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IN FINALE ALE „DACIADEI" W
• întreceri la 12 discipline ® Noi gazde j
in calendar: Deva. Reșița. Zalău. Iasi X. Jin calendar: Deva, Reșița, Zalău, lași
• „Repetiția generală*1 a bazelor spor
tive ale Universiadei de vară ’81 de la București
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A început cursa pentru obținerea punctelor [șase] pe teren propriu

PRIMUL OBIECTIV: VICTORIE CU NORVEGIA!
Fotbaliștii noștri se antrenează intens, cu multă tragere de inimă
Ca de obicei în acest sezon, 

un antract între două etape de 
campionat conectat la pregăti
rile echipei naționale, care-și 
continuă 
oficiale 
'82. De 
început 
pentru 
meciul . 
dintr-o i 
pă cea de miercuri 3 iunie, vor 
urma întilnirile cu Ungaria, la 
23 septembrie, și Elveția, la 10 
octombrie) disputate pe teren 
propriu, in fata propriilor su
porteri, înconjurați de grija și 
căldura tuturor iubitorilor de 
sport din țară, doritori să-l 
vadă calificați la turneul final 
din 
mai

Si 
zon. 
cu Anglia și Ungaria, stagiul 
de pregătire a selecționabililor 
își propune la început deconec
tarea de grijile campionatului 
cel de toate zilele. Nu e prea 
ușor... De ce ? Pentru că din
colo de ultimele gînduri, care 
nu zboară la comandă (etapa 
de miercuri a avut destule 
puncte nevralgice...), mai sînt 
Si altfel de ..amintiri” ; altfel 
spus, traumatisme, lovituri, du
reri, acumulate sau acutizate în 
ultimele partide de campionat 
Iată de ce, de pildă. Bălăci — 
care miercuri, la Hunedoara, a 
absentat, avînd. după cum ne-a 
spus masorul lotului, I. Parcea, 
o criză de lombalgie — a avut 
un program diferențiat ieri di
mineață. tn timp ce majori
tatea colegilor lui evoluau pe 
teren, el cunoștea— singurăta* 
tea alergătorului de cursă lun
gă. evolutnd solitar pe pista

i programul jocurilor 
din preliminariile C.M. 
această dată, acum, la 
de vară (vară fierbinte 
tricolori), la ușă bate 
cu Norvegia. Primul 
suită de trei partide (du-

Spania, în compania celor 
bune echipe din lume.
ca de obicei în acest se
ca și înaintea meciurilor

alăturată, de zgură roșie, de la 
Complexul pionierilor de la 
Snagov. Iar Stoica și Rădu- 
canu. colegi la Steaua, purtau 
un dialog, prin intermediul.

sprinturi pe o pistă cochetă, 
care intr-adevăr tie îmbla le 
alergare, conduse, ca starter și 
animator, do antrenorul secund 
Victor Stănculescu, sub „ochii

Selecționabilii, in timpul unui 
efectuai, ieri, la Snagov.

antrenament cu caracter fizic, 
Foto : V. BAGEAC

Duminică, de la ora 16, în Parcul copilului din București, aa 
dispută finala „Daciadei” rezervată echipelor de juniori la rug
by, care va opune selecționatele municipiului București și a 
județului lașL Cu aceasta se încheie calendarul competițional da 

„Daciadei”.
scrutăm programul lunii iunie, car» 
în finala pa țară, deci ta Întreceri 

campioni ai „Daciadei”. în calendar 
mal puțin da 12 disciplina sportiva.

performanță pe luna mai al
Iată momentul venit să 

se arată extrem de bogat 
menite să desemneze noi 
sînt înscrise finale la nu __ ___ __ ___ ___ ___ ._________ _
inceplnd cu tenisul de masă (de la 5 iunie) și terminind ea 
săriturile în apă (plnă la 29 iunie). Pentru a ne menține în aria 
statisticii, să menționăm că se vor disputa 11 finale de seniori 
și 3 de juniori, 12 rezervate bărbaților și 9 femeilor (la atletism, 
baschet, gimnastică, lupte, poio, sărituri, scrimă, volei, calac- 
canoe, ciclism, handbal șl tenis de masă).

Prima semnificație a acestei luni atît de pline ar fi deci În
cărcătura cuprinzătoare de întreceri, în măsură să satisfacă toate 
gusturile amatorilor de sport. Tot allt de importantă ni se pare 
șl Împrejurarea că — în afara capitalei țării, care concentrează 
majoritatea competițiilor — o seria da localități din țață vor 
avea din nou prilejul să găzduiască concursuri finale de perfor
manță, primind astfel posibilitatea de a-șl dovedi capacitatea 
organizatorică. Pentru a da cîteva exemple : Brașovul va gă*- 
dui pe așii ciclismului de șosea ; Iașii vor primi pe tinerii și 
talentațil jucători de tenis de masă ; Cluj-Napoca, Deva, Reșița, 
șl Zalău vor fi concomitent centrele finalelor de handbal la toate 
categoriile.

Aglomerarea mai multor discipline, cu finale intr-o singură 
lună, nu este intîmplătoare. Comitetul de organizare a compe
tiției sportive naționale „Dac iada” a hotărît să folosească fina
lele la majoritatea sporturilor care figurează și în programed 
„Universiadei” de la București, drept un ultim criteriu de se
lecție a celor mai buni sportivi-studenți români, care vor can
dida la gloria Jocurilor Mondiale Universitare. în acest fel, fina
lele „Daciadei” își Împlinesc nu numai vocația primară de sursă 
de triere și creștere a viitorilor performeri, ci — iată — și pe 
aceea de a propulsa direct în loturile reprezentative studențești 
pe tinerii care dovedesc calitățile cerute de treptele măiestriei.

Nu este de neglijat nici faptul că, la 8 discipline sportive^ 
concursurile au fost programate pe arenele, în piscinele sau 
în sălile din București, tocmai pentru a face „repetiția generală” 
a acestor baze care vor găzdui, în cursul lunii iulie, întrecerile 
Universiadei.

AZI Șl MÎINE, CÎTEVA FINALE
ÎN SPORTUL DE MASE

balonului, așezați în iarbă, în
trucât mai resimteau urmele 
unor lovituri primite în ultimul 
meci, la Brașov, în schimb, co
echipierii lor, Iordănescu si 
Sameș. care n-au putut evolua 
în ultimele două etape, de a* 
coastă dată se aflau în „plifl 
fuleu”, chiar dacă primul — 
după cum ne-a spus — lovea 
vineri dimineață pentru prima 
dată balonul după întrerupere...

SI odată încheiate seturile de

de Argus” ai lui Valentin Stă 
nes cu și privirea aparent deta
șată a lui Ștefan Covaci, pe te
renul de handbal s-a încins » 
animată partidă în care balo

Paul SLĂVESCU

(Continuare tn pag 2-3)

Marea competiție 
națională „Daciada” 
își desemnează in a- 
cest sfîrșit de săp- 
tămînă alți campi
oni la cîteva ramuri 
sportive. Este vorba 
de finalele la bas
chet băieți 
bal fete — 
14—19 ani, 
desfășoară 
mîine la Galați, pre
cum șl finalele 
la popice (categoria 

peste 19 ani), găz-

șl hand- 
categoria 
care se 

astăzi și

duite în aceleași zi
le de municipiul 
Tîrgu Mureș.

Există numeroase 
alte acțiuni cuprin
se pe agenda, com- 
petițională a „Da- 
ciadei“, acțiuni care
— chiar dacă nu a- 
duc puncte în cla
samentele pe județe
— se bucură de o 
mare popularitate în 
rîndurile iubitorilor 
sportului. Este, de 
pildă, cazul Crosu-

Iui tinerilor munci
tori (cat. 15—30 ani), 
el reunind toi azi 
și mîine la Alba lu- 
lia numeroși tineri, 
dornici să obțină a- 
celeași bune rezul
tate de la locurile 
de muncă și în în
trecerile sportive. 
Sau al Vointiadei la 
popice, competiție ce 
se desfășoară în Ca
pitală șl Cupei 
U.N.C.A.P. la atle
tism (Piatra Neamț).

fINAL DE MARE TENSIUNE IN CAMPIONATELE DE HANDBAL
„CUPA ROMÂNIEI" LA OINĂ 

A DEBUTAT CU MECIURI ATRACTIVE
MANGALIA, 29 (prin tele

fon). Finala „Cupei României” 
la oină — importantă compe
tiție a sportului nostru națio
nal — s-a integrat peisajului 
acestui frumos oraș de pe li
toralul Mării Negre. Pot fi vă- 
zuți în aceste zile la Manga
lia tineri pe tricourile și tre
ningurile cărora sînt înscrise 
numele unor localități rurale 
cu vechi tradiții în oină (Fra
sin, Olteni, Curcani) purtînd 
huse prelungi de parcă ar fi 
depozitate în ele arme pentru 
scrimă sau arcuri pentru tir 
— cînd, de fapt, în ele erau 
cu grijă protejate simple bas
toane ; instrumentul principal 
la oină. Mulți dintre jucătorii 
celor zece echipe au devenit, 
de ani buni, veterani al ol.net, 
dar nici maestrul sportului 
Ion Munteanu, din Frasinul 
Sucevei, nici Ilie Micu din 
Bourenii Doljului — deși pri
mul are 49 de ani. iar secun
dul 46 — nu pot renunța,
chiar dacă acum sînt profe
sori la sportul pe care-1 prac
tică de pe vremea cînd erau 
copii. In schimb, -și unul șl 
celălalt, s-au gîndit că va veni 
o vreme cînd va trebui să pu
nă bastonul în... cui și atunci 
l-au îndrumat pe fiii lor către 
jocul de oină. Așa se face că 
Gabriel Munteanu (17 ani) și 
Ștefan Micu (15 ani) sînt ti
tulari în formația Avîntul 
Frasin și, respectiv. Drum Nou 
Boureni, jucînd alături de pă
rinții lor.

Organizatorii din Mangalia 
î-aif primit pe sportivi, ca în
totdeauna. cu multă ospitali
tate. Stadionul „23 August” se 
prezintă în excelente condiții, 
iar hotelul Diana, din stațiu
nea Saturn, le-a rezervat o 
cazare foarte bună. La rtndul 
lor. oinlștil s-au străduit să o- 
fere meciuri atractive. Cele 

mai disputate au fost partide
le dintre Avîntul Curcani 
(jud. Călărași) și Viață Nouă 
Olteni (Teleorman), precum și 
meciul dintre Laminorul Ro
man șl Avîntul Frasin. în pri
ma confruntare au clștigat cel 
din Olteni, dar întîinlrea s-a 
menținut mult timp sub sem
nul echilibrului. Am asistat, 
însă, șl la o partidă în care 
arbitrul de centru AL Cazacu 
a permis celor de la Dinamo 
să protesteze la decizii fără 
a-1 sancționa, dar cu totul altă 
atitudine a avut față de oi
nlștil din Olteni.

PRIMELE REZULTATE ÎN
REGISTRATE — seria I : 
Viață Nouă Olteni — Avîntul 
Curcani 18—13, Laminorul Ro
man — Avîntul Frasin 16—11, 
Dinamo București — Viață 
Nouă Olteni 20—7; seria a 
Il-a : Metalul Tirgoviște — 
Constructorul Cluj-Napoca 18— 
8, Avîntul Botoșani — Drum 
Non Boureni 2—2, Combinatul 
Poligrafic București ■— Meta
lul Tirgoviște 14—8.

întrecerile continuă simbătă, 
cînd vor începe și meciurile 
pentru „Cupa Callatis*.

Ion GAVRILESCU

SPORTIVI DIN S 
INTERNATIONAL DE

La sfîrșitul săptăminii viitoare 
(vineri, simbătă și duminică), 
Brașovul va fi gazda ediției 
1981 a Turneului internațional 
de lupte greco-romane și libere 
al României. Programat cu a 
lună și ceva înaintea Univer
siadei. concursul reprezintă un 
important mijloc de pregătire 
și verificare a forțelor sportivi-

Mîine, in sala
Puține dintre cele 22 de cam

pionate naționale de handbal 
in 7 și-au aminat decizia plnă 
în ultima etapă, așa cum se 
întîmplă în această a 23-a edi
ție a Diviziei „A”. Doar la bă- 

Unul dintre „actorii-vedetă“ ai 
Stingă intr-o spectaculoasă înălțare.
ieti se știe, de mai multă vre
me. campioana — Steaua, ră- 
mînînd însă deschisă lupta pen
tru locurile 2 și 3. ca să nu 
mai vorbim de cea din „sub
sol”. în întrecerea feminină, 
mîine are loc un pasionant dia-

. U. A. LA TURNEUL 
LUPTE AL ROMÂNIEI

lor studenți care vor lua star
tul la marea întrecere de la 
București. Este, credem, și mo
tivul pentru care tradiționalul 
turneu va avea noi oaspeți. în 
rîndul participanților care și-au 
anunțat prezența la București 
se află și sportivii din S.U.A., 
care se vor alinia la startul în
trecerilor de lupte libere.

.Floreasca, derbyul
log de la distanță : la Cluj- 
Napoca. Rulmentul încearcă 
să-și asigure măcar egalul ne
cesar biruinței finale, in timp 
ce, la Bacău, Știința se va „nă
pusti” asupra Mureșului pentru 

derbyului de mîine : Vasile 
Foto : Dragoș NEAGU

a-și asigura singura șansă ca
re depinde de forțele sale : go
laverajul.

Așadar, etapa a XVIII-a, ul
tima a celei de a 23-a ediții, 
programată mîine, oferă iubi
torilor handbalului meciuri cu 
miză deosebită. între ele. la
București : DINAMO

Timișoara :
(sala Floreasca,

POLITEHNICA
Bacău : ȘTIINȚA
Baia Mare : H.C. MINAUR
Brașov : DINAMO

Reuniunea finală a întrece
rii feminine promite și ea 
spectacole cu suspens. Brașove
nii, în ciuda faptului că au dat 
handbalului românesc un mare 
număr de talente, asigurind e- 
chipelor naționale numeroși ti
tulari, n-au reușit să guste din 
bucuria nici unei victorii în 
handbalul în 7 (în anii 1953 șl

Dinamo - Steaua
loc de frunte, derbyul — eter
nul derby al handbalului nos
tru masculin — DINAMO 
BUCUREȘTI — STEAUA. Chiar 
dacă elevii antrenorilor Cornel 
Oțelea și Otto Telman și-au 
asigurat tricourile de campioni, 
meciul se va situa la aceeași 
cotă de înaltă tensiune, ofe- 
rlndu-ne, sperăm, o dispută da 
nivel valoric ridicat. Pretenția 
aceasta este justificată de mai 
multe considerente : cele două 
formații au în componența lor 
o bună parte dintre sportivii 
care alcătuiesc echipele na
ționale de seniori și tineret 1 
meciul reprezintă o nouă po
sibilitate de tranșare a unei 
vechi și stimulatoare rivalități 
sportive : pentru Dinamo Bucu- 
curești victoria ar însemna asi
gurarea locului II, iar pentru 
Steaua un finiș de mare fru
musețe într-un campionat pa 
care l-a dominat cu autoritate 
și prestanță. Nu mai puțin in
candescent va fi și meciul da 
a Brașov, în care Dinamo șl 

Universitatea Craiova își dispu- 
A — in extremis — un loe 
sub soarele primei divizii na
ționale, Stimulaiți de Obîemenco 
și ai săi, handbaliștil olteni var 
să răstoarne toate calculele șl 
să obțină victoria chiar în fief
ul adversarilor direcți. Progra
mul etapei, la băieți :
— STEAUA 

de la ora 11,45)
— RELON SAVINEȘTI
— CONSTRUCTORUL ARAD
- C.S.M. BORZEȘTI
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
1958. Dinamo Brașov cîștiga 
titlurile la handbal în 11). Iată, 
se ivește acum o admirabilă 
ocazie : Rulmentul. formația 
pregătită de prof. Remus Dră- 
gănescu, se află la un pas de

Hristoche NAUM

(Continuare in pag 2-3)
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D4CWDA
„Daciada“ boxerilor juniori Mîine, pe stadionul Olimpia,

DINAMO—STEAUA, CEL MAI IMPORTANT MECI AL CAMPIOI

• lotuși, dispunem de destule talente. Să nu le lăsăm să se irosească!
asupra finalelor 
boxerilor juniori, 

săptămîna trecută la 
Tîrgoviște, competiție care a 
permis evidențierea unui mare 
număr de tineri talentați, bine 
selecționați și instruiți cores
punzător, trebuie să facem re
marca absenței ” 
fruntașilor boxului 
unor sportivi 
centre cu veche tradiție, 
■ecții eu reale posibilități 
depistare și pregătire la un ni
vel înalt a tinerilor pugiliști.

Ne-am obișnuit — de exem
plu — ca Brăila și Galațiui, 
cele două mari porturi dună
rene în care boxul a fost din- 
totdeauna în rîndul sporturilor 
fruntașe, să dea mereu ele
mente bine dotate loturilor na
ționale. Dealtfel, acesta a fost 
șl argumentul înființării în 
cele două municipii a primelor 
cluburi specializate. Din păca
te, B. C. Brăila, unitate spor
tivă de performanță în care 
activează nouă antrenori, a 
avut numai doi reprezentanți

Revenind 
_Daciadei“ 
Încheiate

din riadul 
juvenil a 

proveniți din 
din 
de

ta finala juniorilor mari (a 
cîștigat unul singur) șl nici 
măcar unul ta finala juniori
lor mici ! Rezultatele respecti
ve se situează mult sub nive
lul condițiilor (excelente) de 
pregătire de care dispune bo
xul brăilean, ca urmare a spri
jinului substanțial și permanent 
primit din partea organelor de 
partid și sportive locale. Mult 
mai slab, este bilanțul colegi
lor lor Gin Galați. Box-clubuJ 
din localitate a avut un singur 
reprezentant in finala juniori
lor mici și nici acesta n-a re
ușit să cîștige (!?).

Și Cimpulung Muscel se a- 
firmase ca un centru foarte 
productiv, antrenorii respectivi 
reușind in fiecare an să pre
zinte la finalele Întrecerilor 
de juniori boxeri bine pregă
tiți, care cucereau titluri șl 
medalii. De data aceasta, pre
zența pugiliștilor musceleni a 
fost slabă, performanțele spor
tivilor respectivi situîndu-se 
mult sub nivelul altor ediții. 
Sub așteptări a fost și corn-

din 
(pină nu de mult, un 
t centru pugilistic), 

Cluj-Napoca (cu ex- 
elevilor lui Francisc 
de la Voința), Dro 
Severin, Focșani ele. 

de juniori a clubului

La Tulcea, sub genericul „Daciadei“

portarea tinerilor boxeri 
Reșița 
important 
Oradea, 
cepția 
Ambruș, 
beta Tr.
Secția < 
Steaua a avut un singur par
ticipant ta finalele de ta Tir- 
goviște ! Firește, exemplele u- 
nor secții care nu-și justifică 
existența ar putea continua.

Dar, așa cum precizam In 
numărul nostru de joi. o serie 
de antrenori harnici și price- 
puți, care lși iubesc și lși res
pectă profesia, au selecționat 
și au pregătit numeroși juniori 
foarte bine dotați, capabili de 
succese și pe plan internațio
nal. Firește, progresele aces
tor tinere talente pînă la ni
velul succeselor internaționale 
nu vor veni de la sine. Pregă
tirea lor trebuie urmărită și 
dirijată cu grijă de Biroul fe
deral, efectuată de cei mai 
buni antrenori, astfel ca per
formanțele acestora să cunoas
că o linie ascendentă, conti
nuă. Altfel, ne vom aminti 
din nou despre tineri excelent 
dotați care și-au Irosit forțele 
și talentul—

LA START: „CUTEZĂTORII DELTEI-
Municipiul Tulcea a
- primitoare și generoasă

fost gazda 
"a 

celei de a cincea ediții a compe
tiției care sub genericul „Cuteză
torii Deltei* a reunit la start 
pionieri din 11 Județe ale tării, 
practicanțl al sporturilor tehnlco- 
■pllcatlve: radioamatorism, navo- 
modellsm. aeromodelism si kar
ting. Organizatorii concursurilor 
— Consiliul Județean al pionieri
lor și C.J.E.F.S. — au luat toate 
măsurile pentru ca micii sportivi 
să se simtă cît mal bine, să-și 
demonstreze măiestria șl curajul. 
Iar concurențll au dovedit că șl 
la vîrsta cravatelor rosll pot fi 
atinse performante de valoare ta 
aceste sporturi. Mal tatii s-au În
trecut radioamatorii In a construi 
elt mal rapid șl mai estetic un 
radioreceptor cu doi tranzistor!. 
Cel mal lndemtnatlcl s-au dove
dit : Gabriela Mlndrolu (Tg. Oc-

na), Daniel Via» (Tulcea) și Io
nel Sumacenko (Slobozia), pe 
oglinda frumosului lac Ciuperca 
au avut loc întrecerile navomo- 
deliștUor, care și-au lansat cu 
pricepere micile lor nave. La ca
tegoria propulsate civile, pionie
rul gă lățeau Emil Stolniccanu a 
cîștigat detașat. Și tot un gillă- 
țean, Sorta Popescu a cîștigat în
trecerea ta categoria propulsate
lor militare. La telecomandă lo
cul I a revenit sportivului Costel 
Sonoplecanu (Brăila). O frumoa
să dispută a avut loc la aero
modelism, unde, după patru lan
sări (aeromodele planoare A 1), 
pe primele trei " 
Daniel Neagu 
Trifon (Galați) 
■arab (Tulcea).
au evoluat pe _____ ___
m ta centrul orașului, pe primele 
trei locuiri sltutadu-se : Marian 
Bolonciuc (Călărași). Gabriel lo- 
nescu (Buzău), Cristian Militant 
(Tulcea). Trofeul „Cutezătorii 
Deltei* a fost cîștigat de formația 
Casei pionierilor șl șoimilor pa
triei din Tg. Ocna.

P. COMȘA — cores p.

locuri s-au clasat 
(Călărași). Mim! 
șl Dumitru Ba- 

Plloțli de fcarturi 
un traseu de 700

Mihai TRANCA

Campionatul cu numărul 64 
a fost dominat categoric de 
dîrza dispută dintre două echi
pe de frunte ale nigbyului nos
tru, 8TEAUA, campioana ulti
milor doi ani, și DINAMO, ac
tuala lideră a campionatului ți, 
firește, șalangera cea mai au
torizată La noul titlu. Mîine, 
pe stadionul Olimpia (ora 9,30), 
„cel doi mari" vor sta din nou 
fată-n față lntr-o partidă de
cisivă.

Dinamo abordează întâlnirea 
cu avantajul a două puncte In 
clasament, ceea ce-i conferă 
„15-Jui" din șos. Ștefan cel 
Mare și șansa unui meci egal 
Steaua are, în schimb, la dis
poziție doar cartea victoriei, n 
victorie însă la șapte (sau mai 
multe) puncte, deoarece. în caz 
că ambele echipe ar acumula 
un număr egal de puncte, va 
decide rezultatul direct (în tur-' 
15—9 pentru Dinamo !).

„Alb-noșii“ (antrenor Ion Țu- 
țnianu) vor dispune de o for
mație completă, după toate 
probabilitățile : Petre — Aldea 
Constantin. Marghescu. Chiri- 
cencu — Podărescu, Paraschiv 
— Stoica, Borș, Zafiescu II — 
Dărăban, Caragea — Iordan, 
Caraiman, Țurlea, Steaua, după 

cum ne-a comunicat antrenorul 
Adrian Mateescu va avea de 
trecut peste cîteva „obstacole" 
dificile, nu mai puțin de opt 
titulari (Suciu, Ridul eseu, A- 
ehim, Postolacbi. Enache, Lun-

gu, Cioarec, Pojar) avînd pro
bleme de ordin... medical In 
aceste condițiuni, o echipă 
probabilă : Codoi — Roșu, Za- 
liescu I, David, Fuicu — Ale
xandru, Mihăilă — Use Călin, 
Murariu, C. Florea — M. Io- 
nescu, Gheorghiosu — Corneliu 
Munteanu, Benguș. (Ni s-a 
comunicat că se depun însă stă
ruințe pentru recuperarea câ
torva dintre cei accidentați). 
Fapt notabil: partida derby a 
campionatului de. rugby va ffl 
arbitrată de galezul Alun Ri
chards, același care a condus 
Si meciul România — Franța.

Celelalte Intîlniri ale etapei : 
Rulmentul Blrlad — Rapid 
(9—10) ; Știința Petroșani — 
Știința Baia Mare (0—4) ; Unl-

versita
Sibiu 
țese — 
Canstr
Arad 
Farul 
că la I 
zul tatei

L DIN 
1. Stea 
1. Part
4.
8.
4. Ruta 

Știta 
cjsj 
Sp.
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„U* 
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Răpi 
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u.
12.
13.
14.

CAMPIONATE - COM

CANOTAJ

ln „Cupa Romanici** io Baschet lcmlnln

OLIMPIA BUCUREȘTI ÎNTRECE PE CRIȘUL ORADEA!
CLUJ-NAPOCA, 29 (prin tele

fon). După trei zile de desfășu
rare a întrecerilor de baschet fe
minin pentru „Cupa României*, 
echipele Universitatea CluJ-Napo- 
ea șl Voința București au rămas 
singurele neînvinse șl urmează 
ca rezultatul disputei directe de 
sîmbătă să desemneze ciștigătoa- 
rea trofeului. Clasamentul actu
al : 1—2. Universitatea șl Voința 
• p, 3—5. Crișul Oradea, Olimpia 
București 51 Politehnica C.S.Ș. 2 
București 4 p, 6. Progresul Bucu
rești 3 p. Rezultatele de vineri :

OLIMPIA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 42—61 (32—36). O 
plăcută surpriză produsă de e- 
chlpa pregătită’ de antrenorul C. 
Paraschlvescu, cane a avut cute
zanța (șl bine a făcut, pentru că

O FORMAȚIE
TRIPLA ÎNVINGĂTOARE

Prima reuniune de joi, care a 
Inaugurat ciclul alergărilor bi- 
săptamteale s-a bobiîtrat de 
succes deplin. Excepttnd cursa 
disputată ta două nituri, toate 
celelalte șase întreceri s-au re
zumat la un duel prelungit între 
câștigători șl ocupanțil locului 
doi, fapt care nu a micșorat cu 
nimic spectacolul sportiv. An
trenorul I. R. Nlcolae a repurtat 
• dublă victorie, conducted ta ace
eași manieră pe clștlgătoril Ve
sela șl Drăgălaș. De 1a începutul 
cursei el s-a Instalat ta fruntea 
plutonului, lmprlmînd exact tem- 
poul necesar care să-l permită 
să termine pe pr..nul loc ; o tac
tică foarte dificilă, care ne re
amintește de N. Galdaev, specia
listul de altă dată al acestor 
curse. Parcă pentru a întregi 
succesul, driverul Costică Radu 
a adus a treia victorie formației, 
dștigtad spectaculos cu Veridic. 
Atît de controversata cursă ta 
două nituri ne-a dovedit, din nou. 
spectaculozitatea șl utilitatea a- 
eestui sistem. In aceste întreceri 
se poate constata gradul de pre
gătire cu care antrenorii lși tri
mit call la start. Ambele reprize 
au fost clștigate de armăsarul 
Hublou al formației N. Gheorghe, 
care a fost energic susținut de 
conducătorul său. Al Nacu. o 
decepție ne-a produs te aceste 
alergări armăsarul Roditor, oare 
a „reușit* să termine de două ori 
pe ultimul loc, deși este recu
noscută și valoarea, și forma sa 
reală. Rezultate tehnice • Cursa 
I : L Jder (G. Tănase) perf. 
1:37,1. 2. Rubașca. Simplu 3. or
dinea 8. Cursa a n-a : 1. Simpo
zion (L Bănică) rec. 1:53,6, 2.
Ruleta. 1. Meloman. Simplu 24, 
ordinea Închisă, event 118, ordi
nea triplă 1535. Cursa a III-a ; 1. 
Văsălle (I. R. Nlcolae) peri. 
1:37,1, 2. Turcte. Simplu 4, or
dinea 11, event 98, triplu 255. 
Cursa a IV-a : 1. Hublou (Al. Na- 
eu) perf. 1:28,2, 2. Stilat, 3. Slmp- 

- 12,
210.

(I. 
Oa-

foarte precis : este „aut" 
corner numai atunci ctad

MANOLE DUNGU, OLTENIȚA. 
Uneori, au dreptate spectatorii, 
dar. ta majoritatea cazurilor, ar
bitrii de linie stat ta măsură să 
spună mai exact dacă lntr-un 
meci de fotbal trebuie sau nu 
trebuie să ridice fanionul pentru 
a indica aut de margine sau cor
ner. Mulțl spectatori Înclină să 
strige „aut* dacă mingea a atins 
linia și, mal ales, dacă a si de- 
pășit-o puțin. Regulamentul Insă 
este '
sau ______ ______ ___
balonul a depășit liniile care de
limitează terenul de Joc. CU ÎN
TREAGA LUI CIRCUMFERINȚA. 
Altfel, mingea continuă să fje ta 
joc.

TIȚU FILIPIDESCU, ______
REȘTI. Referindu-se la victoria 
Iul Constantin Niculae la cam
pionatele europene de Judo, co
mentatorul televiziunii noastre ■ 
folosit șl denumirea ta limba ja
poneză a diferitelor procedee teh
nice :
Ne-a plăcut ta emisiune 
Flecare paranteză.
...Dar să nu știm com se spune 
CAMPION ta... japoneză T ta.

VLAD ISOPESCU, BRAILA. Da
că un gol a fost înscris tn felul 
următor : un Jucător a executat 
o lovitură de la 11 metri, porta
rul a respins mingea In teren șl

unul dintre scopurile competiției 
este tocmai promovarea șl testa
rea Jucătoarelor tinere) să folo
sească permanent două șl chiar 
trei dintre Junioarele formației 
(Luminița Măringut — născută 
în 1963. Margareta Anghdllna — 
1964. Adriana Ghlțescu — 1964 șl 
Gilda Constantin — 1962). Bine 
completată de experimentatele A- 
lexandra Tarantino. Ana Iatan 
șl Camelia Tfinăsescu, Olimpia a 
jucat de la egal cu reputata e- 
chlpă orădeană. Avantajul a al
ternat de-a lungul partidei. Iar 
te final de la 58—52 pentru O- 
limpia s-a ajuns La 60—58 pentru 
Crișul. Olimpia egalează, Iar re
zultatul final este decis de acor
darea unul fault tehnic împotriva 
orădencel Elena Tabără, care șl-a 
manifestat prea vehement nemul
țumirea pentru o sancțiune de 3 
secunde dată (just) împotriva u- 
nel coechipiere. La 60—60 Taran
tino a înscris ambele aruncări 
Mbere. după care Crișul a bene
ficiat si ea de două aruncări 
din care a transformat doar una. 
Au marcat : latan 14, Măringut 
13. Tarantino 13. Tănăsescu 12, 
Anghclina 10 pentru Olimpia, 
respectiv Szabo 12, Funkenhauser 
10, Grigoraș 10. •
Oancea 6. Tabără 6,
nescu 4. Clgan 4. Au arbitrat I. 
Horvath (Cluj-Napoca) și I. Bre
za (București).

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 47—42 
(33—17).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — POLITEHNICA C.S.Ș. t 
BUC. 80—65 (38—31).

Dumitru STÂNCULESCU

I
FINALELE CONCURSULUI RE

PUBLICAN pe ambarcațiuni mici 
ale juniorilor au oferit ieri celor 
prezent! la Snagov cîteva între
ceri extrem de disputate, mal a- 
les ta cursele băieților. La 2 f.c. 
de pildă cuplul bucureștenilor 
Tomoloagă-Zvcnlgorodschi (C.S.Ș. 
1) a devansat barca constănțeni- 
Jor Bălăucă șl Olteanu cu numai 
două zecimi de secundă. La sim
plu — o mare surpriză. Alexan
dru Ghlnea, cu forțe mai proas
pete tn final, tetreclndu-1 pe 
principalul favorit al probei, Ion 
Badea, al doilea sosit, cu două 
săptămînl In urmă, te concursul... 
seniorilor. La fete, trei arădence 
au monopolizat finala de simplu. 
Rezultate : simplu (m) : 1. Al. 
Ghlnea (C.S.Ș. Steaua) 6:09,3 ; 2. 
I. Badea (C.S.Ș. 1 Buc.) 6:15,8 ; 
3. E. Curteanu (C.S.Ș. Steaua) 
6:19,9 ; 4. P. Velcfov (C.S.Ș. Po- 
lit. Tlm.) 6:23,1 ; 5. I. Gheorghe 
(C.S.Ș. Steaua) 6:33.5 ; 6. I. Bo- 
cancea (C.S.Ș. Marina) 6:54,8 ; 
2 f.c. : 1. Tomoioagă-Zvenlgorod- 
»chl (C.S.Ș. 1) 5:03.0 ; 2. Bălăucă- 
Olteanu (C.S.Ș. 2 C-ța) 6 :03,2 ; 3. 
Bidlan-Hoștenaru (C.S.Ș. Triumf) 
6:10,5 ; 4. Stacu-Chiriac (C.S.Ș.
Triumf) 6:11,8 : simplu (I) 1. Re- 
nate Dăgău (U.T.A.) 4:28,3; 2.
Emilia Ctodea (U.T.A.) 4:34,1 ; 3. 
Margareta Mafiei (Voința Arad) 
4:37,1 ; ’ - - . - - -------
(C.S.Ș. Steaua) 4^39,7 ; 
Badea ? “ 7 
Elena Tudor 
4:43,3 ; - ‘

4. Gabriela Spătaru 
______ 5. Ioana 

(C.S.Ș. 2 C-ța) 4:40,1 ; 6. 
“ '________ 2 “. Steaua)

, 2 f.c. : i. Ecaterina Tu- 
dorică-Tltlana IMimie (Olimpia) 
4:12,3 ; 2. Anlșoara Oprea-Vlorica 
Tutunaru (Metalul) 4:19,7 : 3.
Marla Ungureanu-Mlorita Chiț 
(Olimpia) 4:28,1.

(C.S.Ș. 
î. r—

TENIS DE MASA

BUCU-

același Jucător, prelulnd balonul, 
l-a trimis de data aceasta în 
poartă — evident este goa vala
bil. Dar un gol Înscris ta ase
menea condiții nu este conside
rat ca marcat din ,J.l metri* (lo
vitura respectivă a fost ratată), 
ci djn aefiune. Dar nu știm dacă 
un Jucător se poate mtadrl cu 
un gol inserts dintr-o astfel de... 
acțiune !

MARCEL TURCU, BREAZA. Io- 
tanda Balaș, oolecțlonara de altă- 
dată a recordurilor mondiaie la 
•ărltura în înălțime, este acum 
an tren oare în secția de atletism 
a clubului Steaua. Firește, la spe
cialitatea el : săritura în înălți
me.

Ilustrație : N. RODICA

Nlcnlescu 9,
Constanti-

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

tom. 
event 16.
Cursa a
R. Nlcolae) 
tla. Simplu 
▼ent 29, 
a Vl-a : 1.

Simplu 7, ordinea 
ordinea triplă 

V-a : 1. Drăgălaș
“ ‘ 1.

36, e- 
Cursa 
Radu)

SIMBATA
TENIS DE MASA. Sala Tri- 

eodava, ora 17 : Trloodava — 
C.S.Ș. Bistrjța ; sala Spartac, 
ora 17 : Locomotiva — Con
structorul Tg. Mureș („A*, m).

1. ____
rec. 1 :32,3, 
6, ordinea 
triplu 
Veridic

136. 
(C.

perf. 1:29,6 2. Oltenița, 3. Supor
ter. Simplu 4, ordinea 13, event 
43, ordinea triplă 347. Cursa a 
Vil-a : 1. Hublou (Al. Nacu) 
perf. 1:29,3, X Stilat, 3. Palicar. 
Simplu 3, ordinea 10, event 9, 
ordinea triplă 44, triplu 176. Cursa 
• VlII-a : 1. Siracuz (I. Crăciun) 

1:36,5, 2. Nuvelista. Ordinea 
nent 9.

Sandi 1ONESCU

1.

DUMINICA
FOTBAL, teren Sirena, ora 

U : Sirena — Rulmentul A- 
lexandrja ; teren Metalul, era 
11 : Metalul — Poiana Cîm- 
pjna (dlv. „B") ; teren Atito- 
matjjca, ora 11 : Automatica 
— C.F. Luceafărul ; teren La- 
romet, era 11 : Tehnometal — 
Voința București ; teren Aba
torul, ora 11 : Abatorul—Chi
mia Tr. Măgurele ; teren 
T.M.B, ora 11 : T.M.B. — E-

lectronloa București ; teren 
Danubiana, ora 11: Danubia
na — F.C.M. Giurgiu (div. 
,.C“).

HANDBAL. Sala Floreasca 
ora 10,30 : Progresul — Uni
versitatea Timișoara („A*, f); 
•ra 11,45 : Steaua — Dtaamo 
(„A“, m).

RUGBY. Stadion Olimpia, 
era 9,30 : Dinamo — Steaua, 
ora 10 : R.C. Sportul studen
țesc — Politehnica lași (dlv. 
,,A“) ; stadion Parcul copilu
lui, ora 16 : București — Iași 
(finala ,,Dacladei" juniori).

TENIS DE MASA : Sala Trl- 
codava, ora 9 : Trloodava — 
C.S.Ș. Bistrița ; sala Spartac, 
ora 9 : Locomotiva — Con
structorul Tg. Mureș (frA“, m).

IN CAMPIONATUL DIVIZIEI 
„A* de tenis de masă au loc 
astăzi și mîine 12 tatUnlri 
duble în cadrul penultimei e- 
tape a turului. Rețin cu deosebire 
atenția confruntările dintre 
C.S.Ș. Arad I și C.S.Ș. Arad II, 
la feminin, Gloria Buzău — U- 
nlversltatea Craiova șl C.S.M. 
Cluj-Napoca — Progresul Bucu
rești, la masculin, toate aceste 

„formații afltadu-se angajate în 
dispută directă pentru titlu. In

DE HANDBAL
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VOLEI

IN CEA 
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varea în 
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Sala poli\
C. S.U. Or 
(Învingă ta 
reușit să 
acum sin? 
două vict< 
meci al a 
întrecut d 
tener diflc 
cu 3—1 (», 
rădenl den 
principalii 
tîl al tun 
ria formi 
care, m®b 
reușit sâ 
bună — 1 
tot cu 3—: 
tinindu-șl 
movare. Ir, 
Metalul H 
Constructs 
7, —15, 7)

Si
rare 
de 
clăii
D.

prea
(Rul- 
gola-

roborată cu un succes nu 
amplu al Științei Bacău 
meniul Brașov are acum _ 
veraj +83. iar Știința Bacău 
+75) li conferă titlul național 
al celei de a 23-a ediții. Pro
gramul rundei de mîine :
— RULMENTUL BRAȘOV
— CONSTRUCTORUL B.M.
— MUREȘUL TG. MUREȘ

această mare bucurie. O vic
torie sau un meci egal la Cluj- 
Napoca, in partida cu Univer
sitatea și — în ultimă instanță 
— o înfrîngere la limită, co-

UNIVERSITATEA 
TEROM 
ȘTIINȚA 
CONSTRUCTORUL — TEXTILA BUHUȘI 
PROGRESUL ----------------------

Cluj-Napoca 
Iași :
Bacău : 
Timișoara : 
București :

(sala Floreasca de
Nutrim speranța că arbitrii 

se vor înscrie și ei pe linia 
ascendentă din ultima vreme, 
asigurînd o corectă desfășurare 
a întâlnirilor, un rezultat final 
în concordantă cu forța com
batantelor. Ni se pare foarte 
bună hotărîrea F.R.H. de a pro-

ANUNȚ
In ziua de duminică 31 

mai a.c., magazinele auto 
IDMS București și Pitești 
vor fi deschise intre orele 
8—13.

Magazinul auto 
București Livrează 
risme „Dacia 1300“ 
vans cumpărătorilor 
pină ta nr. 14.500/1981. iar 
magazinul auto IDMS Pi
tești celor înscriși pină la 
nr. 11.000/1981.

IDMS 
autotu- 
în de- 
inscrișl

Ia
— UNIVERSITATEA TÎM.
ora 10,30)
grama meciurile de la Bacău 
șl Cluj-Napoca la aceeași oră 
(10) pentru a se înlătura orice 
posibilitate de eventuale aran
jamente.

Deci, final fierbinte, sperăm 
și de mare frumusețe. în cam
pionatele de handbal !

in a i 
a tur 
arbitr
bucu

Vas 11c, 
lescu, R. F; 
rinl).

ADMINISTRAȚIA de stat loto pronospi
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN

I;

29 MAI 1981
1

25 24 60 12EXTRAGEREA
30 15 89 22 8.

EXTRAGEREA
32 58 13 2 1 67 

FOND TOTAL _  _ .
1.130.038 LEI, din care 265.478 lei, 
report la categoria 1.

a 
33. 
DE

n-a : 23 45

CÎȘTIGURI :

TRAGERII 
24 MAI 1981
variantă 100% 
1300) șl 2 va

C1ȘTT GURILE
„LOTO 2“ DIN

Categoria 1 : 1 
(autoturism Dacia ___ ,
riante 25% a 17.500 lei ; categoria 
2 : 9,50 a 10.237 lei ; categoria 1 :

18.25 a 5.3:
134.25 a 724 
a 200 lei ;
100 lei. 

Report 1;
lei.

ÎNCERCAȚI
• Pentru 

curat încă 
tru cel ce 
șansele, rea 
tăzi mal po 
ferate pent 
Pronoexpres 
19®1. Nu oc 
număra pri



I A Început cursa pentru

I obținerea punctelor

In campionatul european de Juniori

- C.S.M. 
studen- 

ii (4-6) : 
ta—P.T.T.
Roșie — 

), se joa- 
nteză, re-

I
I
I

PRIMUL OBIECTIV: VICTORIE CU NORVEGIA!
(Urmare din pag. 1)
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ce au loc 
masculin — 
- c.s.ș.

H Craiova 
Secuiesc, 

Zotoța Satu 
>tiva Bucu- 
Tg, Mureș, 

canică fjtiă 
feminin — 

ai — Pro- 
M. Iași — 
sa Tg. Mu- 
ea (gr. II), 
1 — C.S.Ș.

I
I
I
I
I
I

nul era manevrat cu mina 
pînă în preajma celor două 
părți unde, pentru a putea în
scrie. jucătorii erau obligați să 
apeleze la mijloacele fotbalului, 
golurile mareîndu-se cu picio
rul sau cu capul.

... Beldeanu șl Crișan mînu-

iesc balonul cu aceeași Înclina
ție pentru fente și dribling. 
Cățnătaru și Mircea Sandu se 
angajează cu aceeași 
în dueluri aeriene, 
scoate goluri „ca și 
pentru ca apoi să-și 
rapid coechipierii pe 
atac, Munteanu nu~și dezminte 
apetitul ofensiv, iar Iordănescu

dăruire 
Cristian 
făcute" 
lanseze 
centra

șutează deseori din voleu cu 
stîngul, ultind că acesta este 
piciorul care l-a ținut pe tușă 
in ultimele meciuri...

Pregătirile pentru meciul cu 
Norvegia au demarat, tricolo
rii sînt lansați în cursa pentru 
valorificarea dorită — totală, 
firește ! — a șanselor lor pe 
teren propriu.

CALIFICAREA IN SEMIFINALE
• Ieri, România - Suedia 1-1 (1-0) $ Suedezii au egalat
cu șase minute înainte de final ® ~
cu Cehoslovacia, în grupa noastră),

titlupentru

R.F.G., Polona (ieri, 3-1 
Franța ți Spania în lupta
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)V. ȘANSELE! 
nu și-au pro- 
recum șl pen- 
i-șj sporească 
că numai as- 

n jmerele pre- 
erea specială 
iljne, 31 mai 
Uejul de a vă 
știgătorll de

Este de înțeles necazul pe 
care-1 încearcă jucătorii din 
teren sau antrenorii de pc 
margine atund dnd arbitrii 
greșesc. Și chiar dacă uneori 
intervine și subiectivismul (a- 
limentat și din tribune !), dra- 
matizînd unele situații, supă
rarea are... circumstanțe ate
nuante.

Dacă. insă, atitudinea pără
sește — deliberat, sau sub im
pulsul necontrolat al nervilor
— perimetrul sportivității, al 
eticii elementare a încrederii, 
al bunului simț, ea se cere 
combătută, sancționată dacă es
te cazul Despre ce este 
vorba ?

La meciul de la Hunedoara, 
dintre Corvinul și Universita
tea Craiova, echipa gazdă a 
luat din nou conducerea prin- 
tr-un gol Înscris dintr-o poziție 
de ofsaid, nesemnalizată de tu- 
șier. Nemulțumirii manifestate 
în teren de jucătorii craiovenl
— care n-a depășit limitele 
regulamentului — 1 ș-au adău
gat însă, Ia pauză și in finalul 
meciului, pe drumul dintre te
ren și cabine, protestele vehe
mente (vizibile și din tribună) 
și necivilizate (după cum ne-au 
spus arbitrii O. Anderco și L 
Taar) ale antrenorului secund 
cralovean C. OTET, care l-a 
insultat pe „cavalerii fluieru
lui**. El era supărat numai p« 
greșeala arbitrilor, nu șl pe 
cele (repetate !) ale propriilor 
Jucători, care ajunseseră repe
de de la I—2 la 1—4 I O aseme
nea atitudine nu are nimic co
mun cu statutul antrenorului, 
ca să nu mai vorbim de meni
rea și atribuțiile de educatoi 
al profesorului C. Oțet.

De partea cealaltă, jucătorul 
DUMITRACHE. unul dintre oei 
cu reală carte de vizită In fot
balul nostru, dar care acum, 
intr-un final de campionat mai 
puțin strălucit pentru el, lese 
în evidență nu prin joc, ei 
printr-o irascibilitate Ieșită din 
comun. în partida cu Steaua, 
de la București, după ce a ra
tat cea mai mare ocazie a me
dului. tot el s-a supărat, ce- 
rindu-și 
tie. Iar 
ciul cu 
după ce

numărate ori în ofsaid 
semnalizate de tușierul 
dam), în loc să tragă 
ziile de rigoare pentru 
preferat să se certe cu 
tivul arbitru, determintndu-1 pe 
antrenorul M. Lucescu să-l

are...

înlocuirea din forma
la Hunedoara. în me- 
Universitatea Craiova, 
a fost surprins de ne-

(corect 
M. A- 

conclu- 
joc, a 

respec-

scoală din teren. Vorba ceea 
„De ce vezi paiul din ochiul 
vecinului și nu birna din 
chiul tău?**

Două atitudini nesportive, 
fel de dăunătoare spiritului
calm, luciditate și corectitudine 
care trebuie să caracterizeze a- 
cest final de campionat.

- p. si. -

o-

la 
de

HULIGANII N-AU AVUT CURAJUL
SA DEA OCHII CU COMISIA DE DISCIPLINA

Joi dimineață s-a prezentat 
la redacție fotbalistul Eugen 
Constantia, de la divizionara 
„C** Unirea Răcari. Ne este 
greu să vl-1 descriem cum ară
ta. Aproape desfigurat 1 Fuse
se victima unui accident? Nici
decum 1 îl aduseseră în halul 
acesta niște pretinși fotbaliști, 
de «apt HULIGANI DE CEA 
MAI JOASA 8PETA. de la 
Progresul Pucioasa, LECA, NI- 
ȚESCU și instructorul forma
ției de juniori din Pucioasa, 
ION PASCU.

Joi după-emiază, acest episod 
de neconceput, ca și celelalte 
incidente petrecute tn timpul 
partidei Progresul Pucioasa — 
Unirea Răcari au foot luate in 
discuție de către Comisia cen
trală de competiții $1 disciplină 
a F. R. Fotbal. Semnificativ 
este faptul că oei trei huligani 
n-au avut curajul să dea ochii 
eu membrii comisiei de disci
plină, situație in care s-au 
complăcut șl conducătorii aso
ciației sportive Progresul, in 
frunte eu președintele secției 
— ALEXANDRU NICOLAE, la 
ședință prezentindu-ee doar, in 
postura unui mielușel nevino
vat, delegatul echipei Constan
tin Dumitrescu. Din raportul 
arbitrului a reieșit că le acest 
med s-au petrecut incidente 
grave, care l-au determinat pe 
conducătorul partidei să fluie
re sCrșitul jocului, la... Începu
tul reprizei a doua. Amenințai 
de către conducerea echipei 
Progresul, de teamă, el a re
luat jocul, precizind Insă acest 
lucru intr-un raport suplimen
tar. După terminarea medului 
cei trei huligani, pe care l-am 
amintit mal sus. l-au urmărit 
pe Jucătorul Eugen Constanda,

au pătruns în mașina cu care 
voia să părăsească orașul și 
l-au LOVIT SĂLBATEC !

Față de cele întîmplate, Co
misia a decis următoarele : 1) 
omologarea meciului cu 3—0 in 
favoarea echipei Unirea Răcari; 
2) ridicarea dreptului de orga
nizare pe teren propriu echipei 
Progresul pe timp de un an, 
cu propunerea către Biroul fe
deral de a lua măsura exclu
derii echipei Progresul din 
campionatul Diviziei _C“ ; 3) ju
cătorii Leca și Nițescu — sus
pendați pe cîte doi ani (n.r___
indulgentă măsură!) ; 4) ins
tructorul Pascu — exclus din 
activitatea fotbalistică. (B.V.)

REMSCHEID, 29 (prin tele
fon). Juniorii noștri n-au tre
cut, deci, de faza grupelor ! 
Cum Polonia a învins Ceho
slovacia cu 3—1 (2—1), echipa 
noastră se va întoarce mîine. 
Partida cu Suedia s-a jucat pe 
un teren excelent, 
cos. ne o vreme 
plouat dimineață),
9 000 de spectatori, 
poartă: 10—12 (pe poartă: 2—3), 
cornere 5—7. Au marcat : Ga
fencu (min. 19) și Emilsson 
(min. 74). Cartonașe galbene: 
Roman, Eduard, Lasconi (toți în 
prima

Din 
de la 
poarta 
sson, ieșit 
Inițiativa a aparținut 
noastre, care, în min. 19 a des
chis scorul : lancu a centrat, 
GAFENCU a oprit balonul cu 
capul, l-a jucat de două, trei 
ori și a șutat din voleu, din in
teriorul careului, înscriind un 
gol frumos. Echipa noastră s-a 
lansat pur și simplu, a reali
zat cîteva faze bune și în min. 
25 a fost la cîțiva. .. centi
metri de un nou gol, dar, din 
nou Sertov. din poziție exce- > 
lentă a trimis peste transversa
lă.

La reluare, cinci minute, am 
urmărit un joc fără acțiuni de 
poartă, după care, în min. 46, 
la o lovitură liberă, Magnusson. 
a reluat cu capul de la 4 m 
pe mijlocul porții și Popa a 
reținut. Juniorii noștri au tre
cut apoi la cîrma jocului, dar 
în min. 51 Lasconi, singur la
10 m, nu a șutat, și-a prelun
git balonul și a. fost blocat de 
portar. Peste un minut, tot el

dar alune- 
închisă (a 
în fața a
Șuturi la

repriză), Hansson. 
primul minut, Sertov, 
8 m, a trimis pe lingă 
părăsită de S. Ander- 

în întimpinare ! 
echipei

Campionatul speranțelor

„ROCADA UNIVERSITATEA-DINAMO
IN TURNANTA DINAINTEA SOSIRII 

| e Fostul lider, de la 13-0 la 0-4!?
'• «•
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aflat în situație bună, a șu- 
de data aceasta, portarul 
reținut, însă Holm a tri- 
în corner. în final, sue- 

Și 
la

au 
prelungită,

s-a 
tat 
n-a 
mis 
dezii au forțat mai mult 
după ce Moerk a ratat de 
7 m (min. 72). în min. 74 
egalat : o acțiune 
cu un-doi-uri, o pasă pe dreap
ta, de unde Magnusson a cen
trat și EMILSSON a reluat de 
la 4 m in plasă.

Arbitrul G. Linn (R.F.G.) a 
condus sub orice critică urmă
toarele formații : ROMANIA ; 
Popa — Roman, Baiint, Preda, 
Eduard — Cioroianu (min. 
Udrică), Stoica. Gafencu 
lancu, Sertov, Lasconi (min. 
M. Radu).

SUEDIA : S. Andersson — 
Andersson, Holm, 
Hansson (min. 76 
sson) — Moerk, 
Lingvist — Bergmann (min. 41 
Magnusson), Holter, Emilsson.

în celelalte, grupe s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Grupa A : R.F.G. — Grecia 
1—0 (1—0), Țara Galilor — Bel
gia 3—0 (2—0); Grupa C : Da
nemarca — Italia 2—1 (1—0), 
Franța — Bulgaria 3—0 (1—0); 
Grupa D: Spania — Scoția 1—1 
(0—0), Anglia — Austria 7—0 
(2—0). Luni 1 iunie ău loc jocu
rile din semifinale, după ur
mătorul program : R.F.G. — 
Franța, la Kâln și Polonia — 
Spania la Bochum.

Constantin ALEXE
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Pot deveni cluburile școlare pepiniere de mare produclivitale ?

C. S S BIHORUL Șl TALENTELE SALE SOLICITĂ 0 MlNĂ DE AJUTOR.

Slmbăta trecută șl miercuri 
s-au consumat, paralel cu Jocu
rile Diviziei „A", și meciurile e- 
tapelor a 28-a șl a 29-a a cam
pionatului speranțelor. Au fost 
două etape cu „evenimente*" oare 
au atras destul de mult 
celor ce urmăresc această 
nantă Întrecere.

A fost mai Inttl. In etapa 
partida de la _ Craiova

atenția 
paslo-

a 23-a.
___ ____ ____ _______ dintre 

Universitatea și Progresul-Vulcan, 
încheiată cu un scor neobișnuit: 
13—0 ! Tabela de pe stadionul 
Central s-a oprit la 9, neexlstind 
plăcute cu numere mai mari. 
Normal, putini crezlnd că pe ga
zonul acestui stadion, tatr-un 
campionat intern, fie el șl de

AUTOTURISME „Dacia 1300" șl 
„Skoda 120 L", MARI PREMII ÎN 
BANI (sume variabile șl fixe), 
tooeptod cu cele de 50.000 lei, 
EXCURSII ta R.S. Cehoslovacă 
sau R.D. Germană. (Tragerea va 
avea loc In București la era 
16,30, ta Sala Palatului RJSJl.) 
• Astăzi este, de asemenea, ul
tima zi de participare la atrac
tivul concurs Pronosport dc 
mîine, 31 mal 1981, care va aduce, 
după toate probabilitățile, noi și 
frumoase satisfacții pentru cej 
maj inspirați amatori de pronos
ticuri sportive. AGENȚIILE 
LOTO-PRONOSPORT VA MAI 
STAU DOAR ASTAZI LA DIS
POZIȚIE PENTRU A VA ÎNCER
CA ȘI DV. ȘANSELE I

poate realiza unJuniori, «e mal_____
asemenea scor. Ce nu nl se pare 
NORMAL e că un astfel de scor 
■-a Înregistrat In dauna echipei 
de speranțe a unul club care, 
ptaă nu demult, era un.„ IZVOR 
de talente.

A urmat ta etapa a 29-a. pri
ma tafrtagere a echipei Iul Silviu 
Stines cu ta returul campionatu
lui, dar o tafrîngere neașteptat 
de severă (0—4 la Hunedoara) 1 
Pentru că orice t-ar apune, de 
la 13—0 la 0—4 este, totuși, e di
ferență de... 17 goluri, diferența 
de la sublim la ridicol. Șl, așa 
sttad lucrurile, cel care a profi
tat a fost Constantin Frățllâ, el 
revenind, cu echipa ltd pe pozi
ția Hderului. Se anunță, tn acest 
fel, un final de campionat aprins, 
pasionant, spectaculos. (L.D.)

1. DINAMO 29 21 5 3 84-20 47
2. Un-iv. Craiova 29 21 4 4 91-27 46
3. S C. Bacâu 29 17 6 6 66-44 40
4. Corvinul 29 14 5 10 58-39 33
5. Steaua 29 13 6 10 68-50 32
9. F.C.M. Brașov 29 12 8 9 46-32 32
7. F.C. Argeș 29 13 5 11 43-33 31
8. Sportul stud. 29 13 3 10 46-37 29
9. F.C. B. M. 29 12 5 12 55-52 29

10. A.S.A. Tg. M.
F.C.M. Galați

29 12 3 14 54-47 27
11. 29 10 7 12 59-54 27
12. Jh>l 29 11 5 13 35-50 27
13. „Poli" Tlm. 29 9 8 12 56-65 26
14. Chimia 29 11 3 16 48-73 25
15. Polii, lași 29 10 2 17 49-72 22
16. „U- CM-N. 29 9 4 16 38-65 22
17. F.C. Oh 29 5 5 19 21-09 15
18. Progr. Vulcan 29 5 2 22 39-107 12

Clubul sportiv școlar Biho
rul a luat ființă in noiembrie 
1979 la INSISTENȚA organe
lor * locale orădene. „De ce 
n-am avea și noi o pepinieră 
productivă ?** și-au zis îndeo
sebi acei oameni care conti
nuă să îndrăgească fotbalul la 
fel de mult ca pe vremea lui 
I.C.O., echipa care și-a adju
decat titlul de campioană în 
1948, avînd în formație jucă
tori de primă mărime ca 
Vaczi, Serfozo, Spielman, Ion 
Vasile, Pop, Turcuș...

într-adevăr, de ce nu ?
Odată apărut în perimetrul 

sportiv al frumosului oraș de 
pe Crișul Repede, cum era și 
firesc, s-a trecut la organiza
rea clubului pentru a... PRO
DUCE. S-eu făcut selecții du
pă selecții, fiind legitimați 324 
de Jucători, lmpărțiți în 12 
grupe de începători, cinci de 
avansați și una de performan
tă. Au fost găsite și cadrele 
didactice corespunzătoare, Pe
tru Stoia, Nicolae Covaci, Io
sif Lncaci, Ion Iambor, Arca- 
die Szfics și loan Bule, 
unii dintre profesorii-antrenori 
practicing pînă nu demult fot
balul de performanță. După 
doi ani, acești oameni inimoși 
S-au CONVINS PE DEPLIN 
că au printre cei 324 de mi
cuți Jucători talente veritabi
le, talente de excepție, care

trebuie ajutate pe toate căile 
posibile pentru a căpăta in
struirea necesară formării lor 
ca Jucători. în fruntea listei 
acestora se află Silviu Coman, 
Dan Kiss, Sorin Cigan, Arpad 
Bucico, Zolt Trpkovici, 
Palag, Lucian Demian 
Dan Sime, Lucian 
Ștefan Harșani — 
jucător orădean...
tiWWWWWWWWWWWX

a

Atila
Sorin 

Berenjug, 
fiul fostului

grâitoarcDemonstrația 
unei selecții tn comuna

Avram lancu
ă\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

Pînă aici toatș bune, totul 
e-n regulă. Numai că (după 
Insistența — și subliniem din 
nou acest cuvînt — cu care a 
fost solicitată la Ministerul E- 
ducației și învățămîntului și 
la F.R. Fotbal înființarea clu
bului) a urmat, din păcate, o 
PERIOADA DE „TĂCERE** 
DIN PARTEA FORURILOR 
ORĂDENE, cele cu drept de 
decizie, care cred că, în pri
vința acestei unități, lucrurile 
pot merge de la sine. Ei bine, 
nu prea merg... Totuși, destul

Mîine in Divizia „B"

„ZONA
CLASAMENTELOR

CENTRUL DE INTERES? IN 
FIERBINTE' A

Două rezultate din etapa tre
cută a eșalonului secund se pare 
că au rezolvat o ecuație, aceea 
a șefiei seriei a H-a. Actualul li
der, C.S. Tlrgoviște, cîștigtod la 
Poiana Cîmpina (în timp ce Pe
trolul Plojeștj pjerdea, la Bucu
rești, în fața Rapidului) și-a spo
rit considerabil șansele pentru a 
reveni pe prima scenă fotbalis
tică. Dar, scorul cu care s-a În
cheiat partida de la Cîmpina (2—1 
tn favoarea lui C.S. Tirgovjște) 
a trimis pe Poiana tn grupul e- 
chlpelor amenjnțate cu retrogra
darea tn Divizia „C“. De aceea, 
meciul de mîine din Capitală 
dintre Metalul București șl Poia
na poate fj socotit ca un examen 
hotărîtor pentru ambele formații 
ta privința partjcjpăriî lor la vi
itoarea ediție a 
eșalonul nr. 2.

în programul 
mai stat și alte

campionatului In

etapei de mîine 
întîlniri care pot

aduce mult așteptatele clarificări 
tn zona fierbinte a clasamentelor. 
Așa spre exemplu, in SERIA 1 
stat partidele Oltul Sf. Gheorghe 
(locul 13 ; 27 p) — Cimentul Med
gidia (16 ; 25 p), C.S.U. Galați 
(15 ; 25 p) — Chimia Brăila (13 ; 
19 p), Minerul Gura -Humorului 
(17 ; 24 p) — Unirea Dinamo Foc
șani (4 : 31 p) ; în SERIA A n-a: 
Șojmii 1PA Sibiu (16 ; 25 p) — 
Metalul Piopenj (4 ; 31 p) ; tn
SERIA A IlI-a : Rapid Arad (15 ; 
27 p) — Minerul Cavnic (9 ; 29 p), 
înfrățirea Oradea (4 ; 32 p) — 
Dacia Orăștie (14 ; 23 p), Mine
rul Anina (18 ; 16 p) — Metalur
gistul Cugir (16 ; 25 p).

Fie că stnt gazde, fie că sînt 
oaspete, echipele aflate pe locu
rile care conduc spre ,,C“ vor 
lupta cu ardoare, dar — spe
răm — in mod sportjv, pentru 
victorie, deoarece ,,remiza" (nu 
mal vorbim de înfrtogere) le-ar 
prelungi... suferința 1

de încrezător, loan Bule, di
rectorul clubului, ne spunea : 
„Așa-i Ia început, e mai difi
cil, condițiile neputind fi toa
te cum le dorim noi, cum tre
buie să fie ele de fapt**. Clu
bul nu are o bază proprie. 
Pregătirea elevilor se face pe 
terenul Institutului de invăță- 
mînt superior, iar meciurile 
oficiale se joacă pe stadionul 
Tineretului.
recent 
afirma 
ne-am 
pentru 
buie. Vom 
in cel mult un an de zile, spe
răm, pentru a efectua o in
struire așa cum sc cere, două 
terenuri gazonate, două cu 
zgură și unul de bitum. Sin
guri ne va fi însă greu să le 
punem la punct, dar eu cred 
că, pînă la urmă, vom primi 
tot sprijinul de care avem ne
voie...**. După discuția pe care 
am evut-o la sediul clubului, 
aflat într-o clădire care și ev 
necesită... amenajări, Ioan 
Bule ne-a invitat să facem o 
scurtă vizită, în apropiere, la 
fosta bază Dinamo, lăsată cam 
de multă vreme în părăsire. 
Se află acolo un teren drenat, 
dar denivelat, și scheletul din 
beton al unei tribune care, in
tr-un timp scurt, ar putea să 
fie puse la punct și. implicit, 
DATE ÎN FOLOSINȚA CLU
BULUI ȘCOLAR, a talentelor 
orădene. Este necesară, deoa
rece fotbalul din această parte 
a țării are absolută nevoie de 
o puternică pepinieră de ju
cători, iar Clubul școlar Biho^- 
rul poate și trebuie să devină 
o astfel de unitate. „Pentru 
ci, ne spunea același loan 
Bule, în zonă se află multe și 
mari talente ! Exemplul co
munei Avram lancu, în care 
am efectuat recent o selecție, 
este cit sc poate de semnifi
cativ în această privință. In 
cele șase școli dc pe raza co
munei am găsit copii deose
biți pe care i-am și adus Ia 
club. Vom continua astfel de 
acțiuni pînă cind clubul nostru 
va concentra marea majorita
te a talentelor dc pe raza Bi
horului**.

Bule, Stoia, Covaci, Szucs și 
ceilalți profesori-antrenori ai 
clubului sint optimiști și fac 
eforturi pentru ca clubul șco
lar orădean să devină o veri
tabilă pepinieră de jucători. 
Aceleași EFORTURI trebuie să 
le facă însă și forurile locale.i 

laurenlîu DUMITRESCU

„Ni s-au rezervat 
trei hectare de teren, 
directorul clubului, și 

apucat serios de muncă 
a Ie amenaja cum tre- 

avea la dispoziție,



3RE VIAR
clinică, două cabinete 
de gardă și o farma
cie.

la C. E. fle popice - juniori, de ia vicna

MARIA ZSIZSIK - MEDALIE

0 Zilele trecute, pe 
unul din locurile tri
bunelor „Centralului" 
de la Progresul a fost 
aplicat numărul 4 000. 
Totalul spectatorilor 
ce vor asista curînd 
la meciuri de tenis 
se va ridica. în ziua 
începerii întreceriloi 
oficiale, la 6 000. 
Jocurile care se vor 
desfășura pe celelalte 
9 terenuri, vor putea 
fi urmărite de alți a- 
proximativ 1 200 de 
spectatori, în tribune 
rabatabile. în sala de 
sport a parcului din

strada dr. Slaicovici 
(care va găzdui me
ciuri oficiale de bas
chet). se montează, la 
această oră. noul par
chet care va fi vopsit 
într-o nuanță de ver
de.
• Pregătiri specia

le se fac pentru asi
gurarea asistentei me
dicale tuturor oaspe
ților sportivi ai Ca
pitalei. Cei 30 de me
dici și 56 de cadre 
medii sanitare de 
la Policlinica pentru 
sportivi, de pildă, iși 
vor muta centrul de

activitate în Satul 
Universiadei, unde vor 
fi deschise : o poli-

• Din foile de înscrieri : delegația R. P. 
Chineze a specificat numărul de sportivi 
pe care-i va prezenta la toate cele 10 dis
cipline din program : 20 atleți (b-ț-f). 24 
baschetbaliști (b+f), 10 gimnaști (b+f), 14 
înotători (b+f). 6 luptători. 13 poloiști, 6 
săritori în apă (b+f), 8 scrimeri (b+f). 4 
tenismeni (b+f), 24 voleibaliști (b+f), lor 
adăugîndu-li-se 6 
oficiali.

• Pentru amatorii 
de statistici: atletis
mul deține unul din
tre primele recorduri 
ale Universiadei ’81, 
pîna acum fiind în
scriși, în diferite pro
be. reprezentanți din 
30 de țări. Intr-un 
clasament al preferin-

arbitri și un număr de
taior pentru diferite 
discipline, ar urma, 
în ordine, înotul și 
tenisul, cu cite 23 de 
țări înscrise, basche
tul — 21. voleiul — 
20, luptele — 16. gim
nastica șl scrima — 
cite 15. săriturile — 
10 și polo-ul — 9.

S£ i 
LU

I

ffi

ș

ffi
vi-

DE BRONZ LA INDIVIDUAL

FIȘIER «FIȘIER > FIȘIER « FIȘIER « FIȘIER « FIȘIER « FIȘIER *

3
3

SE CAUTA NOI RECORDMANI 
MONDIALI LA ATLETISM!

Jn pas cu serioasa modernizare intervenita în desfășurarea tradițio
nală a atletismului, cel mai vechi dintre toate sporturile practicate 
asbâzi, Federația internaționala de atletism a hotârît ca, incepînd do 
la 1 ianuarie 1981, sâ nu mai ia în evidența pentru omologarea ca 
recorduri mondiale, în probele de alergare, decît acele performanțe 
care au fost înregistrate „electric", în sutimi de secundâ. Ma4 vechea 
hotârîre privind recordurile mondiale în sutimi de secundă, pe dis
tanțe pînă la 400 m, a fost completată acum cu probele de la 800 m 
la 10 000 m inclusiv.

In tabelul de recorduri mondiale, în vigoare de la 1 ianuarie 1981', 
exista următoarele performanțe înregistrate „electric- în

Bărbați
800 

1000 
1500 

4X200 
4X400

Femei
800 m 

1500 m 
1 milă 
3000 m 

4X200 m 
4X400 m

La celelalte probe, recordurile au fost înregistrate „manual' 
câ ele și-au pierdut, în fapt, valabilitatea, dar 
nu vor fi ameliorate ,,electric-...

Bărbați :
1 milă
2000 m
3000 m
5000 rn

10 000 m
3000 m 

obst.
4X 800 m 
4X1'500 m

Femei 
4X 800 m

Toate aceste recorduri mondiale nu vor putea 
numai de performanțe înregistrate electric, cronometrajul fiind făcut 
în sutimi de „ecundă.

Cine vor fi noii recordmani ?...

sutimi.

m 
m 
m 
m 
m

1;42,33 
2:13,40 
3:31,36
1 .20,26
2:56,16

1 :53,43 
3:52,47 
4:21,68 
8:27,12
1 :28,15 
3:19,23

3:48,8 
4:51,4 
7:32,1 

13:08,4 
27:22,5

7:32,4

Sebastian Coe (M. Britanic) 
Sebastian Coe (M. Britanic-) 
Stephen Ovett (M. Britanie) 
Univ. South California 
S.U.A.

Nadejda Oliza-reno (URSS) 
Tatiana KazanJcina (URSS) 
Mary Decker (SUA) 
Ludmila Bnaghina (URSS) 
R.D. Germana
R.D. Germană

Ovett
!nhn Walker
Henry
Henry
Henry

Rono 
Rono 
Ron-o

Rana

(N. Zeelandă) 
(Kenla) 
(Ken io) 
(Kenia)

Henry
U.R.S.S.
R.F. Germania

U.R.S.S.

(Kettia)

Oslo 
Osia 
Koblenz 
Tempe 
Mexico

5.7.1'?"
1.7.1980

27.8.1960
27.5.1978

20.10.1968

S

PARIS, 29 (Agerpres). — La 
Biarritz au început lucrările Con
gresului Federației internaționale 
de rugby amator (F.I.R.A.). Par- 
ticipanții au hotărit ca, taceptad 
cu anul 1982, turneul F.I.R.A. 
pentru juniori să se desfășoare In 
două grupe valorice, după mode
lul campionatului european al 
seniorilor. Grupele vor avea ur
mătoarea componență.: grupa I : 
România, Franța, Spania, Ttalja, 
Portugalia ; grupa a II-a : Maroc, 
R.F. Germania șl cele patru na
țiuni înscrise recent în competi
ție : Tunisia, Belgia, Coasta de 
Fildeș, Sued;a.

VIENA, 29 (prin telefon). Pe 
arena amenajată în Wienerstadt- 
halle s-au încheiat vineri seara 
întrecerile celei de-a șaptea e- 
diții a campionatelor europene 
de popice pentru juniori. In 
ultima confruntare, la turneul 
individual pentru desemnarea 
campionilor continentali, au 
participat primii 40 de con- 
curenți din cei peste 100 cîți 
au luat startul la probele pe 
echipe și perechi, printre care 
erau și 10 sportivi români, 
cinci fete și cinci băieți. La 
fete. unde reprezentantele 
noastre Maria Zsizsik și Ni- 
neta Badea erau considerate 
între favorite, s-a dat o luptă 
pasionantă între două sportive 
din R.F. Germania și cele două 
jucătoare ale noastre, luptă 
care s-a încheiat în favoarea 
concurentelor vest-germane, 
care au ocupat primele două 
locuri. La băieți, a câștigat de
tașat iugoslavul Miroslav Lio- 
vici (cu TI p fată de locul se
cund), iar reprezentantul nos
tru. Stelian Boarin, cu 
că a reușit cel mai
punctaj al turneului individual. 
934, a trebuit să se 
că cu locul patru, 
probele anterioare 
zultate mai slabe
cipalii săi adversari.

toate
mare

Sportivii români au încheiat 
întrecerile ,,europenelor" cu un 
bilanț remarcabil : ei au cu
cerit 2 medalii de aur (la e- 
chipe și perechi fețe), 1 de 
argint și 2 de bronz, situîn- 
du-se pe locul doi în clasa
mentul pe națiuni, după R.F. 
Germania.

CLASAMENTELE TURNEU
LUI INDIVIDUAL — FETE :
1. Brigitte Prohst (R.F.G.) 1288 
p d (în turneul individual 444).
2. Mihae'a Ruhl (R.F.G.) 1258
(434), 3. Maria Zsizsik (Româ
nia) 1256 (399), 4. Nineta Ba
dea (România) 1254 (401), 5.
Svetlana Vucovici (Iugoslavia) 
1237 (405). 6. Olga Psihas (Ro
mânia) 1233 (391)... 12. Ibolya 
Mathe 1204 (400)... 19. Miinela 
Dan 1184 (378). BĂIEȚI : 1. M. 
Liovici (Iugoslavia) 2801 (897), 
2. C. Schwartz (R.F.G.) 2724
(859), 3. J. Fleischer (R.F.G.) 
2720 (895), 4. Șt. Boariu (Ro
mânia) 2712 (934), 5. E. Fabae

A. 
7. 
E.
St 

.16. I. Dudaț
multumeas- 
deoarece în 
a avut re- 
decît prln-

Moscova 
Zurich 
Auckland 
Coll. Park
Jena 
Montreal

rămîn actuale

27.7.1980
13.8.1980 
26.1.198C

7.8.1976
9.8.1980

31.7.1976 
I* astfel 
cît timp

9
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Oslo 
Oslo 
Oslo 
Berkeley 
Vi eno

7.7.1980
30.6.1976 
27.6.1978

8.4.1978
11.6.197

•v»
3

Sea tile
Podolsk 
Kola

13.5.1*778
13.8.1978
17.8.1977

Podolsk
fi, deci, întrecute, deci!

4.1976

i
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Campionatele balcanice de volei
ECHIPELE ROMÂNIEI S-AU CLASAT

PE LOCURILE SECUNDE
Campionatele 

în localitățile 
mascu-

(Iugoslavia) 2647 (639), 6. 
Tobias (Austria) 2646 (881), 
I. Frigea 2627 (888), ...9. 
Gergely 2610 (864), ...13. 
Racoș 2574 (862) 
2555 (856).

C. ȚIȚOIU Șl G. DONICI,
IN FINALA TURNEULUI

Ieri s-au încheiat 
balcanice de volei 
iugoslave Novo Mesto 
lin șl Râvne na Koroskem — fe
minin. La această ediție, titlurile 
de campioni balcanici au revenit 
jucătorilor iugoslavi și, respectiv, 
sportivelor din prima reprezenta
tivă a Bulgariei. Echipele Româ
niei s-au clasat pe locurile se
cunde în ambele întreceri, fiind 
depășite doar de echipele favo
rite. In ultima zi, sextetul ro
mân, cu numai trei titulari ai pri
mei reprezentative — Oros, Du- 
mănoiu și Pop — a întrecut cu 
3—0 (10, 7, 10) formația Greciei. 
In cel mai important joc al 
zilei șj al turneului, formația ță
rii gazdă a depășit — cum era 
de așteptat — echipa bulgară cu 
3—0 (14, 12, 10), după un meci
aprig disputat, adjudectadu-șl ti
tlul balcanic. In ziua precedentă 
s-au înregistrat rezultatele: Bul
garia — Grecia 3—0 (8, â, 7) șl 
Iugoslavia — România 3—0 (2, 7, 
8). Clasamentul final: 1. IUGO
SLAVIA 6 p, 2. România 5 p, 3. 
Bulgaria 4 p, 4. Grecia 3 p.

întrecerea feminină a progra
mat întllnlrea dintre echipele 
Bulgariei și Iugoslaviei. Mai ho- 
tărîte în fazele de atac, sporti
vele bulgare și-au depășit net 
partenerele cu scorul de 3—0 (8, 
11, 7), devenind campioane bal- 
sanjee Joi selecționata. Bulga
riei a întrecut reprezentativa 
României cu 3—2 (11, —13, 6, —16, 
2) după o partidă extrem de e-

chilibrată. Clasamentul final: L 
BULGARIA 4 p, 2. România 3 p, 
8. Iugoslavia 3 p.

(în 1978, cînd fotbaliștii brazi
lieni n-au reușit să cîștige titlul, 
lui Claudio Coutfnho j s-a re
proșat nu numai rezultatul (lo
cul III) — considerat chiar o con- 
traperformariță I - ci și încer
carea de a transplanta în jocul 
elevilor săi asprimea și viteza 
celor mai bune formații europe
ne. S-a cerut întoarcerea la fot- 
balul-artistiio al epocii Pele.

De aci a pornit la drum noul 
antrenor al echipei Braziliei, 
Tele Santana, obiectivul său de 
performanță fiind, evident, ediția 
1982 a Campionatului mondial, 
din Spania, cu intenția mărturisi
tă de a construi e altă echipă, In 
care tradiția valorificării exce
lentei tehnici individuale a jucă
torilor să-șl găsească o exprima
re tenace șl realistă la nivelul e- 
ch&pej, cu nimjc inferioară con
tracandidatelor de pe bătrînt , 
continent

Și după un prim test (locul 1 
la „Mundialito**, in Ianuarie a- 
cest an, după 0—2 în finală la 
Montevideo, cu Uruguay) consi
derat pozitiv de Santana (»Ju- 
clnd într-o asemenea atmosferă 
era exact ce aveam nevoie pen
tru a-I obișnui pe tinerii mei 
Jucători cu tensiunea care-1 va 
aștepta în turneul final din Spa
nia"), iată-i pe brazilieni recent,

DE BOX DE LA MANILA

;,DINAMOVIADA“ DE CICLISM
MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 

Etapa prolog a „Djnamoviadel* 
de ciclism, ce se desfășoară la 
Tallin, a revenit rutierului sovie
tic Olcg Sutokskl, în 8:57,6. Djn 
ooncurențji de peste hotare cel 
mai bun timp l-a realizat Gabriel 
Florea (Dinamo București) 9:09,5.

în proba de 100 km contracro- 
nometru pe echipe, formația Di
nam o Moscova a realizat cel maj 
bun timp 2 h 02:44,0. Nou record 
al traseului. Al doilea timp — 
Polonia : 2 h 11:28,0.

Olao Zhen Yin£> (R. P. cnincza)

PENTRU NOI, UNIVERSIADA

Impreună cu două gimnaste și 
doi gimnaști, Qiao Zhen Ying, 
antrenor al lotului reprezentativ 
feminin de gimnastică al R.P. 
Chineze, ne-a vizitat țara, prilej 
cu care sportivii chinezi au e- 
fectuat mal multe antrenamente 
în săli bucureștene și au partici
pat la campionatele internaționale 
ale României. Qiao Zhen Ying a 
avut amabilitatea să ne răspundă 
la cîteva întrebări.

— Ce ne puteți spune despre 
vizita efectuată în țara noastră 
de gimnaștii chinezi 7

— Prezența noastră în România 
s-a dovedit a fi o experiență 
foarte utilă. Echipa feminină a 
României a progresat mult în 
ultimii ani și noi avem de învă
țat multe lucruri de la antreno
rii români și de la cele mai bune 
gimnaste ale dumneavoastră. Par
ticiparea la campionatele interna
ționale a fost, de asemenea, un 
prilej excelent de a cunoaște 
multe gimnaste valoroase și din 
alte țări, cu care ne vom con
frunta în perioada următoare în 
arena internațională. Ne bucură 
să subliniem că vizita noastră a 
fost un bun prilej de cunoaștere 
a realizărilor sportului românesc, 
de consolidare a tradiționalei 
prietenii dintre sportivii români 
și cei din R.P. Chineză.

— Foarte curlnd va avea loc la 
București o mare întrecere de 
gimnastică, în cadrul Universia
dei. La ce nivel va fi reprezenta
tă gimnastica din R.P. Chineză,

— Pentru noi, Jocurile Mondiale 
Universitare de la București re
prezintă un eveniment major, de 
primă însemnătate competițională, 
căruia îi acordăm toată atenția, 
De aceea, din discuțiile pe care 
le-am avut cu colegi de-al mei, 
antrenori ai unor cluburi studen
țești și tehnicieni ai federației 
noastre, am aflat că la București 
vor veni, in iulie, două echipe 
chineze puternice de gimnastică, 
care vor avea drept obiectiv ob
ținerea unui loc pe podium. In 
acest context, socotesc că atit la 
fete ctt și la băieți lupta pentru 
medalii se va da Intre gimnaștii 
din România, Uniunea Sovietică 
și E.P. Chineză.

— Cum aprecia# legăturile din
tre gimnaștii chinezi și cel ro
mâni T

— Schimburile dintre sportivii 
români și chinezi se dezvoltă ne
contenit. De mai multe ori dele
gații de gimnaști români au vizi
tai țara noastră, iar loturi ale 
noastre s-au aflat, în schimb de 
experiență, în România. Cred că 
întotdeauna avem de învățat unii 
de la alții, pentru progresul gim
nasticii.

Intr-un pretențios turneu In Eu
ropa, IntUnind adversari puterni
ci, de facturi diferite. Șl acest 
nou test a fost încheiat strălu
cit : 3 meciuri, 3 victorii, 1—0 cu 
Anglia, 3—1 cu Franța șt 2—1 
cu R.F.G. șt nu numai rezulta
tele (ia Londra șl Stuttgart' au 
Înclinat steagul două foste cam
pioane mondialae. tar la Paris 
una din revelațiile ultimilor dot 
ani), ci șl jocul modern, complet, 
etalat de reprezentativa Braziliei, 
au impresionai.

Așadar, semne 
chează procesul 
început de Tele 
stat piesele sale 
Despre portarul 
(care la Stuttgart l-a .. . 
zat* pe Breitner la un penalty !) 
se spune că ar fi urmașul lui 
Gilmar. Din linia de fundași se 
detașează tînărul... Junior, prin 
disponibilitățile sale ofensive (el 
a șl marcat golul victorios Împo
triva R.F.G.). Mijlocașul Cerezo 
este jucătorul cu care Santana 
Începe, de regulă, alcătuirea e- 
chlpet, el fiind cel mal bun fot
balist brazilian la 
Alături de Cerezo, 
l-ar vrea, ca formulă Ideală, 
Falcao, considerat cel mal 
elect mijlocaș, dar acesta joacă, 
din toamna trecută, în campiona
tul italjan, la A.S. Roma. Șl chiar 
dacă Santana speră să-l aducă 
In timp util ta reprezentativă, nu 
l-a putut verifica ta recentul 
turneu european. In atac, lingă 
Socrates, care preferă infiltrările 
frontale, se află Zlco, folosit de 
regulă la echipa de duh, 
mengo, ca virf 
lndictadu-i, insă, 
avansată.

Prin recentul 
ropean, echipa Braziliei șl-a 
pus din nou candidatura la titlul 
suprem, ia El Mundlalul 1982...

pozitive mar- 
de reconstrucție 
Santana. Care 
do rezistență T 
Valdlr Perea 

„hLpnoti-

MundlabAo.
antrenorul

P« 
efl-

retras,
• poziție

Fla-
Santana 

mal

său turneu eu- 
de-

MANILA, 29 (Agerpres). — Doi 
pugiliștl români. Constantin Ti- 
țoju șl Georgică Donjci, s-au ca
lificat ta finalele marelui turneu 
internațional de box de la Ma
nila (Filipjne). La categoria 
muscă, ta semifinale, tatr-unul 
dintre cele mai spectaculoase me
ciuri, Constantin Tițoiu, cu le- 
vituri precise și un foarte bun 
joc de picioare, l-a dominat pa 
campionul S.U.A., Darrel Savoy, 
obținlnd o categorică victorie la 
puncte. In a doua semifinală a 
categoriei, f.jllpjnezul Joseph 
Baja l-a întrecut pe sud-coreeanul 
King Jong.

In limitele categoriei semigrea. 
Georglcft Donld și-a confirma* 
faima de puncheur, căști gtad prin 
kte. tehnic, ta rundul 3, meciul 
cu vest-germanul Allan From, tn 
finală, Donld 11 va avea ca ad
versar pe danezul Michael Had- 
B«n. care l-a Întrecut la puncte 
pe Nloolas Crux.

TURNEUL DE LA
ROLAND GARROS
PARIS, 29 (Agerpres.) — vi

neri după-amjază la Paris ta tu
rul doi al probei de simplu mas
culin din cadrul campionatele» 
internaționale de tenis ale Fran
ței, Jucătorul român Ule Năstaas 
l-a eliminat cu 6—1, S—a. «—o ps 
francezul Patrick Proisy. Alte re
zultate: Caujolle — Kuchna 3—«. 
3—6, 7—5, 7—5, G—3; Gene Mayer 
— Moore 6—4, S—1, a—1; Tony 
Gjammalua — Vlzcatae 6—4, 7—5, 
9—4.

AZI LA BASEL,
ELVEȚIA - ANGLIA

LA FOTBAL
ZURICH, 29 (Agerpres). -J 

Astăzi la Basel în cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial de 
fotbal, Elveția Intîlnește Anglia 
ta grupa a 4-a europeană.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Meciuri disputate 

In Cehoslovacia, în cadrul C. E. 
(m) : Iugoslavia — Turcia 112—88; 
Polonia — R. F. Germania 91—71; 
U.R.S.S. — Italia 97-87 ; Israel— 
Franța 88—76 ; Spanja — Ceho
slovacia 72—69 ; Anglia — Grecia 
64—82.

CICLISM • lh Turul Italiei Mr 
der al clasamentul ud individual a 
devenit Italianul Robert» Visen- 
tlnl. Etapa cootracronometru, in
dividual, Empoll — Montecatini— 
40 km, a revenit norvegianului 
Knut Knudsen — 45:10, urmat 
(același timp) de Visentini.

FOTBAL © Finale de cupe 
naționale @ Olanda : Az ’67 — 
Ajax Amsterdam 3—1 (Aikmaar 
a cucerit șl campionatul.) • Da
nemarca : V-ejle — Fram Copen
haga 2—1 • în semifinalele Cu-

pel Italiei ; Roma — Juventu* 
1—8 • In C.E. (tineret) : Aus
tria — Bulgaria 1—2 (1—1).

ȘAH ® în turneul feminin d« 
la Plotrkew TrybunaJski, după 7, 
runde conduce Tamara HugașvBl 
(U.R.S.S.) cu 5 p, urmată de 
Szmaclimska (Polonia) — 4*Z» p. 
Marina Pogorevici (România) — 
4 p. In runda a 6-a : Pogore
vici — Ligia Jicman remiză ; ta 
runda a 7-a : Szmacinska — Po
gorevici 0—1 Turneul de La
Vama a revenit iugoslavului Dju- 
ricl, cu 7*/a, urmat de Danallov 
(Bulgaria) 7 p și V. Stoica 
(România) — 6y2 p.

VOLEI ® Continulndu-yi tur
neul în Japonia, selecționata fe- < 
minL-nă a U.R.S.S. a îrwvlns la ! 
Tokushima selecționata țârii gao- 
dâ, cu 3—1.


