a țării pe F.C. Bihor 
g-au năruit... Dar pe Crișul Re
pede renasc alte speranțe, cele 
ale nu mai puținilor admiratori 
ai altui sport, voleiul, care se 
distinge cu putere, de un an 
încoace, prin eforturile de a in
tra în rîndul elitei. Asaltul Divi
ziei „A" dat de echipa C.S.U. 
Unirea Oradea este condus acum 
de un cunoscut tehnician: A- 
lexandru Manț, cel care a izbu
tit să facă, acum cîțiva ani, din 
divizionara ,,B" băimăreană „Ex
plorări" una' dintre fruntașele vo
leiului nostru. L-am întflnit pe 
fostul jucător de acum 25 de ani. 
antrenorul cu faimă de acum, în 
plină campanie de pregătire a 
barajului pentru „A". Și am avut 
cu el o scurtă convorbire.

— Ați lăsat © echipă cu nume 
la Baia Mare. Ce v-a determinat 
să optați pentru Oradea ?

— Constatarea că tn ultimul 
timp _a ici se arată un mare in
teres pentru revitalizarea voleiu
lui la toate nivelurile.

— Cum estimați resursele vo- 
leiului orădean ca premise ale 
afirmării sale în marea perfor
manță ?

■— Se știe că de aici s-au ridi
cat voleibaliști de valoare. Și 
cred că dacă amintesc doar de 
medaliații olimpici de la Mosco
va porniți din pepiniera orădea- 
nă: Corneliu Oros, Dan Gârlea- 
nu și Viorel Manole, afirmația 
este pe deplin argumentată. A- 
vînd tn vedere faptul că la nive
lul copiilor și al juniorilor se lu-

PE MICUL ECRAN
SÎMBAtA 16 MAI, în cu

prinsul emisiunii „Mozaic": 
selecțiuni din finalele C.E. de 
box de la Tampere (comen
tator Sorin Satmari), din C.E. 
de judo de la Debrețin (co
mentator Costin Chiriac) și 
din fotbalul internațional (fi
nala Cupei Angliei și finala 
Cupei Cupelor).

DUMINICA 17 MAI, ora 16: 
transmisiuni directe alterna
tive de la Moscova (meciul 
de rugby U.R.S.S. — România, 
comentator Dumitru Tănăses- 
cu) și Tg. Mureș (meciul de 
fotbal A.S.A. — F.C. Olt, co
mentator Mircea M. Ionescu); 
ora 19,30: emis: unea Telerama 
sport.

MIERCURI 20 MAI, ora 17: 
transmisiuni directe alterna
tive de la București și Ora
dea, din semifinalele Cupei 
României la fotbal: Sport
Club Bacău — Univers :tatea 
Craiova (comentator Cornel 
.Pumnea) și Poli:ehriica Timi
șoara . — Sticla Arieșul Turda 
(comentator Cristian Țopescu). 

nerilor atlețl se ocupă o sea
mă de profesori și antrenori, 
pasionați și competenți (O- 
prina Stroe, Mihai Szdke, Ra
du Frunteș, Liviu Mereuță 
etc.), hotărîți să obțină cu e- 
levii lor performanțele de 
care atletismul nostru are a- 
tîta nevoie. Cu sprijinul In
spectoratului școlar brașo
vean, al direcțiilor școlilor 
generale din oraș, a fost or
ganizată, anul trecut, o am
plă acțiune de selecție, in ur
ma căreia au fost depistate 
cîteva elemente cu o reală 
perspectivă: Antonela Zbâr
cea, Bogdan Pescarii, Gabrje" 
la Geman, Gabriela Costea, 
Tiberius Doboș, Florentina 
Popescu, Nicolae Plugar, Ma
ria Rizea etc.

„Luceafărul" funcționează 
pe lîngă Școala generală nr. 
25 (director C-tin Bîrleanu) 
unde există asigurate condiții 
bune pentru o activitate de 
calitate.

COLABORARE
tre ei atleții Cori
na Roș ian u, Manue
la Pascu, Gabriel 
Marcu, Dorina Lio- 
pa, Mihai Bala ban, 
în care antrenorii 
își pun mari spe
ranțe.

Această rodnică 
activitate este posi
bilă, printre altele 
și ca urmare a u- 
ned fructuoase co
laborări cu profe
sorii din școli și 
licee — menționăm, 
mal ales Șc. gen. 
nr. 10, 30 șl 31 —, 
pe plan superior ea 
fiind continuată 
prin promovarea la 
C.S.U. sau Dunărea 
Galați a celor mai 
valoroși elevi.

(Em. F.)

crează cu asiduitate, că există 
reputați șlefuitori de talente cum 
stnt profesorii Eugenia Junker, 
Alexandru Blghean și ex-jucăto
rul Dorel Arhip, pot spune că 
voleiul orădean are suficiente 
resurse pentru o reală afirmare.

— In echipa cu care vă veți 
prezenta la baraj aveți elemente 
de valoare capabile nu numai 
să treacă acest examen, ci să șl 
garanteze permanența în prima 
divizie ?
. — Desigur, Printre acestea a- 
mintesc pe Bădiță, pe Manole, 
care a revenit aici de la Steaua,

TURNEELE DE
...PENTRU PROMOVARE ÎN 

„B“. Din fazele de zone, înche
iate zilele trecute, s-au calificat 
pentru turneele de baraj urmă
toarele campioane județene, fe
minin: C.S.Ș. Focșani, Metal 33 
București, C.P. București, Dacia 
Galați, Precizia Blaj șl C.S.Ș. 
Caransebeș; masculin: Metalul 
Bistrița, Metalul Suceava, Dună
rea Drobeta Tr. Severin, Petro
chimistul Pitești, I.M.U. Medgidia 
șl Voința Beiuș. Turneele de ba
raj se desfășoară între 27 și 31 
mai la Caransebeș (f) și Sibiu 
(m). Primele trei clasate vor pro
mova în Divizia „B" de tineret.

...PENTRU PROMOVAREA ÎN 
„A“. Divizionarele ,,B“ care și-au 
cîștdgat dreptul de participare la 
barajul pentru „A" își vor dls-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Î - "ÎNTREPRINDEREA de turism,

PERFORMER

In secția de tenis a clubu
lui bucureștean Dinamo a 
mai apărut un talent: Dumi
tru Ciucă. Născut la 27 maj 
1965, elev în clasa a X-a D 
la Liceul industrial nr. 19 din 
București, D. Ciucă s-a re
marcat în acest sezon, învin- 
gînd în serie cîțiva tenis mani 
mai experimentați: A. Marcu, 
L. Manca ș, FI. Niță, D. Stă- 
nescu, S. Popa ș.a. D. Ciucă 
a Început să practice tenisul 
la vîrsta de 10 ani, antrenori 
fiindu-1, în ordine, Virgil Po
pescu, Călin Hîiju și Gheor
ghe Boaghe. Este bine dotat 
fizic (1,75 m șl 60 kg), cali
tate pe care o Îmbină cu o 
gtăpînire de sine, cu un auto
control care l-au ajutat mult 
în obținerea victoriilor amin
tite. Desigur, acest tlnăr mai 
are mult de muncit, trebuie 
să-și perfecționeze loviturile 
— ceea ce sîntem giguri că 
va face, seriozitatea cu care 
se pregătește ©ferind u-ne a- 
ceastă garanție.

pe Todoran, pe Răduță și pe mai 
tinerii Horje, Szilagyi și Richard.

— Care credeți că sînt princi
palele adversare la promovare ?

— Din cele 6 participante la 
barajul de la sfîrșitul lunii, două 
vor promova. Sper că una din
tre ele va fi C.S.U. Unirea Ora
dea. Și nu din considerente sen
timentale cred acest lucru. Este 
realmente o pretendentă îndrep
tățită de valoare și muncă. Prin
tre adversare, mai puternică ml 
se pare C.S.M. Suceava. Dar ab
solut toate tși vor apăra, la Tir- 
goviște, la baraj, cu îndtrjire 
șansa...

D. MORARU-SLIVNA coresp.

BARAJ...
pută șansele la Tîrgoviște (mas
culin), intre 2fi mai și 1 iunie, și 
la Sibiu (feminin), între 3 șl 7 
iunie. Inițial turneul feminin fu
sese programat la Brașov, dar 
ulterior, datorit^ indisponibilită
ții Sălii sporturilor de sub Tîm- 
pa, s-a încredințat organizarea 
Sibiului, cretndu-se astfel avantaj 
echipei locale ! Iată participan
tele: C.S.M. Suceava, Constructo
rul Brăila, I.C.I.M. Brașov, Me
talul Hunedoara, C.S.U. Oradea, 
Motorul Baia Mare (la masculin), 
Voința, Spar tac și Calculatorul 
din București, Universitatea Ti
mișoara. C.S.M. Libertatea Sibiu 
și C.S.M. Zalău (la feminin). Pri
mele două clasate se califică în 
Divizia „A*.

in excursii 
pe Valea 
trenul.

HOTELURI $1 RESTAURANTE BUCUREȘTI
Vă Învia

duminicale
Prahovei cu

Sinaia, Bușteni și Pre
deal sînt direcțiile spre 
care puteți călători în 
fiecare duminică pentru 
ascensiuni montane sau 
plimbări

Costul
in stagiune, 
excursiei :
lei numai- 54,50 

transport
— 72,00 lei transport 

și o masă.
înscrieri se fac la fi

lialele din Bd. Republicii 
Cal. Moșilor bloc 
Bd. 1848 nr. 
Bălcescu nr. 
Mendeleev

nr. 68.
55 bis, 
Bd. N. 
și str.
14.

4.
35

nr

tn momentul cînd apar aceste 
rînduri, în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, finalele „Da
ciadei" la haltere pentru se
niori sînt in plină desfășurare. 
Vor fi desemnați campionii 
„Daciadei" și ai țării, pe anul 
1981. Care vor fi aceștia ? Cîți 
dintre campionii de anul tre- 
cuit își vor păstra titlul î între
bări, desigur, la care este greu 
de răspuns. Dar, în orice caz, 
un lucru — care subliniază va
loarea finalelor „Daciadei" la 
haltere — este îmbucurător : 
toți deținătorii titlului sint pre- 
zenți in sala de sport din a- 
cest municipiu, cu intenția de 
a-și apăra titlurile și de a ob

----------------------- CAMPIONII ȚARII - 1980 ----------------
Cat. muscă: Șeic Mobin 210 kg (92,54-117,5). 
Cat. cocoș: Mircea Tuli 250 kg (1104-140).
Cat. pană: Gelu Radu 265 kg (1154-150).
Cat. ușoară: Nicolae Țuțulanu 272,5 kg (1204-152,5).
Cat. semimijlocie: Dragomir Cioroslan: 325 kg (142,54-182.5) 
Cat. mijlocie: Constantin Dabija 315 kg (1404-175).
Cat. semigrea: Vasiie Groapă 340 kg (1504-190).
Cat. grea-ușoeră: Vasiie Ilie 350 kg (1604-190).
Cat. grea: Ștefan Tașnadi 355 kg (1604-195).
Cat. supergrea: Ștefan Kreicik 340 kg (1454-195).

RECORDURI NAȚIONALE (seniori)
Cat. muscă: 220 kg „total" 100 kg „smuls" 125 kg „aruncat'
Cat. cocoș: 252,5 Kg 112,5 kg 145 kg
Cat. pană: 270 kg 122,5 kg 152,5 kg
Cat. ușoară: 310 kg 140 kg 172,5 kg
Cat. semimij.: 327,5 kg 142,5 kg 185 kg
Cat. mijlocie: 340 kg 155 kg 187,5 kg
Cat. semigrea : 355 kg 160 kg 195 kg
Cat. grea-ușoară: 357,5 kg 167,5 kg 195 kg
Cat. grea: 370 kg 167,5 kg 207,5 kg
Cat. supergrea: 360 kg 165 kg 205 kg

Primul trofeu pentru rugbyul bâimărean

ȘIIINJA CEMIN A CÎȘTIGĂT „CUPA f.RJl."
Pe o vreme închisă, cu rafale 

de ploaie, s-a jucat ieri ultimul 
meci al turneului final în Cupa 
Federației române de rugby. 
Cum ambele echipe s-au pre
zentat la stadionul Parcul copi
lului avînd cite o victorie la 
activ, partida Știința CEMIN 
Baia Mare — Dinamo s-a consti
tuit într-o veritabilă finală, care 
a consfințit, în cele din urmă, 
primul succes notabil de palma
res al rugbyului băimărean: Ști
ința a obținut victoria cu 13—12 
(4—0), intrînd în posesia trofeu
lui. O performanță remarcabilă, 
pentru care echipei antrenate de 
Mitică Antonescu i se cuvine în
treaga laudă. Ce-i drept, lidera 
campionatului a fost lipsită de 
mulți titulari — componenți ai 
lotului reprezentativ sau indis
ponibili —, însă înlocuitorii aces
tora au evoluat cu o ambiție ce 
a contribuit la un joc dinamic, 
interesant.

Băimărenil și-au etalat veleită
țile de la bun început, ei reușind 
primele puncte prin eseul lui 
Gligor. Nu au mal înscris apoi 
decît în primele minute de la 
reluare, tot prin eseu (Moț),

PRIMĂVARA - ANOTIMPUL ALERGĂRILOR ÎN
(Urmare din^pag l)

ea 7 O întrecere cu participa
rea tuturor claselor V—VIII, 
care se prezintă Ia start în fie
care sîmbătă (ziua fixată pen
tru concurs) cu cite două e- 
chipe, 6 fete și 6 băieți, sta
bilite Ia capătul unor probe 
desfășurate anterior. Programat 
Pe etape, numărul lor cores
punde săptămînilor care com
pun un trimest u de școală. 
„Crosul săptăminii" are o evi
dentă la zi. prin clasamente 
Întocmite după fiecare etapă, 
pe clase și individual.

In acest fel alergările de 
cros — organizate practic non
stop — interesează pe toti ele
vii claselor V—VIII (multi din

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOIO-PRONOSPOIT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC...

LOZUL ÎN PLIC răsplătește cu 
regularitate perseverența parti- 
cipanților. ’ Zilnic, la Administra
ția de Stat Loto-Pronosport șl la 
sucursalele județene sosesc alțl 
și alțl cîștigAtori de AUTOTU
RISME sau MARI SUME DE 
BANI. întrucît in ultima vreme 
am prezentat numai cîștigători 
de autoturisme, astăzi vom no
minaliza și cîțiva participant! care 
au obținut recent importante su
me de bani: Dubariu Nicolae 
(Sînmihaiul Român, jud. Timiș). 
Popovici Veronica (Iași), Luca 
Vasiie (Brașov), Pricop Marin 
(Constanța), Birișan Iacob (Cluj- 
Napoca) și Beldiman Niculae 
(Ploiești) — CÎTE 50.000 lei; Con
stantin Gheorghe (Prigor, jud. 
Caraș-Severin), Graur loan 
(București), Negru Nicolae (Tg. 
Jiu), Lazăr Petru (Sălaj), Ne- 
goiță Dumitru (Udați, jud. Bu
zău) , Barovină iulian (Curtea de 
Argeș), Dinu Ștefana (Axintele, 
jud. Ilfov), Gălan Gheorghe (Ro
man), Bulboacă Florin (Poiana, 
jud. Galați) și Argeșeanu Dumi
tru (Mihă iești, jud. Vîlcea) — 
CÎTE 20.000 lei. În med ul urban 
și rural, LOZUL ÎN PLIC vă «- 

ține rezultate cit mai bune. 
Sperăm într-un nivel ridicat al 
întrecerilor și acest lucru este 
posibil, dacă avem In vedere 
faptul că la unele întreceri de 
anul trecut cîțiva halterofili 
români au obținut rezultate 
bune clasîndu-se printre pri
mii 10 pe lista celor mai bune 
performante mondiale : Gh. 
Maftei (cocoș), Gelu Radu 
(pană). Dragomir Cioroslan 
(semimijlocie). Dumitru Petre 
(mijlocie), Vasiie Groapă (semi
grea) și Ștefan Tașnadi (grea).

Gheorghe Maftei, originar 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, component al clubului 
C.S. Onești, este halterofilul

român 
apropii 

mai bt 
dială. I 
252,5 k, 
este re 
lntrecer 
„Mă bi 
am ere; 
ediție : 
mă imi 
vin can 
pe care 
cut. Vr 
propriil<

transformat de Trnyancsev. La 
10—0, ei au părut oarecum sur
prinși de revirimentul bucurește- 
nilor, al căror fundaș, Petre, a 
transformat două lovituri de pe
deapsă. Din același procedeu 
Trnyancsev a mărit însă iarăși 
diferența, aplombul dinamoviști- 
lor, nefiind suficient în final 
decît spre a ajunge să piardă la 
limită (a punctat același Petre — 
2 l.p.). Așadar, victorie frumoa
să șl meritată a băimărenilor 
după un joc care — șl datorită 
învinșilor — s-a situat, în con
dițiile date de vreme, la înălți
mea unei finale.

Arbitrul Theodor Witting, aju
tat la mir gini de A. Cristescu 
și C. Popescu, a condus foarte 
bine formațiile: ȘTIINȚA: Ciol
pan (V. ion) — Pascale, Rădol, 
Trnyancsev, Gligor — Cantea, V. 
Ion (Gomoescu) — Beraru, Tătu- 
cu, Ștefiuc — Urdea, Pujină — 
Ion iță, Moț, Ungureanu; DINA
MO: Petre — Zafiescu n, FI. Io
nescu, Gh. Marin, Chirigiu — 
Nica, Rovența — Necula, Roman, 
Caraiman — Dărăban, Iordan — 
T uri ea, Gh. Ion, Baciu.
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solicită, la rîndu-le. să fie in
cluși în întrecere!), tiezind am
biții pentru a ajunge Pe podiu
mul celor mai rezistent! aler
gători din scoală și a culege 
laurii decernați celor mai buni...

Si astfel, indiferent de ca
priciile acestei primăveri, ele
vii din Izvorul dulce-Merei au 
declarat trimestrul al III-lea de 
școală, trimestrul alergărilor în 
aer liber, al unei bogate acti
vități sportive de masă. Atle
tismul (crosul ca atare) rămîne 
elementul de referință princi
pal în programul competitional 
al unității de pionieri din a- 
ceastă localitate buzoiană și 
doar atunci cînd vremea este 
cu totul neprielnică elevii se

dedică alt 
șahului si

Experle’ 
scoli buzu 
precierea. 
elevi care 
într-o aser 
rin Scîrler 
Nicole ta L 
firească...

feră în permanență șansa de a 
obține șl dv. succese asemănă
toare 1

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, îs mal 1931, se televizea
ză în direct începînd de la ora 
118,25.

CÎȘTLFURILE TRAGERII LOTO 
DIN 8 MAI 1981

Categoria 1 : 3 variante 25% 
(autoturisme Dacia 1300) ; cate
goria 2 : 2 variante 100% a 19.770 
lei și 13 variante 25% a 4.943 lei; 
categoria 3 : 18,75 a 5.536 lei ; ca
tegoria 4 : 45.50 a 2.231 lei ; ca
tegoria 5 : 162,25 a 640 lei ; ca
tegoria 6 : 319, a 325 lei ; cate
goria X : 1.862 a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 369.800 lei.

CIȘTIGURILE 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 lei

Categoria 3 (11 rezultate) ;
1 534,75 variante a 269 lei
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I După meciul de la Budapesta
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i „cocoș" 
i kg, cit
Înaintea 

declarat : 
in care 

actuala 
Vreau să 
n, să de- 
îd titlul 
anul tre- 
in fața 
iri". 
ENFELD

I
I
I
I
I

CERI
OLEI I
săptămîni 
duminică) 
?<xară faza 

de volei 
î echipele 
tățile gaz- 
București 

- ora 18). 
aiova. Ti- 
ica.

I
I
I

GRECO-
4IORI

I
talele „Da- 
ipte grcco- 
i. Pe foile 
.și aproape 

(18—20 de 
Cei mai 

;tl, Brașov, 
Rădăuți,

I
I
I

a.
numără șl 
țării de 

iei ediții a 
>1 ani, mai

I
tate a de- 
unl arbitri 

ai ecuso- 
in Bolocan 
iclu (Bucu- 

(Reșlța). 
'ășura pe 
Storul pro- 
Ită, de la 
minică, de

I
I
I

DE TIR
I

la Bănoasa 
ie, întrece- 

„Dlnamo- 
itiție orga- 
„Daciadei", 

■r din șco- 
yr in ter- 

asoclațille 
Minis te ru- 

. „Dinamo- 
art pe cîș- 
mlnare la 
ea masă a 
cerile „Da-

I
I
I
I

LIBER I
de sport, 

de masă...
a acestei 

a toată a- 
tierea unor 
:ă constant 
vitate (Ma- 
a Popescu, 
are absolut

I
I
I
i

ca „tricolorii" să renunțe la ca
litatea de OUTSIDERI ;

2) Modul de organizare a jo
cului, care rezultă — în parte 
— din starea psihică de start.

Dacă cercetăm caseta tehnică, 
avem următorul tablou : șuturi 
la poartă : Ungaria — România 
9—12 (pe poartă : 5—3). Cornc- 
re : 8—8. Din 9 șuturi la poartă, 
ungurii au înscris un gol, au 
tras o bară (Torocsik) și cel 
mai periculos șut al meciului 
(Fazekaș — min. 89). Din 12 șu
turi, tricolorii au... ratat patru 
ocazii mari, care rămîn... oca
zii. (Iordănescu — min. 12, cu 
poarta goală, din nou Iordănes
cu — min. 32, lob frumos de pe 
stingă, peste portarul bătut și 
peste poartă, Cămătaru — min. 
41, „întoarcere" spectaculoasă — 
dar atît — și Bălăci, min. 59, 
la 6 m de gol). Lipsa „pun- 
cher"-ului a fost evidentă.

De ce această contradicție in
tre joc și... poartă ?

Echipa noastră s-a orientat — 
și credem că a făcut bine — 
spre un 4—4—2 care se vrea e- 
lastic. Este aici, dacă vreți, re
editarea formulei Valentin Stă- 
nescu (la Rapid) și Angclo Ni- 
culescu (la naționala „70“), am
bele productive.

în cadrul actualei echipe, 
Crișan și Bălăci (mai ales) au

preluat rolul „extremelor de 
travaliu" Năsturescu — Co-. 
dreanu și Dembrovschi — Lu- 
cescu. Dar acele extreme „isto
rice" — să le zicem — lucrau, 
în general, pentru doi oameni 
bine specializați : Dumitriu II
— Ion Ionescu și Dembrovschi
— Dumitrache. Astăzi, cuplu) 
Cămătaru — Iordănescu nu mai 
are, in principal, rolul de a 
„distila" efortul celorlalți, PEN
TRU A MARCA. Astăzi, Cămă
taru sare la cap pe toată lăți
mea frontului pentru mingi tri
mise „la bătaie", iar Iordănescu 
traversează terenul, astfel incit 
in momentele-cheie, cînd gazo
nul arde, ei nu se află (sau nu 
pot să se afle) în zona de gol. 
Cele cîteva centrări excelente 
ale lui Crișan n-au intilnit 
„capul" lui Cămătaru, ca la 
Bruxelles ; în același timp, Ior
dănescu a sosit în fața porții 
nu ca Dumitriu II sau ca Do
brin, adică după „un-doi“ cu 
Dumitrache sau Ion Ionescu, ci 
după o cursă lungă, cu incon
testabilă pierdere de aplomb.

O a doua problemă e aceea a 
liniei de mijloc. Concepută ca 
o linie de patru (uneori chiar 
de cinci), prin marcajul execu
tat de Crișan și Bălăci la fun
dașii laterali adverși, ea are in 
compoziția ei doi oameni (Bel
deanu și Stoica) cu sarcini a- 
oroape exclusiv defensive. în

CIND REZULTATUL f VICIAT Dt ARBITRU, 
BONIFICAȚII!NU EXISTA

S-a discutat destul de 
mult în ultima vreme des
pre arbitri. Despre greșe
lile comise de aceștia în di
ferite partide de campionat, 
ca și despre maniera de a- 
preciere a cronicarilor. Nu 
puțini cititori (printre care 
și cunoscutul om de fotbal 
Titus Lucaciu, din Cluj-Na
poca) s-au arătat surprinși 
(sau nemulțumiți ? !) că un 
arbitru care conduce foarte 
bine o repriză 
cazul lui M. Sa- 
lomir, la Bacău) 
primește pînă 
la urmă nota 4! 
E cazul să lim
pezim lucrurile. 
O lege nescrisă 
a fotbalului spune că un arbi
traj care viciază rezultatul 
printr-o singură decizie nu 
va primi notă de trecere, 
chiar dacă pînă atunci a 
condus excelent ! Și ni se 
pare foarte dreaptă această 
hotărîre, pentru că a vicia 
un rezultat înseamnă, de 
fapt, a denatura ADEVĂ
RUL UNUI MECI, a anula 
eforturile unei echipe, a ză
dărnici munca de educație a 
antrenorilor care cer tineri
lor lor elevi să se pregăteas
că serios, să joace sportiv, 
să fie corecți etc. Și într-un 
asemenea caz, important 
este EFECTUL ! Cauzele in
teresează mai puțin, cînd o 
echipă pierde sau cîștigă

foarte
(cum a fost

printr-un penalty imaginar 
sau printr-o lovitură de pe
deapsă neacordată, printr-un 
gol din ofsaid, deci printr-o 
manevră decisivă care rămî- 
ne in afara regulamentului. 
Așa incit, presupusa „arit
metică" propusă de unii 
(nota 10 pentru prima re
priză, nota 4 pentru greșeala 
din repriza secundă înseam
nă... media 7 !) nu rezistă u- 
nui adevăr elementar, în 
virtutea căruia întregul nu 

este egal cu su
ma părților. 
Pentru că și un 
portar excelent, 
care își învinge 
echipa, printr- 
un goi primit 
nu poate primi 

trecere. Așa
copilărește, 
nici el o notă de 

și arbitrul ! Ceea ce nu are nici 
o legătură cu valoarea gene
rală a cavalerului fluieru
lui, cu trecutul lui (even
tual, apreciat) și eu meciu
rile din viitor pe care Ie 
poate conduce foarte bine. 
Nota la un meci se referă 
numai și numai la presta
ția din 
dacă el, 
ții", 
DECIZIE 
rezultatul 
este absolut
să nu primească vreo bo
nificație in numele antece
dentelor favorabile.

Mircea M. IONESCU

aceste condiții, 4—4—2 nu mai 
e elastic, făcîndu-ne să regre
tăm, pe „Nepstadion", faptul că 
Beldeanu nu și-a asumat rolul 
de sprijinitor al ofensivei, așa 
cum a făcut-o cîndva Dumitru, 
și el „închizător" în fața fun
dașilor centrali.

Toate aceste elemente nu ur
măresc „să taie firul în patru", 
ci să explice faptul că o echipă 
care domină nu reușește să în
scrie, amintindu-ne, totodată, 
că naționala noastră care a în
cheiat cu un remarcabil +2 pri
ma jumătate a bătăliei pentru 
calificare, răminînd prima favo
rită, n-a MARCAT DEClT 
DOUA GOLURI DIN ACȚIU
NE, IN PATRU MECIURI ! A- 
devărul este că lipsește și omul 
de șut, așa cum ar putea să fie 
și Beldeanu și Bălăci, dacă, 
conform indicațiilor tactice, pri
mul n-ar fi atît de departe de 
gol, iar Bălăci nu s-ar consu
ma, pe tot terenul, cu o energie 
admirabilă, nu întotdeauna ca
racteristică jucătorilor talentați 
— vezi Dobrin, Dumitru, M. 
Răducanu etc. Și cînd te gin- 
dești că linia mediană a consti
tuit in toamna trecută compar
timentul forte ai echipei.

Echipa națională a României 
încheie totuși prima jumătate 
cu un bilanț cifric peste aștep
tări. Calitățile ei ascunse tre
buie să o aducă la convingerea 
că poate mai mult decit să s« 
apere bine pe Wembley și să 
domine (steril) pe Nepstadion. 
Avem convingerea că ea își va 
găsi cea mai productivă formă 
de exprimare după ce a reușit, 
in sfîrșit, „să se adune", la ca
pătul unor îndelungate tatonări

★
Două fragmente din cronicile 

apărute joi la Budapesta :
„Nepsport" : „Echipa Unga

riei a jucat mai bine ca la Lu
cerna. Românii au evoluat bine, 
dar au avut puține ocazii de 
gol. Din echipa ungară i-am 
remarcat pe Balint, Garaba, 
Nyilasi și Fazekas. La români 
ne-au plăcut Iordache, Ștefă- 
nescu, Bălăci și Cămătaru".

„Nepsabadszag" : „O victorie 
chinuită. Vom vedea ce vom 
face de acum încolo".

în încheiere, o declarație — 
autorizată — din tabăra noas
tră, aceea a președintelui F. R. 
Fotbal, Andrei Rădulescu : 
„Mi-a plăcut jocul formației 
noastre, chiar dacă a pierdut. 
Socotesc că echipa, în general, 
este in creștere și sint optimist 
ln lupta pentru calificare".

(F. C. ARGEȘ)
• F. C. BAIA MARE - UNIVERSITATEA CRAIOVA. 

Gazdele mai speră încă chiar și în „minuni". Am însă con
vingerea că „tricolorii" craioveni și coechipierii lor, care 
au jucat întotdeauna bine la Bala Mare, vor pleca acasă 
cu cel puțin un punct. Pentru că au nevoie să-și consoli
deze poziția de lider.
• „U“ CLUJ-NAPOCA — STEAUA. Meci greu pentru 

„șepcile roșii". Reușita lor va depinde, in mare măsură, de 
forma lui Țegean — constructorul de la mijlocul terenului 
— și a lui Cimpeanu II, omul său de gol. Steaua, cu ex- 
celenții Iordache și Sameș în distribuție, va face, fără în
doială, eforturi să nu piardă contactul cu plutonul fruntaș.
• JIUL — POLITEHNICA LAȘI. Echipa din Valea Jiului 

nu prea glumește cu nimeni acasă, Joacă numai la victo
rie. Politehnica Iași crede, totuși, în șansa unei „remize". 
Nici nu prea are altă soluție.
• PROGRESUL-VULCAN — SPORT CLUB BACĂU. Ma- 

teianu, revenit acasă, va căuta, firesc, să pășească cu... 
dreptul. Tinerețea echipei băcăuane și iscusința tactică a 
antrenorului Angelo Niculescu vor fi însă obstacole greu 
de depășit.
• A.S.A. — F.C. OLT. Echipa gazdă știe să-și valorifice 

avantajul terenului. De astă-dată, are de partea 6a și un 
plus de experiență competiționala. La rîndul lor, oaspeții 
vor dori să dovedească că acel 0—7, din finalul campionatu
lui precedent, de la Tg. Mureș, n-a fost decit un simplu 
accident.

• CORVINUL — SPORTUL STUDENȚESC. Prin prisma 
formei actuale a celor două formații, un meci echilibrat. 
Hunedorenii au cîștigat, în toamnă, ambele puncte la Bucu
rești. Este acum rîndul echipei din „Regie" să lupte pen
tru a recupera măcar unul dintre ele.
• „POLI" TIMIȘOARA — F.C.M. GALAȚI. O intîlnire 

între un mare favorit, echipa care a cîștigat recent „Trofeul 
Timișoara 81", și o formație fără șanse de salvare, care 
ne-a obișnuit însă să piardă frumos, chiar și atunci cînd nu 
poate evita retrogradarea.
• DINAMO — CHIMIA. Bucure ;tenii, care au cîștigat și 

ln tur la Rm. Vîicea, sint net favoriți.
• F. C. ARGEȘ — F.C.M. BRAȘOV. Aici e aid 

toamnă am pierdut un meci în care adversarii noștri au 
losit și mijloace mai puțin fotbalistice... Noi am vrea 
cîștigăm acum, să ne luăm revanșa, numai cu ajutorul
melor pe care le are în panoplia sa fotbalul. Cred că vom 
ciștiga, infirmînd astfel și tradiția unor rezultate ne
favorabile, pe teren propriu, între noi și echipa brașoveană.
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C.S. BOTOȘANI - LOTUL DE JUNIORI 2-0 [2-0]
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:ATA clasamentele pe echipe ale 
■1“ după prima etapă, desfă- 
nța Clasament pe cluburi: Di
li băieți, 4,5 fetș), Steaua 123 p 
. Craiova 35.5 p (4+32,5), C.A.U. 
ființa 
>eva 
Ițești 
5 62
dețe:
>olj __ , ____ _ __ _
ara 36 p (3+33), Constanța 34
(1*^11,Ș), Cluj 21 p (1B+3), Ga- 

ete.' • simbAtA și duminica, 
îe desfășoară finalele campiona- 
: universitare.

Constanța 34 p (31+3), 
31 p (3+28), Rapid 29 p 
28 p (4+24) etc. (In cla
de asociații șl cluburi). 
Municipiul București 347,5 

59,5 (13+46,5), Argeș 55

I
>UA 
eză

la
<rba 

al 
jselele platformei Pipera Toboc 
’ei) — la startul căreia s-au 
de alergători (între care și în- 

ferite orașe ale țării: București,
Reșița, Craiova, Brăila ș.a. in- 

ște, se află toți specialiștii ge- 
cu N. Grigoraș, Șt. Iancovlci 

itești), B Ursu (I.N.M.T. Bucu- 
mdrescu (Politehnica București) 
ul trecui, C. Motoc (Tractorul 
eseu, T. Bucătarii, n. Mihă lescu 

Buc.), W. Hirschwogel (Reșița), 
M.T.), R. Dumitrescu, P. Badea 
curești) ș.a. precum și două 

reprezentînd A,S. Volanul din 
otcnescu. de două ori campion 

un’ca femeie din concurs Lu-

ETAPA a campionatelor re- 
pe circuit se va desfășura 
București, tncepînd de la 

despre concursul dotat cu 
Bucureștiului* — care va

'tttudin-e, o competiție interesant

ii la presta- 
acea partidă. Și, 
„cavalerul dreptă- 

stabiiește — printr-o 
— NEDREAPTA — 

unei lntilniri, 
normal ea el

ȘTIRI... ȘTIRI...
• ȘEDINȚA COLEGIULUI CEN

TRAL AL ARBITRILOR. Mfine, 
de la ora 10, la sediul F.R. Fot
bal, va avea loc ședința Colegiu
lui central al arbitrilor, la care 
vor lua parte arbitrii din lotul 
divizionar „A*. Cu acest prilej 
ae vor discuta, printre altele, ar
bitrajele prestate tn returul cam
pionatului Diviziei „A*.
• IN MECI AMICAL, ieri la 

Oradea formația locală F.C. Bi
hor a Învins cu 2—1 (1—6) echipa 
D.V.T.K. Diosgyâr (Ungaria). Go
lurile au lost realizate de Geor-

(mln.
70).

hirile au fost realizate de 
gescu (min. 43) șl Dosa 
60), respectiv Șvab (min.
(Iile GHIȘA — coresp.).
• MARȚI 19 MAI, de la

16, pe stadionul din bd. ____
cea. Steaua întîlnește, tntr-un a- 
tractlv meci internațional amical, 
Selecționata Armatei Siriene.

orele 
Ghen-

BOTOȘANI (14, prin telefon). 
Al treilea joc în cinci zile. Lotul 
național de Juniori a încheiat a- 
ceastă suită joi, la Botoșani,, unde 
a întîlnit echipa locală de Divizia 
„B“ (locul III, în seria I), pregă
tită de foștii divizionari „A“, acum 
tineri antrenori, DumitriiFx m și 
Bigan (ultimul și jucător).

In prezența a 4 000 de specta
tori, după © partidă disputată în 
limitele sportivității, robusta for
mație locală 
prin golurile 
care în min. 
Gîrjoabă, în 
de Dumitru, 
înscris, reluînd din bară, la șu
tul lui Epure. Partida a fost con
trolată ln întregime de jucătorii 
localnici. Pe alocuri a fost un 
joc lent, pentru că echipa de ju
niori, într-o formulă inedită, a 
vădit o stare evidentă de obosea
lă. Dealtfel, cele cinci șuturi la 
poartă ale juniorilor noștri re
flectă potențialul scăzut în atac. 
M. Radu a avut trei situații bune 
(min. 32, 42 și 56), dar le-a Iro
sit. Mal mult, ln min. 78, Iancu 
a fost faultat ln careu, Cier cian u 
a executat penaltyul, dar Borde- 
ianu (specialist ln materie) a 
apărat. Arbitrul V. Popovici — 
Botoșani — a condus bine forma
țiile:

C.S. BOTOȘANI: Liliac — Bozl, 
Dud ea, Bigan, Ursu — Șoîran, 
Luca, Dumitru — Macovei, Co
jocar u, Epure. Au mai jucat în 
repriza a H-a, Bordeianu, Tibi- 
chi, Hirjoabă, Mânu, Ghlosu, Lu- 
jinschi; LOTUL DE JUNIORI: 
Gîrjoabă (min. 41 M. Popa) — 
Român (min. 41 Eduard), Gheor-

ghieș, V. PopST, Czika — Cioro- 
ianu, Udrică (min. 30 Gafencu), 
Hanghiuc — Iancu, M. Radu,. Las- 
coni.

Constantin ALEXE

a cîștigat cu 2—0,
Înscrie de Udrică,

26 a trimis pe lingă 
proprie poartă, și 

care, in min. 30, a

Și-acum, reîntoarcere 
la campionat

DIVIZIA „K“ 
ÎN CIFRE

datele statistice, vă 
principalele aspecte 

_ din desfășurarea celot 
etape ale Diviziei

la

de urmărit attt pentru măiestria piloților cit șl 
pentru „forța de concurs* a unor mașini pre
gătite în mod special de către LA. Dacia Pi
tești, I.N.M.T. Buc.. Tractorul 
de 2,300 km, va fi străbătut de

AȘA A VRUT DIRECTORUL...
Brașov. Circuitul

10 «ri. (Gh. Slave)

BASCHET
DE AST AZI PIN A DUMINICA 

turnee ale fazei semifinaJe a „ _ _
pentru echipele feminine divizionare „A1 
jucătoarele din lot). întrecerile au Jo«c în ur
mătoarele orașe: seria I, la Brașov (clasamen
tul la zi: 1. Universitatea du j-Napoca 11 p, 
2. Olimpia București 10 p, 3. Rapid București 
8 p. 4. Voința Brașov 7 p); seria a n-a, la 
Timișoara (1. Politehnica C.S.Ș. 2 București 11 p, 
2. Comerțul Lie. „Bolyai“ Tg. Mureș 9 p, 3. 
Progresul București 9 pf 4. Universitatea Timi
șoara 7 p); seria a 111-a, în Capitală (1. Cri- 
șul Oradea 12 p, 2. Voința București 10 p, 3. 
Mobila Satu Mare 8 p, 4. ICEMENERG C.Ș.B. 
București 6 p). Jocurile din Capitală au loc în 
sala Giulești; programul de azi: de la ora 15,30: 
Voința — ICEMENERG, Crișul — Mobila. Amin
tim că primele două echipe din fiecare serie 
se vor califica 
desfășura, între

se dispută ultimele 
„Cupei României* 

‘ “ (fără

pentru turneul final care se va
27 și 31 mal, la Cluj-Napoca.

CĂLĂRIE
PE AGENDA

ȚIONALA A CĂLĂREȚILOR NOȘTRI figurează 
ln această perioadă participarea la noi con
cursuri. Prima confruntare va fi la Novi Sad 
(Iugoslavia), Intre 2’ șl 24 mal, la etarful pro
belor urmînd să fie prezenți și sportivii Ion 
Popa, Mircea Neagu, Dumitru Velea șl Alexan
dru Bozan Vor urma concutsurile din Iugosla
via (Lipica), Polonia șl R.D.G. • După specia
liștii în dresaj și obstacole, care își dispută in 
aceste zile întâietatea ln prima etapă a campio
natului republican, săptămîna viitoare vor evo
lua la Sjbiu (21—25 mal) specialiștii ln concurs 
complet, in aceeași fază ■ a campionatului.

competiționala interna-

„Am venit la Galați, la 
centrul de copii și juniori 
aii clubului F.C.M„ 
unde antrenez, în 
grupele de jucători 
ln anii 1967 și 1968. 
scriu, nu pentru a-mi face 
„.autobiografia, ci pentru a 
vă relata o situație de-a 
dreptul scandaloasă. care 
s-a petrecut la 
1 Mai", competiție 
organizată de Clu
bul sportiv școlar 
Bacău. împreună 
cu grupa pe care o 
antrenez am parti
cipat și la primele 
două ediții ale acestei în
treceri (în 1979 — locul 3 ; 
în 1980 — locul I, D. Lupu 
fiind desemnat cel mai bun 
jucător al competiției), cînd 
lucrurile 
In acest 
Galați a 
0—0 cu 
cu S.C.
C.S.Ș. Focșani și, logic, tre
buia să jucăm finala cu Di
namo, câștigătoarea celeilal
te grupe. Dar directorul 
clubului organizator. Dumi
tru Varodin n-a fost de a- 
cord. anunțîndu-mă că

ln 1973, 
prezent, 
născuți 
Dar vă

F.C.M. Galați a pierdut 
toate meciurile cu 0—3, de
oarece pe carnetele_ copiilor 
nu a '
doar 
N-am 
surii, 
cit în 
ției nu se 
ceva. Și chiar dacă 
atît de

au decurs normal, 
an însă... F.C.M. 
jucat în grupa I, 

C.S.Ș. Bacău, 6—0 
Bacău, 8—0 CU

existat viza F.R.F., ci 
a C.J.E.F.S. Galați ! ? 
Înțeles rațiunea mi

cii atît mal mult cu 
regulamentul competi- 

specifica așa 
erau 

aceste 
nu ni 
la in- 
ce ni

• NECESARE 
vize, de ce 
s-a spus de 
ceput ? De 
s-a găsit VINA nu
mai cînd D. Varo- 
din a văzut că e- 
chipa clubului său

nu mai poate ciștiga grupa 7 
în orice caz, eu am plecat a- 
casă cu un gust amar, și, 
mai ales, nu pot uita cum 
au privit copiii, cu LA
CRIMI ÎN OCHI, premie
rea... învinșilor lor.

Cu respect. Aurelian Dră- 
gan, antrenor Galati".

N.R. Ifltr-adevăr, așa s-au 
petrecut lucrurile. Conside
răm și noi arbitrară, repro
babilă, NESPORTIVA, ho
tărî rea luată de organiza
torul întrecerii.

Ap elin d 
prezentăm 
desprinse 
26 de etape ale Diviziei „A“.
• In cele 234 de meciuri dis

putate pînă în prezent s-au mar
cat 640 de goluri : 468 gazdele;
172 oaspeții. Cea mai productivă 
etapă a fost a 6-a, cu 32 de go
luri, iar cea mai săracă a 23-aJ 
cu numai 15 goluri. • Pe lista 
marcatorilor figurează 186 de ju
cători. Cei mai mulțl aparțin e- 
chipei Steaua : 16, iar cei mai 
puțini sint trecu ți în dreptul 
formației Politehnica Timișoara 5 
7. • Vă prezentăm jucătorii cara 
au reușit să înscrie mai mult de 
două goluri într-un meci : Radu 
II — 4 goluri (etapa a 8-a), Mu- 
reșan, Vamanu, Giuchici, Fanici, 
Țevi și Gabor —- cîte 3. O Un 
clasament al golgeterilor în de
plasare îi are în frunte pe Că
mătaru și Țevi — cîte 5 goluri. 
Radu II și Ad. Ionescu — cîte 
4. O Cele 18 divizionare „A“ au 
utilizat pînă în prezent 398 de 
jucători. Cei mai mulți : F.C.M. 
Galați — 28 și Steaua — 27, iar 
cei mai puțini Chimia — 16. • 
Din cei 398 de Jucători, doar 15 
au reușit să evolueze 26 de me
ciuri, iar dintre ei Ungureanu, 
Romilă și Gh. Ștefan se pet 
mîndri cu performanța de a fi 
jucat toate cele 2340 de minute.
• Din cele 234 de meciuri, 163 
au revenit gazdelor, 34 s-ara în
cheiat la egalitate, iar în 31 vic
toria a fost de partea oaspeți
lor. • Arbitrii au acordat pînă 
în prezent 361 de cartonașe gal
bene, cele mai multe în - etapa a
17- a : 22, iar cele mai puține în 
etapele a 22-a și a 23-a : cîte 6.
• Un clasament al cartonașelor
îi are în frunte pe M. Ionescu 
și Soșu — cu cîte 6, Cincă, Mi- 
culescu și Văetuș — cîte 5 ® In 
26 de etape s-au dictat 72 de lo
vituri de 11 m : 57 transformate. 
15 ratate ; 56 în favoarea gazde
lor, 16, pentru oaspeți ; 60 acor
date pe motiv de * ”
pentru infracțiunea 
La ...................
au 
cei 
171 
pa 
locuri în clasamentul 
alcătuit pe baza mediei de spec
tatori, sint ocupate de Craiova— 
21 600, Brașov — 19 100 șl Timi
șoara — 16100 • In cele 26 de 
etape, divizionarii „A“ au expe
diat 5 834 de șuturi la poartă 
(3 937 gazdele, 1 897 oaspeții), 
dintre care 2 873 pe spațiul porții 
(1 986 gazdele, 887 oaspeții). Cele 
mai multe, șuturi la poartă s-au 
Înregbî.răt • în -etapa a 17-a : 267, 
iar cele: mai puține in etapa *
18- a : 160.

partidele celor 
asistat 2 890 200 
mal mulțl în 

000, iar cei mal
a 13-a : ” ‘

fault, 12 —
de henț. •
26 de etape 
de spectatori, 
prima etapă : 
puțini în eta- 

53 500 • Primela
orașelor.



LANSAREA NAVEI COSMICE „SOIUZ 40“
CU ECHIPAJ

MOSCOVA. — Trimisul „A- 
gerpres", I. Dumitrașcu, trans
mite : De pe cosmodromul Bai
konur, situat în stepa Kazahs- 
tanului, a plecat spre înălțimi 
astrale nava cosmică „Soiuz- 
40", avînd la bord echipajul 
mixt româno-sovietic. De aici 
a zburat primul om în Cosmos, 
în urmă cu 20 de ani — Iuri 
Gagarin. Tot aici au fost rea
lizate lansări de stații cosmice, 
de sateliți de diferite tipuri.

Pentru prima oară un com
patriot al nostru — tînărul co
munist Dumitru Prunariu — 
duce în cosmos mesajul de pa
ce și prietenie al poporului ro
mân. inaugurînd astfel un nou 
și important capitol în cronica 
aripilor românești.

Acest zbor reprezintă o ex
presie a prieteniei româno-so- 
victice. a colaborării multila
terale dintre țările și popoarele 
noastre, o transpunere în viață 
a programelor de cooperare 
stabilite cu prilejul întîlnirilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie- . 
tului Suprem al Uniunii Sovie
tice

Alături de alte țări socialis
te, România participă la pro
gramul „Intercosmos11 destinat 
efectuării de cercetări și expe
rimente științifice și tehnolo
gice în scopuri pașnice în ve
derea studierii spațiului extra
terestru și a investigării, de 
la distanță, cu mijloace aero- 
spațiale. a resurselor naturale 
— activitate complexă și multi
laterală pusă în slujba progre
sului.

Cosmonautul român. Dumitru 
Prunariu. locotcnent-major pi
lot — inginer de aviație în Ar
mata Republicii Socialiste Ro
mânia, s-a născut la 27 sep
tembrie 1952, la Brașov. A ur
mat cursurile Facultății de ae
ronave din cadrul Institutului 
politehnic București, devenind 
inginer constructor de aerona
ve. A lucrat ca inginer 
stagiar la întreprinderea de 
construcții aeronautice Brașov, 
în august 1977 a absolvit 
cursurile Școlii militare de ofi
țeri de aviație, fiind selecțio
nat în grupul de candidați cos- 
monauți români. După pregăti
rea inițială din țară, a efectuat 
antrenamente speciale la Cen
trul de pregătirea cosmonauți- 
lor „I. A. Gagarin", de lîngă 
Moscova. Este membru al 
Partidului Comunist Român.

Comandantul echipajului mixt 
româno-sovietic, Leonid Popov, 
Erou al Uniunii Sovietice, s-a 
născut la 31 august 1945 în o- 
rașul Alexandria, regiunea Ki-

TINERI ÎNALTI SI VIGUROSI LA BASCHET!
J J J

(Urmare din pag. 1)
sîndu-se pe locul 4 în serie. 
Cum s-a ajuns la această nouă 
ratare (să amintim că echipa 
țării noastre nu. a mai jucat în 
prima grupă valorică a C E. din 
anul 1975) ne-a explicat antre
norul principal H. TURSU- 
G1AN :

— Voi începe prin a men
ționa că echipa țării noastre 
s-a prezentat la Izmir într-o 
formă sportivă bună, în acest 
sens unele date statistice fiind 
elocvente: procentaje de 60°/n 
la aruncările din acțiune (față 
de 52 la sută cît se planificase) 
și înscrierea — în medie — a 
93,4 puncte într-o partidă (față 
de 80 cît se prevăzuse inițial). 
La aruncări libere s-a ajuns la 
o medie de 83°/0, iar numărul 
mingilor pierdute a scăzut la o 
medie de 15 pe joc. Pregătirea 
fizică, precizia aruncărilor la 
coș, ambiția și dăruirea jucăto
rilor au fost punctele forte ale 
selecționatei române, în care 
cei mai buni jucători au fost 
Costel Cernat și Dan Nicules- 
cu : bine s-au mai comportat 
Ion Uglai, Florentin Ermura- 
che. Roman Opșitaru și Virgil 
Căpușan ; la Viorel Ion s-a fă
cut resimțită — printr-un ex
ces de emotivitate — insufi
cienta rodare în competiții o- 
ficiale. Au mai fost folosiți: 
Cristian Fluturaș, Gheorghe 
Dumitru, Valentin Pogonaru, 
Iulian Carpen și Adrian Flaun- 
dra. De ce nu ne-am calificat ? 
Pentru că în momentele de 
mare tensiune, decisive, unii

COMUN ROMÂNO-SOVIETIC
rovograd. Primul său zbor — 
cel mai îndelungat din istoria 
cosmonauticii — cu o durată de 
185 zile — l-a efectuat anul 
trecut, în calitate de coman
dant al celei de-a patra expe
diții de bază pe complexul or
bital „Saliut — 6 — Soiuz".

...Urmărim cu atenție deru
larea precisă, coordonată a ul
timelor operații premergătoare 
lansării. Pe platforma cosmo- 
dromului își face apariția au
tobuzul special cu cei doi cos- 
monauți. Pe costumul cosmo
nautului român este imprimată 
stemă țării noastre, iar pe bra
țul stîng, pe fondul unui mic 
dreptunghi cu culorile patriei 
— înscrisul „Republica Socia
listă România", alături de în
semnele „Intercosmos". La co- 
borîrea din autobuz, cosmonau- 
ții sînt așteptați de membrii 
Comisiei de stat care, în ajun, 
au confirmat echipajul româno- 
sovietic pentru acest zbor — 
cel format din Popov și Pru
nariu — precum și de dublura 
acestuia — compatriotul nostru, 
Dumitru Dediu, maior pilot- 
inginer de aviație și Iuri Ro
manenko, aviator cosmonaut.

Președintele Comisiei de stat 
primește raportul. Echipajul 
navei „Soiuz-40“ este gata pen
tru îndeplinirea misiunii.

„în calitate de comunist — 
spune înainte de start cosmo
nautul român — mă simt pro
fund onorat să închin eforturile 
mele pentru succesul acestui 
zbor cosmic celei de-a 60-a 
aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român — ctitorul 
glorios al României socialiste.

In aceste clipe emoționante, 
permiteți-mi să dau expresie 
celor mai sincere mulțumiri 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și Guvernului so
vietic, personal tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev pentru încrederea 
acordată".

...hjp aflăm la Centrul de di
rijare a zborurilor cosmice. Pe 
ecran apare imaginea cosmo- 
nauților, de astă dată instalați 
la locurile lor în nava cosmică 
„Soiuz-40“.

în clipa cînd se aude cunos
cuta comandă : „Cheia în pozi
ție de start !“, totul în Jur a- 
muțește. Imediat încep să func
ționeze motoarele, iar pilonii 
de susținere se desprind, dînd 
la iveală. în toată splendoarea 
ei, gata de drum, racheta înal
tă de aproape 50 de metri.

începe numărătoarea inver
să. prealabilă startului, și se 
dă semnalul lansării. Pilonii 
de sprijin și ampenajul rache
tei sînt cuprinși de flăcări ; 
răbufnesc trîmbe de fum, 6e 
amplifică zgomotul, iar nava 

jucători s-au dovedit prea e- 
motivi și, din această cauză, nu 
și-au putut manifesta întregul 
potențial. Așa s-a intîmplat in 
finalul meciului cu Suedia, cînd 
s-au ratat cîteva aruncări libe
re. Dar principala cauză con
sider că a fost numărul mic de 
recuperări: doar 34,2 (medie de 
joc), față de 44 cît se planifi
case. Deși au luptat cu ambi
ție, baschetbaliștii noștri nu au 
putut să echilibreze handicapul 
de talie in fața echipelor ad
verse, în care se aflau, de re
gulă, 3 și chiar 4 jucători mai 
inalți de 2 m (formația Olan
dei, de pildă, menținea in te
ren doi jucători de 2,07 m, 
unul de 2,10 m și unul de 2,06 
m).

— Deci, eterna problemă 
(pentru baschetul nostru) a ju
cătorilor înalți, robuști, vigu- 
roși, a rămas nerezolvată și a 
determinat și de data aceasta 
neîndeplinirea obiectivului.

— O primă măsură pentru 
sporirea mediei de talie a lo
tului este selecționarea lui 
Doru Rădulescu (2,04 m) și Ion 
Ionescu (2,07 m). Vom revizui 
așezarea „5“-ului din teren, în 
scopul de a se permite o cît mai 
bună evoluție a tuturor jucă
torilor și in special pentru a 
se obține un număr mai mare 
de recuperări. Pentru că, oricit 
de bine s-ar comporta jucătorii 
de excepție (așa cum au făcut 
Cernat și Niculescu, la Izmir), 
'posibilitatea de a realiza, marea 
performanță este limitată dacă 
nu se asigură recuperarea min
gilor de către „giganți".

propulsată de forța motoare
lor primei trepte a rachetei — 
se înalță în tării.

Scăpată din chingi, racheta 
țîșnește dezinvolt, în pofida 
celor 300 de tone ale sale, se 
depărtează în noapte ca un 
punct luminos, la început mai 
mare, apoi micșorîndu-se pe 
măsură ce crește distanța ce o 
separă de Terra.

„Am decolat !“, se aude din 
navă. în limbile română și 
rusă.

După desprinderea ultimei 
trepte a rachetei purtătoare. 
„Soiuz-40“ se plasează pe or
bita prestabilită.

Toate sistemele de bord func
ționează normal.

Din acest moment, conduce
rea navei este preluată, de la 
sol. de Centrul de dirijare.

Citim pe fețele celor prezenți 
în sala Centrului de dirijare a 
zborurilor cosmice bucuria reu
șitei. Medicul de serviciu infor
mează că pulsul și frecvența 
respirației celor doi cosmonauți 
se încadrează în normal.

Se intră în legătură cu mem
brii echipajului de bază al 
Complexului orbital „Saliut — 
6 — Soiuz — T 4“ — cosmo- 
nauții sovietici Kovalionok și 
Savinîh, aflați, de peste două 
luni, în Cosmos — care salută 
reușita lansării navei „Soiuz — 
40".

„Soiuz — 40“ se află undeva 
în spațiu și își continuă evo
luția în jurul Terrei.

Seara zilei de 14 mai va 
marca momentul în care primul 
român, Dumitru Prunariu, a 
plecat într-un zbor cosmic te
merar.

„Drum bun, dragi cosmo
naut! 1 Vă așteptăm pe Terra 1“

CICLIȘTII NOȘTRI CONTINUĂ 
SĂ SE AFIRME ÎN „CURSA PĂCII" 
© Troian Sîrbu pe locul 6 în etapa a Vl-a • Reprezentativa României își consoli

dează poziția a 5-a în clasamentul general pe echipe
PRAGA, 14 (Agerpres). — 

Etapa a 6-a a competiției ci
cliste internaționale „Cursa 
Păcii", desfășurată pe traseul 
Karlovy Vary — Praga, com- 
portînd 5 sprinturi de cățăra- 
re, a fost ca și precedentele 
animată de la primul pînă la 
ultimul kilometru, presărată 
cu momente interesante și e- 
vadări decisive care au adus 
schimbări spectaculoase în cla
sament. Noul purtător al tri
coului galben este Șahrid Za- 
gretdinov (U.R.S.S.), sosit pri
mul la Praga, cu un avans de 
peste 10 minute față de fostul 
lider, coechipierul său, I. Miș- 
cenko. învingătorul a fost cro
nometrat pe distanța de 171 km 
cu timpul de 4h 26:52. La 
interval de cîteva secunde, pe 
locurile următoare s-au clasat 
cehoslovacul Jiri Skoda și Ser- 
ghei Suhurucenko (U.R.S.S.).

în dificila etapă de ieri, o 
comportare curajoasă a avut

BULGARIA - VICTORIE CLARĂ CU FINLANDA lN PRELIMINARIILE C.M.
• Pe stadionul Vasil Levski 

din Sofia, reprezentativa Bul
gariei a obținut o victorie cla
ră în meciul cu Finlanda, din 
preliminariile C.M. grupa I. 
Gazdele au învins cu 4—0 
(1—0) la capătul unui meci în 
care inițiativa le-a aparținut 
cea mai mare parte a timpului. 
Au marcat Slaskov (min. 10 
și 53), Konstantinov (min. 55) 
și Șeskov (min. 89).

O învingînd cu 2—1 (0—0), 
pe Carl Zeiss Jena, echipa so
vietică Dinamo Tbilisi a cîști- 
gat cea de a XXI-a finală a 
Cupei cupelor. Punctele au fost

rillINEUl PRIETENIA
In centrul serbărilor prile

juite de cea de a 80-a aniver
sare a Federației de fotbal din 
Cehoslovacia se va afla anul 
acesta și tradiționalul Turneu 
prietenia, pentru juniori. Me- . 
ciurile se vor desfășura în
tre 31 iulie și 9 august. 
Formațiile înscrise au fost 
repartizate in cadrul a două 
serii : „A“ — Bulgaria.
Cehoslovacia A, Cuba, Polonia 
si Ungaria : „B“ — Cehoslova-

Au început campionatele europene de Judo

IERI AU FOST DESEMNAU PRIMII ÎNVINGĂTORI
DEBREȚIN, 14 (prin telefon). 

Joi, în ziua inaugurală a Cam
pionatelor europene de judo, 
găzduite de Sala sporturilor din 
localitate, au fost programate 
întrecerile sportivilor de la ca
tegoriile semigrea și grea (ca
tegorii la care noi n-am avut 
reprezentanți). La semigrea, 
campionul olimpic Tengis Ku- 
buluri (U.R.S.S.) a fost învins, 
în meciul decisiv, de francezul 
Moris Vachon, care a cucerit 
titlul european. Pe locurile 3 
s-au clasat Wan Del Wallc 
(Belgia) și Ulf Retting (R. D. 
Germană). La grea, sovieticul 
Grigori Veritșev l-a întrecut, 
în finală, pe bulgarul Dimitar 
Zaprianov. Pe locul 3 : Del
Colombo (Franța) și Valter 
Groben (R. F. Germania).

în relatarea de miercuri sea
ra n-am avut prilejul să „prin
dem" tragerea la sorți, care a 
avut loc la o oră tîrzie. Iată 
citeva amănunte privindu-i. fi
rește, pe sportivii români. Su- 
perușorul Arpad Szabo a avut 
șansa unor sorți favorabili pen
tru partidele din grupa sa, ur- 
mînd să-i întîlnească pe bul
garul Petka Mihalski și pe iu-

ELITA TENISULUI MONDIAL
SE REÎNTÎLNEȘTE LA ROLAND GARROS
PARIS (Agerpres). — Orga

nizatorii campionatelor inter
naționale de tenis ale Franței, 
de la Roland Garros (25 mai — 
7 iunie) au anunțat că la acest 
mare turneu va fi prezentă în
treaga elită a tenisului mondial, 
în proba masculină fiind în
scriși, fără excepție, primii ju
cători din lume la această oră, 
printre care suedezul Bjorn 

ciclistul român Traian Sîrbu, 
aflat și el multă vreme prin
tre animatorii cursei și clasat 
în final pe locul 6. cu timpul 
de 4h 31:12.

Principala acțiune a etapei 
s-a produs la km 62 cînd s-au 
desprins din pluton italianul 
Trevelini, francezul Dithurbide 
și sovieticul Zagretdinov. La 
km 84 aceștia au un avans de 
peste 2 minute, dar în urmă
rirea lor pornesc din pluton 
campionul olimpic Suhurucen
ko, cehoslovacul Skoda, româ
nul Traian Sîrbu, polonezul 
Mihalak și Barth (R.D. Ger
mană). Joncțiunea celor două 
grupuri se face la km 110, 
unde grosul plutonului trece cu 
o întîrziere de peste 8 minu
te. în ultima parte a etapei 
plouă torențial. Traian Sîrbu 
are o defecțiune mecanică și 
pierde contactul cu fugarii, so
sind totuși cu un avans de 
5:44 față de plutonul mare.

înscrise de : Gusaev (min, 67) 
șl Taraselia (min. 87), respec
tiv Hoppe (min. 63).
• în campionatul Angliei 

s-a disputat întîlnirea restanță 
Ipswich Town — Southampton. 
Cu toate că au jucat în depla
sare fotbaliștii de la Southamp
ton au cîștigat cu 3—2. Miercuri 
la Alkmaar Ipswich Town va 
întîlni în meci retur echipa 
olandeză Az ’67 Alkmaar în ca
drul finalei „Cupei U.E.F.A.". 
După cum se știe în prima 
manșă scorul a fost de 3—0 in 
favoarea lui Ipswich.

ÎN CEHOSLOVACIA
■ a B, R.P.D. Coreeană. R. D. 
Germană, România și U.R.S.S.' 
Organizatorii competiției au 
stabilit de acum și programul 
competiției, formația română 
urmi nd să joace astfel : 31
iulie cu R.P.D. Coreeană la 
Ceske Budeiovice, 4 august cu 
U.R.S.S. la Pracahtice, 5 august 
cu Cehoslovacia „B“ Ia Pelhri- 
nov și 7 august cu R.D. Ger
mană la Chlum. 

goslavul Milo Jocik pe care, 
după calculul hîrtiei, îi poate 
învinge pentru a se califica în- 
tr-una din cele două serii.
■ Semiușorul Constantin Ni- 
culae are o misiune extrem de 
dificilă, urmînd să lupte cu 
campionul olimpic Nikolai So- 
loduhin (U.R.S.S.) și cu Rune 
Johanssen (Danemarca). Nici 
ușorul Simion Topliceanu (de
butant la C.E.) n-are o situa
ție comodă în grupa sa, deoare
ce va concura cu bulgarul Ili
an Nedkov, medaliat cu bronz 
la J.O.. și cu rutinatul finlan
dez Anttal Nyvarinen. Ceva 
mai bine sînt „plasați" în 
grupele lor ceilalți doi judoka 
români. Semimijlociul Mircea 
Frățică are meciuri cu suede
zul Thomas Ilagman și cu spa
niolul Ignacio Sanz, iar mijlo
ciul Mihalache Toma va sus
ține trei partide : cu Val Osten 
(Olanda), Alex Tolstoy (Dane
marca) și cu Magnus Buchel 
(Liechtenstein).

Vineri au loc confruntările 
de la categoriile semimijlocie 
și mijlocie.

Nicolae CHINDEA
/

Borg. americanii McEnroe, Co
nnors, Gene Mayer, Gerulaitis, 
cehoslovacul Lendl, argentinie
nii Vilas și Clerc, iar în con
cursul feminin vor participa 
Chris Evert-Lloyd, Martina Na
vratilova, Virginia Ruzici, An
drea Jaeger, Hana Mandlikova, 
Dianne Fromholtz, Renata Mar- 
sikova și altele.

în clasamentul general indivi
dual conduce Zagretdinov 
(U.R.S.S.). urmat de Suhurucen
ko (U.R.S.S.) — la 7:09, si fos
tul lider. Miscenko (U.R.S.S.) — 
la 8:16.

în clasamentul general pe e- 
chipe nu s-au produs modifi
cări : conduce în continuare for
mația U.R.S.S.. urmată în or
dine de R. D. Germană. Polo
nia. Cehoslovacia. România, 
Portugalia. Franța. Bulgaria, 
Ungaria. Olanda etc.

Astăzi se dispută două etape, 
ambele la Praga : a 7-a. con- 
tracronometru individual (19 
km) șl a 8-a. pe circuit (120 km).

TURNEUL DE TENIS
DE LA BRASOV
BRAȘOV, 14 (prin telefon). 

Campionatele internaționale de 
tenis dotate cu „Cupa Dinamo" 
au programat, în proba femini
nă de simplu, partidele din 
sferturi și din semifinale. Cam
pioana română Lucia Romanov 
a întîmpinat o puternică rezis
tență din partea adversarei 
sale, Zhu Xiao Yun (R. P. 
Chineză). în setul întîi, aceas
ta s-a aflat de mai multe ori 
la conducere (2—0, 3—1, 6—5), 
jucătoarea noastră reușind să 
se detașeze net în setul al doi
lea : Lucia Romanov — Zhu 
Xiao Yun 7—6, 6—3. în celelal
te meciuri din sferturi : Chen 
Juan (R. P. Chineză — Came
lia Chiriac 6—2, 6—0 ; Duan Li 
Lan (R. P. Chineză) — Maria
na Hadgiu 6—1, 6—2 ; Yu Li 
Qiao (R. P. Chineză) — Eva 
Szabo (Ungaria) 6—1, 7—5. în 
semifinale : Lucia Romanov — 
Chen Juan 6—2, 6—3 ; Duan LI 
Lan — Yu Li Qiao 6—3, 6—0. 
Vineri dupj-amiazâ se va dis
puta finala între Lucia Roma
nov și Duan Li Lan.

Rezultate înregistrate în op
timile de finală ale probei de 
simplu bărbați : Thomas Emm- 
rich (R. D. Germană) — Ma 
Keqin (R. P. Chineză) 6—3, 
6—3 : Marian Mîrza — Lauren- 
țiu Bucur 6—1, 6—1; Ovidiu Pa
vel — Liviu Mancas 6—3. 7—6 1 
Octavian Vîlcioiu — Karoly 
Banhidi (Ungaria) 6—2. 6—3.

(Carol GRUIA — coresp.).
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