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La Brașov. In cea de a 11-a ediție a „Trofeului Carpați“ ia same
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„ȘTAFETA PĂCII“ STRĂBATE ȚARA
ÎNTR-O ATMOSFERA SĂRBĂTOREASCĂ

nețărmurită și recunoștința fierbinte față de 
partid, față de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului. i------ **-*-•-
României, eminentă personalitate a 
lemporane, neobosit luptător pentru 
cauzei păcii, pentru apărarea vieții 
noastră.

în rîndurile ce urmează publicăm 
la trimișii și corespondenții noștri prezenți pe 
traseele „ȘTAFETEI PĂCII", în localitățile în 
care, dealtfel, 
și numeroase 
„Daciadei".

Momenle emoționante pe plaiurile

„ȘTAFETA PĂCII", amplă și responsabilă 
acțiune de masă a tineretului sportiv al patriei, 
străbate meleagurile țării într-o atmosferă săr
bătorească. La traseul caro a plecat din Satu 
Mare și a ajuns Ia Cluj-Napoca s-au adăugat 
sîmbătă și duminică cele cu startul din Arad 
și Iași. Pretutindeni „Ștafeta Păcii" prilejuiește, 
atît în orașele de reședință ale județelor, cit 
și in localitățile prin care trece, mari manifes
tații ale tineretului pentru dezarmare generală, 
pace, securitate și colaborare între popoare. So
lii de pace ai tineretului sportiv folosesc și 
acest prilej pentru a-și exprima dragoste»

președintele 
lumii con- 

i triumful 
pe planeta

relatări de

cu acest prilej s-au desfășurat 
competiții de masă din cadrul

Maramureșului, Sălajului și Clujului

a străbătut loffhli- 
valea Someșului, 

muncesc

CLUJ-NAPOCA, 11 (prîn te
lefon). Stadionul „23 August" 
din Baia Mare, scăldat de un 
soare călduț de primăvară, a 
găzduit ample întreceri sportive 
de masă la atletism, fotbal, 
handbal și volei prilejuite de 
marea acțiune națională a miș
cării sportive, „Ștafeta Păcii", 
în tribunele înțesate de tineri 
și tinere se putea citi pe mari 
lozinci : „CEAUȘESCU —
PACE !“, „Sportivii României 
vor să trăiască în liniște șl 
pace", „Nu, armelor nucleare !“

Un emoționant moment a a- 
vut loc cînd sportiva Petruța

Lazăr, atletă la CSS nr. 1 Baia 
Mare, a citit mesajul de pace 
al sportivilor de pe meleagu
rile Maramureșului, mesaj prin 
care se exprimă recunoștința 
fierbinte față de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele României, pentru gri
ja ce o poartă poporului nostru, 
pentru lupta sa neobosită 
slujba apărării păcii în 
treaga lume.

Mesajul a fost preluat 
„Ștafeta Păcii" și purtat 
arterele municipiului Baia Mare, 
spre Zalău.

Caravana 
tăți de pe 
unde trăiesc și 
frăție români, maghiari și 
naționalități, oameni care, 
menea întregului popor, 
besc deopotrivă munca și 
cea. Pe stadionul din 
nicipiul Zalău „Ștafeta
cil" a fost întimpinată de mii 
de cetățeni, în marea lor ma
joritate tineri. Atleta Mirela 
Pop, de la Clubul sportiv șco
lar, a rostit mesajul sportivi-
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PREZENȚI ÎN 5 FINALE, SPORTIVII ROMÂNI
AU CUCERIT UN

TÎRGOVIȘTE 11 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din 
localitate s-a desfășurat, sim- 
bâtă și dumiinică cea de-a XII- 
a ediție a Campionatelor in
ternaționale de judo ale Ro
mâniei. Concurenții din Aus-. 
tria, R.D. Germană, R.F. Ger
mania șt, în mai mică măsură, 
tinerii din echipa , Bulgariei 
i-aiu surprins, prin buna lor 
evoluție, pe reprezentanții ță
rii noastre, dîndu-le o replică 
viguroasă.

Iată cîteva amănunte de la 
aceste întreceri, în ordinea 
desfășurării lor. Semiușorul 
Constantin Niculae a lăsat să 
se vadă chiar din primul tur 
că se află departe de forma 
sportivă pe care a avut-o a- 
nul trecut, cînd a cucerit ti
tlul de campion al Europei și 
cel de vicecampion al lumii, 
întîlnindu-l pe V. Roșu, el n-a 
putut să finalizeze nici măcar 
un singur procedeu tehnic (!?),

SINGUR TITLU!
primind în schimb avertismen
te din ce in ce mai aspre, 
împreună cu adversarul său 
de care a trecut insă, prin 
descalificare, pentru non- 
combativitate. în aceeași notă 
a evoluat Niculae și în partida 
următoare, cu austriacul de o- 
rigine japoneză Masaaki Ueda, 
deosebirea constând în faptul 
că de data aceasta el a ob
ținut un avantaj minim cu 
care a cîștigat la puncte. Ast
fel, C. Niculae s-a situat pe 
locul I în seria sa, luptînd a- 
poi în partida decisivă cu cîș- 
tigătoruî celeilalte serii, care 
nu era altul decît tânărul (22 
ani) Toralf Darr (R. D. Ger
mană), învingător în fața spor
tivului nostru la recentul tur
neu internațional de la Pots
dam. Așadar, Niculae avea

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 8-a)

$i după clapa a 9-a a Diviziei „A" de Handbal

STEAUA -ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
REZULTATE TEHNICE

(Continuare în pag. a 3-a) ■

SI PRIMA REPREZENTATIVĂ A ROMÂNIEI
1

Cea de a 11-a ediție a com
petiției internaționale de scri
mă dotată cu „Trofeul Carpați" 
a reunit pe planșele instalate 
în Sala sporturilor din Brașov, 
în proba individuală, desfășu
rată vineri și sîmbătă, 77 de 
sabreri, din Bulgaria, Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, Ungaria 
și România. într-o organizare 
irepreproșabilă a forurilor spor
tive locale, trofeul lansat de 
clubul sportiv Tractorul Bra
șov a prilejuit, prin dispute 
spectaculoase și de bun nivel 
tehnic, un succes. Succes demn 
de subliniat cu atit mai mult cu 
cit a și fost întregit în proba 
individuală de o frumoasă com
portare a sabrerilor români ca
re, într-o marcată ascensiune 
de formă în acest sezon inter
național, s-au impus cu clari
tate in fața celorlalți compe
titori.

Printre 
mașl în 
recte și 
flat 6 sabreri români, 4 cu
banezi. 3 unguri și cite un 
sportiv din Polonia. Bulgaria, 
R.D. Germană. Pînă io această 
fază am consemnat o singură 
surpriză : calificarea foarte tî- 
.nărului sabrer brașovean W. 
Szabo (17 ani. elevul antreno
rilor L. Rohoni și M. Ticilșan), 
o autentică speranță, in timp 
ce I. Pantelimonescu, compo
nent al lotului 
cu 0 v în turul 
lificarea.

Finala de 8, 
bâtă după-amiază, a debutat cu 
următoarele rezultate : Gyorgy 
Gemesi (Ungaria) — Manuel 
Ortiz (Cuba) 11—9, Cornel Ma
rin (România) — Marin Ivanov 
(Bulgaria) 10—7, Jesus Ortiz

cei 16 concurenți ră- 
faza eliminărilor di- 
recalificărilor s-au a-

reprezentativ,
4. a ratat ca-

disputată sîm-

Campionatele de canotaj fond

EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE
LA ÎNCEPUT DE

TIMIȘOARA, 11 (prin tele
fon). Ultima reuniune din ca
drul campionatelor republica
ne de canotaj fond a progra
mat două interesante probe re
zervate băieților : 2+1 și sim
plu (8 500 m). în prima cursă, 
echipajul dinamovist, alcătuit 
din Gabriel , Bular.'la, Gavrilă 
Arpa și Ion Roșescu, și-a con
firmat valoarea, buna pregăti
re în acest început de sezon 
nautic, cîștigînd titlul de cam
pion al țării, la capătul unei 
întreceri frumoase (39:40,6). Pe 
locurile următoare s-au situat 
canotorii de la Steaua (Corne- 
liu Crușinschi, Horațiu Droc 
+ Ionel Urse) 41:18,7 și Poli
tehnica Timișoara (Viorel Co- 
trău. loan Balint + Gheorghe 
Bancă) 43:37,2.

Așteptată cu interes de iubi
torii sportului, prezenți în nu
măr mare pe malurile timpuriu 
înflorite ale Begăi. proba de 
simplu a reunit la start cei 
mai buni șase concurenți din 
tară, întrecerea a fost domi
nată de schifiștii clubului 
Steaua, secție nautică cu tra
diție. cu bune rezultate in pro-

SEION NAUTIC 
bele de vîsle. Așadar, pe pri
mul loc. tînărul Dimitrie Po
pescu (Steaua) 40:51,8, urmat 
de colegul său de club Emilian 
Curteanu (42:12,4). Apoi, 3. Du
mitru Dumitru (Marina Man
galia) 43:26,7, 4. Ladislau Jă- 
ger (C.S.Ș. Arad) 43:40,7, 5. Otto 
Kiss (Dinamo) 43:59,6, 6. 
diu Țăran (Politehnica 
șoara) 47:34,0.

Au fost trei zile de 
ceri viu disputate, menite să 
probeze acumulările din iar
nă. gradul de pregătire al ce
lor mai bune „rame" șl „visle" 
în acest început de sezon. O 
frumoasă impresie au lăsat și 
sportivii cu dublă legitimare, 
și anume, juniorii și junioa
rele de la C.S.Ș. 1 București, 
Dierna Orșova, C.S.Ș. 2 Con
stanta etc. aflati in tabără, in 
această vacantă școlară, la 
Timișoara,' oraș care, în zilele 
următoare, va găzdui și cam
pionatele republicane de cano-

Clau- 
Timi-

intre-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 6-a)

H. C. Minaur
,,U“ Cluj-Napoca
Universitatea Craiova 
Constructorul Arad 
Rclon Săvinești 
Dinamo București

— Politehnica Timișoara 24—18
— Știința Bacău 24—19
— Steaua 19—27
— Dinamo Brașov 17—20
— Constructorul C.S.U. oradea 21—15
— Petrolul Teleajen 35—17

Disputată ieri dimineață, e- 
tapa a IX-a a campionatului 
masculin de handbal, Divizia 
„A", a fost marcată de o sur
priză : Dinamo Brașov a reușit 
să învingă — Ia Arad I — pe 
Constructorul. Surpriză cu du
blu efect : in primul rînd, acela 
că dinamoviștii brașoveni intră 
astfel în cursa pentru un loc 
pe podium și, în al doilea rînd, 
că arădenii s-au prăvălit pe 
tobogan in subsolul clasamen
tului. După ce au făcut o fru
moasă figură in „Cupa Româ
niei", fiind la un pas de locul 
III, pe care, dealtfel, îl meri
tau, iată în campionat nu re
zistă, cedînd chiar pe teren

propriu. Firește, Dinamo Bra
șov, echipa pregătită efe antre
norul Ion Donca, merită felici
tări pentru această izbîndă 
neașteptată. De duminică, cam
pionatul primei divizii intră în 
„zona marilor derbyuri", Capi
tala găzduind partida dintre 
Steaua și H. C. Minaur Baia 
Mare.

Iată scurte relatări de la 
meciurile etapei a IX-a.

DINAMO BUCUREȘTI — PE
TROLUL TELEAJEN 35—17 
(18—7). „Lanterna roșie" a Di
viziei „A“, Petrolul, a încercat 
să țină piept dinamoviștilor lui 
Ghiță Licu șl acest lucru a 
fost evident mai ales în prima

Prins în strinsoarea a trei adversari, dinamovistul Mircea Be- 
divan va reuși, totuși, să se descurce

parte a reprizei I. Dar, între 
dorință și posibilități a exis
tat o evidentă discrepanță... 
Roș-albii, net superiori parte
nerilor lor. n-au făcut un meci 
de complezență, ci au luptat cu 
mare seriozitate, au mărit con
tinuu ritmul și și-au trecut la 
activ un plus de 18 goluri, re-

alizînd astfel cel mai bun go
laveraj — prin scădere — al 
Diviziei „A". Este o prevedere 
care dovedește înțelepciune. 
Ieri, în sala Floreasca, Dina-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. s 6-a)

Marin Mustață, component al 
echipei. României de sabie, a- 
flati in ascensiune in aceet 
sezon internațional, și-a int
eri* din nou numele, ca în
vingător, pe „Trofeul Carpațt", 
(Cuba) — Laszlo Csongrady 
(Ungaria) 10—3. Marin Mus
tață (Românja) — Ioan Pop 
(România) 12—11. Ambele a- 
salturi din semifinală. C. Marin 
— Gemesi și Mustață — J. Or
tiz, au prilejuit apoi punctul 
de vîrf al spectacolului. Evo
luția palpitantă a scorului, pre
cum și acuratețea tehnică cu

Paul SLAVESCU 
Carol GRUIA

(Continuare In pag. a T-a)
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Din sumar

PODIUMUL
CLASAMENTULUI

DE FOTBAL 
SE CLATINĂ!

© Dinamo în frunte, 
cu un punct avans 
© Universitatea Cra
iova a pierdut primul 
punct pe teren pro
priu și acum 
amenințată 
vinul, F. 
Steaua 
© Chimia 
a produs 
etapei
© Cuplajul bucureș- 
tean, Dinamo — 
Steaua și Progresul 
Vulcan — Sportul 
studențesc din etapa 
a 26-a, se va dispu
ta duminică 18 apri
lie în loc de sîmbătă, 
pe stadionul „23 
August"

este 
de Cor- 

C. Olt și

Rm. Vîlcea 
surpriza

(pag. 4—5)

4 victorii românești
ln patrulaterul 

international dc înot 
Ia Drașof

(pag. a 7-a)

de

Rugbyștii noștri au pierdut
Jocul de la Rovigo

cu

Azi,

Italia: 15-21!
(pag. a 8-a)

ultimul derby
al campionatului de
hochei pe gheață
STEAUA-DINAMO

(pag. a 8-a)
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SPORUL DE CALITATE IN OBȚINEREA PERFORMANȚEI 
IMPLICĂ SPRIJINUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

CARTE

Cercetarea științifică și medicina sportivă sint chemate să-ți sporească contribuția la 
găsirea celor mai adecvate căi și mijloace de susținere și dirijare - pe baze obiective 
- a capacității de efort, la stabilirea pe baze științifice a indicatorilor cantitativi și cali
tativi optimi ai antrenamentelor pe niveluri de pregătire, sex și virstă, la pregătirea psi
hologică a sportivilor pentru concurs, la dobindirea și dirijarea formei sportive.

(DIN REZOLUȚIA CONFERINȚEI PE ȚARA A MIȘCĂRII SPORTIVE)
Canotajul feminin este una 

dintre disciplinele care au 
prilejuit sportului românesc 
Ubînzi de răsunet in ultimii 
■ni. Bled 1979 — Moscova 1980 
— Miînchen 1981, iată un tra
seu pe care sportul vîslelor și 
■1 ramelor din țara noastră a 
colecționat o veritabilă salbă 
de medalii, ducînd flotila ro
mânească pe locul III în lume.

Fără îndoială, la obținerea 
acestor succese au contribuit în 
egală măsură valoroasele noas
tre canotoare si colectivul de 
tehnicieni care le-a pregătit. 
Dar nici un moment nu putem 
ignora aportul tot mai substan
țial pe care cercetarea științifi
ci l-a adus la creșterea per
formanței în canotajul feminin.

Prima echipă multidisciplina- 
ri creată in cadrul Centrului 
de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S. este direct legată de

activitatea ramerelor și vîsla- 
șelor noastre. De aproximativ 
șase ani, un colectiv puternic 
de specialiști din mai multe 
domenii a urmărit îndeaproa
pe marea acțiune de selecție 
inițiată de federația de specia
litate. ca și pregătirile spor
tivelor fruntașe. Munca aces
tor oameni devotați, pasionați, 
este adesea foarte interesantă.

Desigur, vă veți întreba, cu 
ce se ocupă acești „făuritori 
din umbră" ai performanței ? 
Cercetătorul metodolog, profe
sorul Corneliu Răduț, care este 
și responsabilul acestei verita
bile brigăzi mobile, ne intro
duce în „secretele” colaborato
rilor săi.

y— Echipa noastră este multi- 
disciplinară. Cuprinde biochi- 
miști (Cornel Tatu), fizi ologi 
(Ileana Militaru), biomotriști 
(Ilie Siupineanu, Pierre Hil-

La începutul sezonului sportiv aeronautic

„ASCENDENȚA" PLANORISMULUI 
TREBUIE MENȚINUTĂ!

Cu o evoluție ascendentă, 
planorismul ne-a adus în se
zonul trecut satisfacția unor 
rezultate bune. Comportarea 
meritorie la Concursul interna
țional al țărilor socialiste (com
petiție de talia unui campionat 
european) și întîietatea obținu
tă in întrecerile balcanice con
firmă nivelul valoric al plano- 
ristilor noștri.

De la început, trebuie subli
niat că aceste rezultate se da- 
toresc în egală măsură atit 
sportivilor cît și celor care se 
ocupă de pregătirea lor. Fireș
te, colectivul de antrenori a a- 
vut rolul hotărîtor. Printr-o 
împărțire echilibrată a răspun
derilor, antrenorul coordonator 
jug. Nicoiae Conțu, împreună 
cu Viorel Cișmaș, Mironel Di- 
movicl și „veteranul" Gheorghe 
Georgescu au reușit să acopere 
In mod eficient întreaga activi
tate de pregătire, completați 
pe plan administrativ de co
mandantul de detașament Ga
briel loniță. In ceea ce priveș
te sportivii, în prlm-plan se 
situează fetele : Fernanda Jur- 
eă și Elena Coțovanu, care 
prin rezultatele obținute în 
concurs, și-au demonstrat va
loarea. Dintre băieți, Sergiu 
Sidon. Dorin Vlădescu, Nicoiae 
Mihăiță, Marian Simion au a- 
rătat reale posibilități, Aceasta 
■r fi, în linii mari, „zestrea" 
eu care planorismul întră în 
noul sezon de zbor.

Sport individual, planorismul 
solicită, totuși, spiritul de echi
pă din plin, căci în concurs, 
în luptă cu condițiile meteoro
logice, găsirea curenților ascen
denți este o muncă în comun, 
care nu poate fi lăsată la dis
poziția hazardului. La acest 
capitol au mai existat „scăpări", 
iar realizarea unor colective 
bine sudate este o cerință va
labilă atît pentru fete cît și 
pentru băieți. O colaborare mai 
fructuoasă între Fernanda Jur- 
eă și Elena Coțovanu ne-ar fi 
oferit satisfacția unor rezulta
te și mai bune, iar încadrarea 
lui Nicoiae Mihăiță în ritmul 
coechipierilor nu ar fi adus de- 
cît un cîștig pentru toți. Ca 
structură, loturile actuale sînt 
echilibrate, între componenți 
neexistînd mari decalaje valo
rice, omogenizarea tactică fiind 
una dintre direcțiile care soli
cită toată atenția. Privind în 
perspectivă, trebuie relevat e- 
fortul de a asigura succesiunea, 
Dorinela Ularu, Mariana Giur
giu, Mihai Rusu, Cristofor E- 
mil înscriindu-se printre pre- 
tendenții cu certe posibilități.

Planorismul a demarat pro
mițător, sezonul viitor poate și 
trebuie să confirme evoluția sa 
ascendentă. Depinde de toți cei 
implicați în această activitate 
ca rezultatele să fie pe măsu
ra așteptărilor.

Dinu COSTESCU

lerin, Vladimir Schor), psiho
logi (Maria Șerban), ingineri 
electroniști (Dorin Constanti- 
nescu), ingineri mecanici (Du
mitru Popescu) și chiar un ma
tematician (Dumitra Negoiță). 
Ce fac acești oameni ? Ei di
secă pur și simplu potențialul 
individului și acțiunea de pre
gătire în sute de parametri și 
pe baza datelor prelucrate ei 
sugerează colectivului de antre
nori : „unde stăm bine", „unde 
stăm rău", ii ajută să obiecti
vizeze procesul de pregătire.

— Cum se traduce acest spri
jin, practic ?

— In anul 1981, de pildă, e- 
chipa noastră a furnizat colec
tivului de tehnicieni 12 buleti
ne lunare. Prin investigațiile 
pe plan biochimic, fiziologic, 
biomolric am obținut o serie 
de date pe temeiul cărora an
trenorii au putut dirija un e- 
fort extrem de complex. Mai 
concret, la această oră atît 
pregătirea pe apă, cît și cea 
pe uscat nu se mai desfășoară 
la voia intîmplării, după ideile 
empirice sau experiența unuia 
sau altuia dintre antrenori ; 
sînt folosite o serie de date 
standardizate în funcție de ce
rințele antrenamentului mo
dern. Individualizarea pregăti
rii se face prin comparații cu 
datele pe care le-am înregistrat 
în anii precedenți și în funcție 
de acestea putem constata pro
gresul sau regresul fiecăruia 
dintre subiecți.

I-am urmărit „la lucru" pe 
componenții echipei, încercînd 
să aflăm cu ce ajută fiecare, 
concret, pregătirea canotoa
relor. Biochimistul Cornel Ta
tu, de pildă, urmărea alerga
rea pe uscat. Prin datele fur
nizate de el, antrenorii înre
gistrau tempo-ul de alergare în 
zona anaerobă și de cite ori 
era cazul îl corectau, în plus 
sau în minus. Pe Pierre Hille- 
rîn l-am observat confruntînd 
și interpretînd datele furniza
te de „simulatorul de canotaj", 
un aparat confecționat prin 
mijloace proprii de inginerii 
echipei. Ce face acest simula
tor? Subiectul cercetat simu
lează efortul specific depus în 
barcă, iar specialiștii interpre
tează datele energiei pe care 
individul o exteriorizează în 
timpul Cit durează o cursă. 
Ileana Militaru, care efectuea
ză teste lungre, îți poate spune 
cu mare precizie care este sta
rea biologică a sportivului și 
cît de mare este prețul efortu
lui depus, iar Maria Șerban le 
poate oferi antrenorilor date 
despre capacitatea sistemului 
nervos, despre tensiunea psihi
că a sportivelor șl, ca o încu
nunare a muncii sale, fișe in
dividuale ale fiecărei canotoare.

Adrian VASILIU

Un succes de sezon Iu indcmlna tuturor I

I LOZUL PRIMĂVERII
I emisiune specialii limitata ■ #

I

tona 
acordate 
a s loto

ORICINE 1OACA POATE CIȘTIGA :
9 autoturisme „Dacia 1300" și „Trabant 601" 
• 50.000, 10.000, 5.000 lei etc.

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT Șl VlNZA- 
TOR1I VOLAN fi DIN ÎNTREAGA ȚARA VA STAU 

ZILNIC LA DISPOZIȚIE

încercați să vă numărați și dv. printre marii 
cîștigători la
LOZUL PRIMĂVERII

I. T. B. R. București orjunizcuzd

EXCURSII DE 1 MAI
CU AUTOCARUL (perioada 30 aprilie

- 2 mai)
• București — Ploiești — Sinaia — Buș

teni — Predeal (vile) *88 lei
• București — Ploiești — Sinaia — Buș

teni (vUă) 366 lei
• București — Pitești — Rm. Vtlcea —

Căcluiata (botei) *93 lei
• București — Ploiești — Slânle Prahova

(vile) *10 lei
• București — Predeal — VUcele (vile)

432 lei
• București — Predeal — Balvanyos (vile)

442 lei
• București — Slănlc Prahova — Cheia

(vile) 42*lel
• București— Brașov — St. Gheorghe

(hotel) 571 lei

EXCURSII DE O ZI CU AUTOCARUL 
LA 1 Șl 2 MAI

• București — Ploiești — Sinaia — Buș
teni — Predeal 133 Iei

• București — Pitești — Hm. VHoea —
Căclulata 155 lei

• București — Ploiești — Slănlc Prahova
— Cheia 155 lei

• București — Pitești — Curtea de Argeș
155 lei

• București — Ploiești — Brașov — Poiana
Brașov 155 lei

CU TRENUL SPRE CABANELE : 
BABELE, CARAIMAN, PIATRA MARE, 

MĂLĂIEȘTI, PISCUL CIINELUI
Informații șl înscrieri la filialele I.T.H.R. 

București din : str. Mendeleev nr. 14 (te
lefon 59.37.60) ; Str. Tonitza nr. 13 (telefon 
16.45.45) ; Bd. 1848 nr. 4 (telefon 13.75.33), 
Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), 
Bd. Republicii nr. «8 (telefon 14.08.00), Cal. 
Moșilor bloc 35 bis (telefon 11.08.48), Casa 
de cultură din Buftea.

O lucrare de 270 de pa
gini, ultima din suita cărți
lor despre Olimpiadele de 
vară scrise de fiecare dată 
de ziariști sportivi, martori 
oculari ai evenimentelor. 
De această dată cartea des
pre „OLIMPIADA ’80“ de 
la Moscova ne este oferită 
de cel mai tînăr dintre au
torii reportajelor olimpice, 
HORIA ALEXANDRESCU, 
redactor al ziarului „Scinte- 
ia Tineretului".

Jurnalul de reporter olim
pic la cea de a XXII-a 
ediție a Olimpiadelor 
vară moderne, scris 
vervă, colorat și cu 
goste pentru sportivii 
mâni participanți la Olim
piada recordurilor, ne face 
să retrăim fiecare ’ zi, fie
care oră. a celor 16 zile olimpice de pe stadioanele și 
din sălile Moscovei, cu ineditul și emoțiile fiecărui 
sport, fiecărei probe. Deși, desfășurat cronologic, reportajul 
Iui Horia Alexandrescu este foarte variat și palpitant. El 
excelează în descrierea evoluțiilor Nadiei, in întrecerile de 
gimnastică feminină, în povestirea celebrei victorii a hand- 
baliștilor noștri în intîlnirea cu partenerii lor sovietici sau 
în relatarea curselor Sandei Toma, lui Ivan Patzaichin și 
Toma Simionov pe apele Canalului Krilatskoe. Dar panora
ma olimpică desfășurată cu talent de fostul coleg al redac
torilor de la ziarul „Sportul", la care a debutat, cuprinde 
scene din toate sporturile și eroi sportivi dintre cei mai di
verși, astfel că lucrarea „Olimpiada ’80", apărută, în condi
ții optime, în „grija Editurii Sport-Turism. va rămîne ca un 
document prețios in bibliotecile tuturor iubitorilor de sport. 
Cartea este întregită de numeroase reușite fotografii (ma
joritatea aparținînd fotoreporterului ziarului „Sportul". 
Dragoș 

g dei ’80.
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fotoreporterului ziarului „Sportul", 
Neagu), ca și de rezultatele complete ale Olimpia- 
(a.n.)

X* ★ ★

exemple recente ne dau măsura pașilor
în literatura psihologică dedicată mediului 

Să începem, politicoși, cu opera unui psiholog care

Două 
făcu ți

înainte 
sportiv. 

______  ____ a tran
sferat experiența anilor petrecuți în loturile naționale în- 
tr-un Veritabil „manual de suflet" al antrenorului, să în
cepem deci cu MARIA ȘERBAN, cunoscută militantă pentru 
cultivarea naturii umane în toate componentele sale. Vo
lumul •'UMBRA" CAMPIONULUI" (Editura Sport-Turism, 
1982) este cea mai apropiată cercetare psihologică vizînd ri
dicarea performanțelor sportivului printr-un efect de ricoșeu, 
adică prin edificarea profilului afectiv al antrenorului, con
siderat ca făuritor nemijlocit de „ași ai sportului". Vizat 
aluziv încă din titlu, antrenorul este „forfecat", „disecat" 
în cuprins, în capitole a căror parcurgere și mai ales Însu
șire ar trebui în mod logic să ducă — în rîndurile presu
pușilor lectori, firește în primul rînd antrenorii înșiși — nu 
numai la un proces de introspecție, din cînd în cînd oricum 
necesar în viață, ci și la cotituri, la corectări de compor
tament, al căror cîștig să se afle, ca și în finalul cărții, 
în creșterea rezistenței psihice a sportivilor, ca efect al 
autoeducării dascălului de sport. Fie ca lucrarea Măriei 
Șerban — doar aparent încărcată, impresie vizuală dată de 
numeroasele diagrame — să ajungă în mîinile și mai ales 
la inima fiecărui antrenor și atunci vom avea o cîtime de 
garanție că ceva se va schimba în ambianța pregătirii 
campionului, dar și în rezultatele sale. Cel de al doilea 
volum pe care îl menționăm este „COMPORTAMENTUL 
LA VOLAN" (Editura medicală, 1982), datorat doctorului in 
psihologie CONSTANTIN DORU BLAJ, o adevărată mono
grafie psihologică rutieră, sinteză a cunoștințelor modeme 
(și mondiale) în acest domeniu. Cartea (grafic foarte îngri
jit prezentată), autorul, conducător al laboratoarelor de 
psihologie din cadrul Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor ne ajută 
unui automobil nu 
canică, implicînd o ... . _ ._______ ,_______ .
pe accelerator (cum adesea gîndesc șoferii amatori), ci un 
sistem complex înglobind „om-mașină-mediu“. Avem în 
față, fără îndoială, o lucrare științifică, dar cititorul cultivat 
dublat de conducătorul-auto va găsi în ea suficiente mo
tive de satisfacție intelectuală, urmărind o nouă dimen
sionare a omului modern, cu efecte practice imediate în 
ameliorarea securității circulației rutiere. în domeniul auto
mobilismului „cunoașterea de sine", se știe, valorează cît 
reflexele... (vib)

să 
este 
mină

înțelegem că manevrarea 
o simplă operație me- 
pe volan și un picior

&

a

RADIO
Radioul a inițiat o nouă rubrică, deosebit de interesantă 

(d de mare audiență : „La sugestia dv. !“ Seara, între orele 
21 și 22, un invitat, un ascultător dintre noi, cei mulți, 
sugerează redactorului să compună acea emisiune de o oră. 
Marți, Viorel Popescu, realizatorul emisiunii, l-a avut ca 
invitat pe prof, țtniv. loan Kunst-Ghermăneșcu, rectorul 
I.E.F.S. și președintele F. R. Handbal Sub semnul lui 
„mens sana In corpore sano", fostul sportiv și actualul teh
nician de elită a solicitat — și radioul i-a îndeplinit prompt 
dorințele — o seamă de foști sportivi, realizați astăzi pe tă- 
rimul artei. Așa i-am putut asculta pe fostul fotbalist Son
ny Nlculescu cîntînd la violoncel din Beethoven, pe Car
men Stănescu — maestră a sportului la tir — redînd re
plici din „O femele cu bani", pe Marcel Roșea și pe Ște
fan Tapalagă, primul fost trăgător, cel de al doilea fostă 
vedetă a planșei de scrimă, cîntînd, pe profesorii de edu
cație fizică Dan Spătaru — interpretînd muzică populară, 
și Silviu Stăncuîescu — recitind. Și ne-a mai prilejuit 
intîlnirea cu cărturarul Ion Dodu Bălan, care a vorbit des
pre necesitatea stringentă a omului modem de a ține sea
ma întru totul de dictonul lui Juvenal, „mens sana in cor
pore sano". Dar mai ales ne-a creat privilegiul de a reas- 
culta vocea de-o blîndețe întruchipată a maestrului Mihail 
Sadoveanu (fost președinte al F. R. Șah) spunînd „poves
tea șahului"...

T. V.
detașează sportul de celelalte arte ale spectaco- 
tocmai imprevizibilul, părăsirea oricărei trame 

#________ , urmarea unui curs care nu seamănă cu nici
un scenariu și adesea nici măcar cu pronosticurile sau așa- 
numitele „calcule ale hîrtiei". Cine ar mai sta să _urmă- 
rească un meci 
nu mai vorbim de fotbal. Iată de ce recomandăm telespec
tatorilor să nu se mai ia după comentatorii prea grăbiți, 
care cred că la _ 2_____„.2 2. '
la calcularea presupuselor puncte în clasament. In ultimele 
10 minute ale partidei, S. C. Bacău a găsit puterea să ega
leze. Cine ar mai fi crezut că după 0—3, Bayem mai poate 
marca 3 goluri la Sofia ? Dar că Steaua va pierde victoria 
la Craiova în ultimul minut de joc ? Frumusețea și im
previzibilul spectacolului sportiv trebuie să ne facă mai 
prudenți în aprecieri...

Ceea ce 
lului este 
prealabile,

de box cu finalul dinainte hotărît ? Ca să

3—1 un meci este încheiat și trec prematur
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Sub genericul „Daciadei"

ANSAMBLUL IEȘEAN DE GIMNASTICĂ
A

RITMICA A C 
- JUBILIARĂ A

TIMIȘOARA, 11 (prin tele
fon). Sîmbătâ și duminică, în 
sala „Olimpia" din localitate 
s-a desfășurat finala pe țară 
a Festivalului ansamblurilor 
școlare de gimnastică ritmică 
modernă. întrecerea. dedicată 
aniversării a 60 de ani de la 
crearea U.T.C.. și înscrisă sub 
genericul „Daciadei" a reunit 
reprezentative din toate jude
țele tării, și din municipiul 
București. Cîteva impresii de 
la această tot mai atrăgătoare 
competiție, organizată de C.C. 
al U.T.C..

Așadar. 41 de reprezentative 
pe covorul sălii „Olimpia" din 
Timișoara. Gimnaste între 14 
și 19 ani, eleve fruntașe la 
învățătură, in mai toate an
samblurile 2—3 premiante. Cos
tumele încîntă privirea, fiecare 
echipă altă culoare, altă linie, 
întrecerea se află la a 10-a 
ediție. La prima ediție prof. 
Marin Stoian de la Liceul ind. 
„Unirea" Focșani și-a acompa
niat singur ansamblul, la acor
deon. Era primul antrenor — 
bărbat — al unui ansamblu 
școlar de gimnastică, ritmică 
modernă. Acum, reprezentativa 
județului Hunedoara îl are ca 
antrenor pe prof. Ioan Silves
tru, reprezentativa județului 
Iași pe prof. Constantin Radu. 
Și lașul a cîștigat din nou lo
cul întîi pe țară. în urmă nu cu 
mulți ani existau „vîrfuri", a- 
curn ansamblurile sînt mai o- 
mogene în valoare, atît tehnic 
cît și estetic. Notă mare la 
compoziție pentru elevele prof. 
Cornelia Todan (Lie. agroindus
trial din comuna Dragomirești- 
Vale. jud. Giurgiu), notă mare 
la compoziție pentru elevele 
prof. Clara Pană de la Liceu] 
de tnatematică-fizică „Gh. Șin- 
cai" din Baia Mare („emoții 
mai mari ca la un meci de

„ȘTAFETA PĂCII" STRĂBATE ȚARA ÎNTR-O ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ
Urmare din pag l)

lor sălăjeni : „Pace, în numele 
muncii", „Pace, in numele o- 
meniei !“. „Ștafeta Păcii" a 
prilejuit și la Zalău mari con
cursuri de masă dotate cu 
„Cupa păcii" și înscrise sub 
genericul „Daciadei".

Duminică dimineață, un vînt 
ușor adia peste orașul de 
la poalele Meseșului. în cen
tru, numeroși tineri, elevi și e- 
leve au asistat la plecarea 
„Ștafetei Păcii" spre Cluj-Na- 
poca.

Pe stadionul din orașul de pe 
Someș, ca și pe celelalte baze 
sportive domnea o atmosferă 
sărbătorească, se desfășurau 
întreceri la handbal, volei, fot

între Arad și Timișoara, cu entuziasmul tinereții
TIMIȘOARA, 11 (prin tele

fon). Cer plumburiu șl uin frig 
de ianuarie au marcat aceas
tă duminică. Dar cine să le 
bage in seamă, cind entuzias
mul tineretului sportiv de pe 
plaiurile arădene și timișore
ne, participau ții la prima eta- ■ 
pă a „Ștafetei Păcii" pe tra
seul 1, a fost fierbinte, la cea 
mai înaltă tensiune.

La ora 10, in fața Sălii spor
turilor din Arad, solii tinere
tului sportiv al județului, pur
tând frumoasa „Ștafetă a Pă
cii", de care fluturau pan
glici cu tricolor, au pornit 
spre Timișoara. .Numeroșii ce
tățeni, îndeosebi tineri și ti
nere, care veniseră de la ba
zele sportive de pe malurile 
Mureșului, unde aveau loc În
treceri dotate cu „Cupa Pă
cii", s-au întors la dispute
le loc entuziaste de cros, ca
notaj, tenis ș.a.

„Ștafeta Păcii" a trecut prin 
frumoasele comune arădene, 
salutată de locuitorii aflați 
în întâmpinare sau la treburi
le lor pe ogoare, și a făcut un 
popas la Orțișoara, prima lo
calitate de pe teritoriul ju
dețului Timiș, intr-un minu
nat parc cu pomi înmuguriți. 
Ne stăruie in minte pancar
ta pe care scria „NU — bom- 

„Ștafeta vieții11 - crez
IAȘI, 11 (prin telefon). 

Sîmbăță, pe marele platou 
din fața Palatului culturii 
din Iași nenumărat! trecători 
s-au adăugat miilor de mani
festant! pentru VIATĂ. Intr-

EDIȚIA 
„CUPEI U.T.C.“ 

handbal" — Lascăr Pană, șotul).
Oricum, fetele se simt bine, 

sînt în vacanță, mediile școlare 
pe trimestrul II sînt ceva mai 
mari decît mediile celor două 
exerciții (impuse și libere). 
Cornelia Delirați este premian
tă la Lie. ec. 2 București, iar 
colega ei de echipă Irina Nae 
— tot premiantă — a ocupat 
locul I și la faza pe sector a 
Olimpiadei de chimie. Da, cel 
mai marș ansamblu este al 
premiantelor la învățătură : 
Cristina Leonte (Lie. ind. cons
trucții Iași). Mariana Bclclugan 
(Lie. ind. „Unirea* Focșani), 
Corina Gunea (Lie. sanitar Si
biu) ș.a.

Ediție jubiliară, deci, cu o 
frumoasă cupă din partea a- 
tentelor gazde, oferită fiecărui 
ansamblu, cu o brigadă compe
tentă de arbitre (Georgeta Du- 
dici, Aurelia Lcporda, Eugenia 
Rădulcscu, Livia Brebenaru, 
Victoria Vîlcu-Buruiană ș.a.), 
cu profesorii Dumitru (directo
rul concursului) șl Ana Motet 
(șef arbitru) prezenți la fiecare 
ediție a acestui lncintător fes
tival, în sfîrșit, cu Dorina Car 
doș, campioana tării la gim
nastică ritmică modernă, și 
Marilena Ion (din lotul repre
zentativ), venite aici. In orașul 
de pe Bega, pentru a întregi 
măiestria, frumusețea acestui 
sport

Cele mai bune 10 ansambluri 
școlare de gimnastică ritmică 
modernă și antrenorii lor: 1. 
Iași (C. Radu), 2. Maramureș 
(Clara Pană), 3. Timiș (Adria
na Tămășoiu), 4. Giurgiu (Cor
nelia Todan). 5. București (E- 
lena Popescu), 6. Bacău (Cor
nelia Agop). 7. Brașov (Florica 
Papuc), 8. Constanta (Vasilica 
Ciortan). 9. Bihor (Maria Bea
ta). 10. Alba (V. MurguJeț).

Vosile TOFAN

bal și curse cicliste dotate cu 
„Cupa Păcii". Purtătorii „Șta
fetei Păcii", avind pe piepturi 
eșarfe tricolore și albe, s-au 
îndreptat spre Sala sporturilor, 
ale. cărei tribune erau arhipli
ne. Apariția purtătorilor me
sajului de pace al sportivilor 
din județul. Sălaj, la care s-au 
alăturat și purtătorii „Ștafetei 
Păcii" din județul Cluj, au 
fost salutați cu deosebit entu
ziasm.

Am asistat la momente exprl- 
mînd întreaga adeziune a celor 
prezent! la mărețele idei de 
pace, înțelegere și colaborare 
între popoare, care caracteri
zează politica externă a parti
dului nostru.

Viorel TONCEANU

bei en neutroni I", aflată In 
vecinătatea unui pul de brad 
și care ne sugera dorința ti
neretului participant la aceas
tă manifestare de a apăra 
viața.

Ștafeta și-a continuat dru
mul, alături de solii tinere
tului sportiv al județului ve
cin, Timiș, spre stadionul ce
feriștilor din Timișoara. Pri
mită cu căldură de numeroa
sa asistență, „Ștafeta Păcii* 
a prilejui* o grandioasă ma
nifestare a tineretului iubitor 
al sportului pentru dezarmare 
generală, pentru securitate, co
laborare intre popoare și pa
ce. Mesajul tineretului spor
tiv arădean a fost citit de gim
nasta fruntașă Adina Fărcuț. 
care a dat glas adeziunii lui 
depline la politica Înțeleaptă 
de pace promovată cu consec
vență de partidul nostru, de 
secretarul său general, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
proeminentă personalitate a 
lumii contemporane.

La Timișoara, șl la Arad, 
ca și pe întregul traseu al 
„Ștafetei Păcii*, au avut loc 
numeroase competiții sporti
ve de masă din programul 
„Daciadei* de vară.

Constantin ALEXE 

al tinerei generații 
adevăr, „Ștafeta Păcii* — ade
ziune hotărîtă și manifestare 
de fierbinte recunoștință pen
tru noua inițiativă in favoarea 
oăcil și dezarmării a iubitului 
conducător al partidului și sta-

COMPLEXUL POLISPORTIV „SPORT Șl SĂNĂTATE" 
POATE CONTRIBUI MAI MULT LA CREȘTEREA 
GRADULUI DE PREGĂTIRE FIZICĂ A POPULAȚIEI

In ideile călăuzitoare ale Me
sajului tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Conferin
ței pe țară a mișcării spor
tive se arată : „Ampla operă 
de construcție socialistă in 
care este angajată România re
clamă imperios ca cetățenii pa
triei noastre, oamenii muncii 
— care constituie, de fapt, 
principala forță de producție 
a societății — să aibă un ni
vel ridicat de pregătire pro
fesională și politică, o înaltă 
conștiință revoluționară, cali
tăți morale superioare și, tot
odată, o bună dezvoltare și 
pregătire fizică, ca o condiție 
esențială a Împlinirii multila
terale a personalității și bunei 
integrări in viata socială".

Pornind de la acestea, educa
ția fizică și sportul capătă o 
importanță tot mai mare și, 
prin toate formele lor de ma
nifestare. trebuie să concure 
la îndeplinirea acestui dezide
rat.

Forma cea mai adecvată pen
tru realizarear acestei cerințe 
de către Întreaga masă a ti
nerilor și oamenilor muncii din 
tara noastră este marea com
petiție națională „Daciada", 
manifestare plenară a activi
tății de educație fizică și sport 
din tara noastră, inițiată de 
secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O formă principală de angre
nare a tinerilor de toate vlrs- 
tele. a oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activitate 
a societății noastre la prac
ticarea exercițiilor fizice și 
sportului este complexul poli
sportiv ,Sport și Sănătate",
care-și desfășoară activitatea 
în cadrul „Daciadei".

Acest complex constituie un 
important mijloc de apreciere 
a gradului de pregătire fizică 
a populației și de cuprindere 
a maselor in practicarea orga
nizată a exercițiilor fizice și 

-------------------------- AGENDA „ȘTAFETEI PĂCII* ---------------------------
Astăzi purtătorii „Ștafetei Păcii* vor parcurge urmă

toarele etape :
Traseul nr. 1 : TIMIȘOARA — REȘIȚA, prin Deta-Bocșa 
Traseul nr. 2 : ORADEA — DEVA, prin Beiuș — Vașcău — 
Brad
Traseul nr. 3 : CLUJ-NAPOCA — BISTRIȚA, prin Be
ci ean — Năsăud
Traseul nr. 5 : GALAȚI — BRĂILA

tulul nostru, tovarășul NICOLAE 
CEĂUȘESCU — s-a transfor
mat într-o autentică „ștafetă a 
vieții", jurămînt și crez al ti
nerei generații de a trăi îritr-o 
lume fără războaie. într-o lu
me a păcii.

Tineri de la toate cluburile 
și asociațiile sportive ale la
șului s-au revărsat — precum 
primăvara in aceste zile — um- 
plînd piața străjuită de statuia 
marelui voevod Ștefan cel Mă
re. Ei purtau imense portrete 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum si panouri 
în care își înscriseseră hotărf- 
rea lor fermă : „Pace și dezar
mare !“, „R.S.R., CEAUȘESCU, 
PACE”, „Nu — războiului. Da 
— păcii și vieții !"•

Sportivi de Ia Politehnica și 
de la Casele pionierilor din 
Iași și Pașcani au făcut fru
moase demonstrații de scrimă, 
karting și modelișm, in timp 
ce ne întreg teritoriul județu

Pe drumuri
VASLUI, 11 (prin telefon). 

Simbătă la ora prinzului, „Șta
feta Păcii*, pornită din laș! 
pe traseul 5. a fost întîmoinată 
la intrarea in Vaslui de un 
grup de sportivi localnici, pur- 
tind eșarfe tricolore. Cele două 
delegații reunite au traversat 
apoi orașul pină în piața din fața 
Sălii sporturilor. Duminică dimi
neața, „Ștafeta Păcii" și-a con
tinuat drumul spre Galați, fi
ind întîmpinată pe străzile De- 
cebal. Ursului, Ștefan cel Ma
re și pină la ieșirea din oraș 
de un public numeros, alcătuit

★ ★
GALAȚI, 11 (prin telefon). 

O vreme admirabilă, mii de 
spectatori — iată cadrul în 
care a fost primită Ștafeta re
prezentanților județului Vaslui 
pe stadionul „Portul roșu" din 
Galati. în pauza meciului de 
fotbal C.S.U. — Gloria Bistrița. 
Atît spectatorii cit și un mare 
număr de sportivi din cadrul 
cluburilor și asociațiilor spor
tive gălățene au făcut o fru
moasă și emoționantă manifes- 

sportului, în vederea dezvoltă
rii fizice armonioase, a men
ținerii sănătății, a creșterii ca
pacității de muncă, a petrece
rii timpului liber. în mod plă
cut și util, potrivit cu vîrsta, 
particularitățile de sex, posibi
litățile fizice și dorințele parti- 
cipantilor.

Studiul efectuat de un co
lectiv format din activiști ai 
C.N.E.F.S., cadre didactice de 
la Institutul de învățămint su
perior din Oradea șl cadre de 
la consiliile județene pentru 
educație fizică si sport Arad, 
Bihor. Cluj. Maramureș, Satu

Pentru îndeplinirea 

obiectivelor stabilite 

de conlcrinfa pe (ard 

a mișcării sportive

Mare, Sălaj și Bistrița-Năsăud, 
a urmărit să analizeze eficien
ta acestui complex, pe un nu
măr de aproape 30 000 de su
biecți din 7 județe ale tării, 
elevi ai claselor I—XII, stu- 
denti ai anilor I—II, oameni 
ai muncii intre 16 si 30 de 
ani din întreprinderi, institu
ții, cooperație, din mediul ru
ral. S-a evidențiat necesitatea 
Îmbunătățirii acestui complex 
din punct de vedere al probe
lor si normelor și luarea unor 
măsuri de propagandă pentru 
o mai bună cunoaștere a aces
tuia de către masa largă a 
populației și pentru stimula
rea tineretului și a oamenilor 
muncii in trecerea probelor a- 
cestul complex.

Prin varietatea probelor, prin 
posibilitatea ce se asigură ca 
ele să fie trecute pe tot par
cursul anului, complexul „Sport 

lui au avut loc numeroase ac
țiuni de masă în cadrul ediției 
de vară a „Daciadei". Lungul 
șir al manifestărilor prilejuite 
de startul ieșean al „Ștafetei 
Păcii* s-a încheiat cu citirea 
de către baschetbalistul Ionel 
Marin, de la C.S. Politehnica, 
a mesajului prin care s-a dat 
glas sentimentelor de stimă, 
dragoste și prețuire ale sporti
vilor și celorlalți activiști ai 
mișcării sportive din județul 
Iași fată de cel mal iubit Cu 
al poporului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, luptă
tor neobosit pentru pace, 
dezarmare generală, securitate 
și colaborare intre popoare.

„Ștafeta Păcii* a pornit apoi 
„pe drumul de costișe ce duce 
la Vaslui*, aici fiind predată 
— coincidentă simbolică — tot 
in preajma statuii lui Ștefan 
cel Mare, sportivilor județului 
vecin.

Ion GAVRILESCU

de glorie
Îndeosebi din tineri și tinere. 
Cu acest prilej, ne bazele spor
tive vasluiene au avut loc nu
meroase manifestații sportive 
dedicate Ștafetei : meciuri de 
fotbal, diverse acțiuni organi
zate de cluburile sportive șco
lare din Vaslui, precum și o 
competiție dotată cu „Cupa Po
dul Inalt-507". prin care se 
omagiază a 507-a aniversare 
a marii bătălii dată de oștirea 
moldoveană condusă de Ștefan 
cel Mare tmpotriva invadato
rilor otomani.

Mihai FLOREA, coresp.
★

tare solilor tineretului sportiv 
din județul vecin, al căror me
saj a fost citit de atleta Geor
geta State, de la C.S. Viitorul 
Vaslui.

„Ștafeta Păcii* a fost pre
dată tripului campion national 
de cros Gheorghe Zaharia care, 
în fruntea unei numeroase de
legații de sportivi gălățeni, o 
va duce în continuare spre. 
Brăila.
Telemac SIRIOPOL, coresp.

si Sănătate" oferă date multi
ple pentru a cunoaște gradul 
de pregătire a populației, dez
voltarea fizică armonioasă a 
cetățenilor, ajută la menți
nerea sănătății. la creșterea 
capacității de muncă si la pe
trecerea plăcută a timpului li
ber. oferind un cadru adecvat 
pentru a se acționa în spiri
tul prevederilor cuprinse în 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în direcția formării 
omului nou. întăririi sănătății 
si vitalității națiunii noastre, 
asigurării condițiilor ca po
porul român, tineretul patriei, 
să crească viguros și sănătos.

Pentru un studiu mai apro
fundat a modului cum se rea
lizează pregătirea și trecerea 
normelor complexului, a gra
dului lor de accesibilitate, s-a 
trecut la testarea celor aproa
pe 30 000 de subiecți, urmărih- 
du-se :

— investigarea și cunoașterea 
nivelului de pregătire fizică a 
elevilor, studenților, oamenilor 
muncii din întreprinderi, insti
tuții, din cooperația meșteșu
gărească și din mediul rural |

— analiza rezultatelor obținu
te la fiecare probă, pentru a 
determina disponibilitățile ti
nerilor si oamenilor muncii in 
realizarea normelor comple
xului. în acest scop, pentru a 
acoperi toate categoriile si vira
tele particlpantilor, s-au tes
tat 196 probe de bază din ac-

' tualul regulament ;
— găsirea unor criterii obiec

tive, de eficientă sporită, a 
complexului, pe planul pregăti
rii fizice a populației ;

— adaptarea conținutului pro
belor la nivelul real de pre
gătire sportivă generală a di
verselor categorii de tineri șl 
oameni ai muncii cuprinsa ia 
regulament ;

— elaborarea unor proba șl 
norme imbunătătite pentru a- 
precierea mai exactă a nivelu
lui de pregătire fizică a popu-
latlei ;

— găsirea unor modalități #1 
mijloace de cointeresare a 
populației în pregătirea și tre
cerea normelor complexului 
polisportiv „Sport și Sănătate”, 
la nivelul prevederilor anuala 
din Programul mișcării spor
tive pe perioada 1981—1985,

După incheierea experimen
tului si a testărilor, s-au des
prins unele concluzii pentru 
activitatea viitoare din care re
ținem :

— necesitatea optimizării șl 
revitalizării activității in do
meniul complexului, precum și 
orientarea acestuia, in confor
mitate cu tendințele generala 
de progres ;

— actualele probe și norma 
ale complexului corespund 
structural cerințelor pentru ca
re acesta a fost creat, fiind In 
concordanță cu scopul acestuia, 
de a evidenția șl potenta pre
gătirea fizică a populației ;

— uncie haremuri se cer a 
fi micșorate sau scăzuta la 
timpi, distante, repetări, pen
tru a fi in consens eu gradul 
de pregătire fizică a categori
ilor de participant!. De aseme
nea, unele probe, ca, de exem
plu, aruncarea mingii Înainta 
șl înapoi Ia elevi, flotările la 
femei etc. trebuie scoase, ne- 
fiind nici agreate, nici efici
ente, Iar altele, ca aruncarea 
mingii de oină, săritura la 
lungime de pe loc. exercițiile 
pentru tonlficarea musculatu
rii abdominale, alergările da 
rezistentă în timp, trebuie in
troduse, fiind mult mal apro
piate de telul urmărit ;

— gruparea pe vlrstc a pro
belor șl normelor trebuie revi
zuită, mai ales la adulți. unde 
nu mai este cazul ea după
de ani să se mențină mal mul
te categorii de virstă ;

— se impune îmbunătățirea 
actualului regulament, popu
larizarea acestuia mai ampla 
prin presă, radio, televiziune, 
pliante, filme, afișe. Pentru a 
deveni mai emulatlv, mai e- 
tracliv, sugerăm instituirea u- 
nei Insigne a complexului, care 
să fie decernată, pe categorii 
de virstă. celor care au trecut 
toate normele.

Apare tot mal pregnantă ne
cesitatea ca organele sportive 
și cele cu atribuții în acest do
meniu să se implice mult nud 
serios în conducerea activității 
de pregătire și trecere a nor
melor complexului polisportiv 
„Sport și Sănătate” ca o ac
țiune de interes național, do 
călire a tineretului patriei 
noastre.
prof. univ. AUREL ENCUȚESCU 

prof. TEOHARIE BOZIANU



Divizia „A**, etapa a 25-a

PODIUMUL CLASAMENTULUI
DINAMO
C.S. TIRGOVIȘTE

SE CLĂTINĂ!
Universitatea Craiova pierde un punct acasă, Steaua și F. C, Olt

Dinamo profită, redevine lideră, dar Corvinul,
REZULTATE TEHNICE

F. C. Olt
clștigă cite unul In deplasare, 

șl Steaua aspiră la medalii
CLASAMENTUL

SFETNIC BUN - PAUi

U. T. Arad 
Progresul Vulcan 
F. C. Argeș 
Dinamo 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli* Timișoara 
F.C.M. Brașov 
Corvinul Hunedoara

ETAPA VIITOARE
U. T. Arad
C. S. Tirgoviște
F. C. Constanța 
Universitatea Craiova 
F. C. Olt
„U" Cluj-Nopoco 
S. C. Bacău

Dinamo 
Progresul Vulcan

„U" Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vilcea 
Jiul Petroșani 
C. S. Tirgoviște 
Steaua 
F. C. Olt 
S. G Bacâu i 
Sportul studențesc 1 
F. C. Constanța 

: Simbâtâ 17
„Poli" Timișoara 

— Chimia Rm. Vilcea 
— Jiul Petroșani 
— F. C. Argeș 
— Corvinul Hunedoara 
— A.S.A. Tg. Mureș 
— F. C. M. Brașov 

Duminica 18 aprilie
— Steaua
— Sportul studențesc

2-0 
0-1 
3-2
3-0
1-1
1-1
0-0
0-0
5-0 
aprilie

(0-0) 
(3-3)

(2-5) 
(1-0) 
(1-3) 
(0-3) 
(0-0)

I»1CUTREMUR", CU

(2-0) 
(0-0) 
(2-D 
(0-0) 
(0-0)
(0-1)

(2-0)

(O-O)
(1-3)

1. DINAMO 25 15 4 5 48-25 34
2. Univ. Craiova 25 15 3 7 52-18 33
3. Corvinul 25 13 6 6 54-29 32
4. F.C. Olt 25 13 4 8 35-23 30
5. Steaua 25 11 7 7 30-22 29
6. Sportul studențesc 25 8 10 7 25-28 26
7. F.C.M. Brașov 25 9 6 10 20-27 24
8. S.C. Bacâu 25 8 8 9 30-37 24
9. C.S. Tirgoviște 25 10 4 11 24-33 24

10. F.C. Argeș 25 8 7 10 23-25 23
11. „U* Cluj-Napoca 25 9 5 11 25-33 23
12. F.C. Constanța 25 7 9 9 27-35 23
13. Chimia Rm. Vîlcea 25 9 5 11 25-40 23
14. U.T. Arad 25 8 « 11 25-30 22
15. „Poli" Timișoara 25 8 8 11 26-32 22
1«. Jiul 25 7 8 10 26—32 22
17. A.S.A. Tg. Mureș 25 9 2 14 32-39 20
18. Progresul Vulcan 25 5 « 14 23-42 16

Stadion D:namo ; 
timp excelent pentru 
tutori — circa 8 000. Șuturi i 23—6 (pe 
poartâ : 9—3). Cornere : 7—1.
marcat : VĂETUȘ (min. 55 >1 66) 
MULȚESCU (min. 67).

DINAMO : Moraru — Stredie, 
Marin, DINU, STĂNESCU (min. 
Dumitrescu) — MULȚESCU, Augustin, 
CUSTOV — Jâlnar, D. Georgescu 
(min. 46 VĂETUȘ), Orac.

C.S. TIRGOVIȘTE : Voinea - 
lescu, ENE, Dumitrescu, Aglu 
Gheorghe (min. 67 O. Popescu), 
stontln, ECONOMU — Aelenei, 
(min. 72 Turbatu), Margelatu.

A arbitrat bine V. Ciocan 
trlțo) ; la linie : N. Dinescu și Fi. 
Tâblrcâ (ambii din Rm. Vîlcea)

Trofeul Petschovschi x 10.
La speranțe : 5-1 (2-0).

3 (0)

fotbal ;

EPICENTRU HUNEDOARA I

/
ntr-adevăr, podiumul clasamentului se cla
tină. Ceea ce părea la un moment dat pa
trimoniul Universității Craiova și al dina
moviștilor bucweșteni, primele două locuri ale 

clasamentului general, eu împărțire finală a me
daliilor de aur și argint, podiumul este acum 
bucuros de noi oaspeți. Un „cutremur" cu epi
centru la Hunedoara, de undele căruia se agață 
F.C. Olt și Steaua, ajută asaltul spre primele 
locuri ale podiumului. CraiovenH, la un pas să 
piardă două puncte, au salvat unul din acestea, 
datorită și debusolărtl portarului bucureștean 
lordache tn ultimul minut de joc. Astfel, Dinamo 
București, fără probleme pe teren propriu, rede
vine lideră, cu un punct avans. In același timp 
Corvinul, F.C. Olt și Steaua tatonează pe Dinamo 
și „U" Craiova foarte îndeaproape, de la 1 la 
S puncte, astfel că, de aici incinte, flecare meci 
tn care vor fi angajate primele 5 echipe din 
fruntea clasamentului va contribui la modificări 
de poziții. Corvinul a lansat atacul și acum 
campionatul devine mult mai spectaculos in ul
tima lui treime. Deși nu este cazul de a face de 
pe acum calcule se pare că tn duelurile vii
toare Corvinul are un avantaj care decurge din 
programarea ultimelor 9 etape. Să ne mulțu
mim deocamdată cu revigorarea campionatului 
insă fără scene de genul acelora de la Tg. Mu
reș și Brașov și să așteptăm partide de mare 
interes, disputate ferm, dar sportiv. Iată că Steaua, 
fără lordănescu, a fost la un pas să învingă pe

F.C. Ott a reușit să nuUniversitatea Craiova, 
piardă la Tg. Mure}.

Preocupafi de „cutremurul" din fruntea 
mentului, neglijăm singura victorie din __
tare, din etapa a 23-a, aceea a Chimiei Rm. VU- 
cea la București, care condamnă, aproape fără 
posibilitate de recurs, pe Progresul la cobortre 
în divizia secundă. In rest tini remarcabile punc
tele obfinute de S.C. Bacău la Timișoara ți 
Sportul studențesc la Brașov, tn schimb înre
gistrăm dificila victorie argeșeană de la Pitești, 
cu Jiul. Se pare că Dobrln, tn noua posturi, are 
unele probleme cu jucătorii (e vorba de Turcu 
titular in echipa națională), așa cum la timpul 
potrivit alțl antrenori au avut, uneori, cu el ca 
jucător. Dar, apropo, de echipa națifmală. In
tr-o primăvară cu un singur meci oficial tn pro
gram, considerat a fi fără probleme Romănia — 
Cipru, la 1 mal a.c., la Hunedoara, campionatul 
domină. Fără a fi obligatorii, rezultatele amicale 
ale echipei României interesează totuși. Iată de ce ar 
fi bine ca in acest sărac sezon oficial, dar bogat 
amical, balanța intre interesele pentru campio
nat șt programul internațional, să fie cel puțin . 
ta echilibru. Este de așteptat ca pentru turneul 
din America de Sud, din a doua decadă a lunii 
mai, echipa României să fie bine pregătită deoa
rece una din partenerele de joc va fi campioana 
mondială din IS7S, Argentina, celelalte două 
Peru și Chile.

Privită de la... distanță, vic
toria dinamoviștilor poate apă
rea ca un simplu „galop de să
nătate" al Învingătorilor. Lu
crurile nu s-au prezentat Insă 
chiar așa de simplu. Pină la 
marcarea golului prim — din 
minutul 55 — gazdele au sufe
rit mult „Vinovății" T Chiar 
alb-roșii care, mai cu seamă In 
prima repriză, au evoluat ne
sigur, crispat cu teamă parcă, 
greșind multe pase, nereușind 
să construiască, In 
gradul dominării 
acțiuni periculoase 
lui Voinea. Prima
mai incisivă a aparținut tirgo- 
viștenilor (min. 3) dnd Sava a 
„Întors” inspirat o minge, Mo- 
raru plonjind la timp 
tar. Dintre atacurile 
namo vom nota, in 
parte : pătrunderea lui 
tin, centrare și „cap‘

Vftetuș (tn cădere) a deschis seria c

clasa- 
depla-

Aurel NEAGU

SUB POVARA LUI MINUS 3... UN FINAL
F.G ARGEȘ 
JIUL

3
2

(2)
(1)

Stadion „1 Mai” ; teren bun : 
timp frumos ; spectatori - circa 7 000. 
Șuturi 13—5 (pe poartâ 7-3). Cor* 
nere 15—0. Au marcat : RADU II 
(min. 11), IGNAT (min. 20), BARBU- 
LESCU (min. 74), respectiv DINA 
(min. 23), SALA1AN (min. 43).

F.C. ARGEȘ : Ariciu ----------
LESCU, Cîrstea, STANCU, 
IGNAT, CHIVESCU, Kallo 
(min. 40 Turcu), “ ‘ 
(min. 44 Bâluțâ).

JIUL : Caval — 
NEAGU, Vînâtoru 
lanschi (min. 85 
Dino, SALAJAN 
Frâțilâ).

A arbitrat foarte bine R. Petrescu 
(Brașov) ; la linie : R. Matei și D. 

Monole (ambii din București).
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranfe : 3-1 (3-1).

RADU II.

- BARBU- 
Eduard — 

Nica 
Jurrâ

P. Grigore.
— Varga, , 

Gluchici). Muia — 
Lasconi (min. 82

Rusu, 
Șumu-

Un Joc care s-ar fi putut în
cheia cu 5—1 în favoarea plteș- 
tenilor, dar care a fost salvat, 
finalmente, de un șut inspirat al 
lui Bărbulescu. Dar să refacem 
filmul...

Start rapid al echipei lui Do
tata. Piteștenil par foarte grăbiți, 
de parcă ar fi 0—0 în minutul 
85. De aici aglomerările spre ca
reul advers, care convin apărării 
supraaglomerate a oaspeților. Și 
deodată, Jiul se desprinde pe 
contraatac. Gazdele, surprinse, 
forțează ofsaidul (lecție mai ve
che), Șumulanschi „scapă” și a- 
Junge singur în fața porții, golul 
• inevitabil, dar mingea descrie 
v boltă peste poarta goală. O 
Imensă ocazie pierdută, lmpotrl-

va cursului jocului. Gazdele se 
trezesc „din pumn”. Desfac fron
tul. In min. 11, centrare pe jos 
de pe dreapta șl RADU II reia 
fulgerător In colțul lui Caval, 
surprins, piteștenil insistă. Ac
țiunile lor se bazează pe angaja
rea „pivotului" Radu, care lupK 
din greu cu cei trei-patru... sto
peri adverșl. în min. 20, piteștenii 
majorează scorul. O nouă cen
trare la firul ierbii, tot de pe 
dreapta, Radu e în punctul go
lului prim, dar sare peste minge 
și IGNAT reia puternic, cu la
tul. Meciul pare jucat, dar iată 
că, după numai trei minute, ta- 
tr-un moment static, DINA prin
de un șut de la 25 de metri și 
reduce scorul, spre stupefacția 
lui Ariciu, surprins de temerita
tea ...necunoscutului. F.C. Argeș 
reacționează imediat, se precipi
tă, realizează chiar „performan
ța” ca patru dintre jucătorii săi 
să nu poată relua o minge-gol 
în poartă, fundașii vin și ei la 
atac („bombă" Eduard min. 51), 
Radu continuă să macine apăra
rea adversă (reluare, min. 55, la 
un pas de gol), dar, iarăși, ta
belei nu-i vine să-și creadă ochi
lor, pentru că e 2—2 : Șumulan
schi a centrat lung, „telefonat”, 
cu boltă, Ariciu a rămas ta con
templare și SALA.TAN a avut 
timpul să reia lejer, cu capul. 
Piteștenil se aruncă din nou (ba
ră Băluță min. 70, „bombă" Băr- 
bulescu) șl cînd șansele de gol 
erau mal mici, BĂRBULESCU 
șutează puternic, ca Dina, de la 
25 m, aducînd o victorie merita
tă, la capătul unui meci în- care 
F.C. Argeș a resimțit din plin 
povara acelui minus 3 ta clasa
mentul adevărului.

loon CHIRILA

ÂDF1IMISTDAT1A Dl STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Acest meci, decisiv pentru gaz
de, a avut o primă repriză li
niștită și foarte sportivă. Oaspe
ții au Întins de la bun Început 
„plasa*4 jocului la ofsaid, In care 
gazdele au căzut ușor, dar au și 
contraatacat periculos, cu gîndul 
la Cupa U.E.F.A. Și cum tîrgmu- 
reșenii, anemici In atac, nu-și 
găsesc cadența, cei care deschid 
scorul sînt jucătorii de Ia F.C. 
Olt. în min. 26, laboriosul Șoa
rece reușește una dintre cursele 
sale foarte bune, centrează (Te 
lingă linia de fund, din fața lui 
Bfiloni, și PREPELIȚA reia din- 
tr-o bucată, spectaculos, în gol. 
Localnicii își revin greu și, chiar 
dacă Bolâni încearcă să-și anime 
echipa, A.S. Armata nu are decît 
două ocazii de egalare, In min.” 
29, prin C. Ilie, și, In min. 38, 
prin Boldnl, dar repriza se în
cheie cu un nou șut periculos al 
lui Prepeliță.

Jocul se „aprinde4* nedorit, ime
diat după pauză. în min. 47, gaz
dele trimit o minge înaltă în te
renul advers, doi tîrgmureșeni 
sînt semnalizați in poziție de of
said de arbitrul de linie Th. Io- 
nescu, la 30 m de poarta olteană, 
apărătorii oaspeți se opresc, dar 
arbitrul de centru lasă jocul să 
continue, mai ales că tușierul... 
lasă fanionul jos, c. ILIE vine 
din spate și înscrie, cu toate pro
testele jucătorilor de la F.C. Olt! 
Meciul devine nervos, gazdele se 
năpustesc disperate spre careul 
advers, dar fără luciditate, și pu
ținele ocazii de gol sînt rezol
vate de Nedea (min. 61, 64 și 86) 
și Matei (min. 69). Mai maturi 
în joc. elevii lui Florin Halâgian 
contraatacă foarte periculos, nu
mai că Prepeliță (min. 63 și 77), 
Pițurcă (min. 66), Rotaru (min. 
74), P. Petre (min. 85) și Sigmi- 
rean (min. 87) nu forțează, în 
superioritate numerică, golul (go
lurile) victoriei. Iar în min. 89, 
incredibilul! Matei vrea să respin
gă un atac tîrgmureșean, trimite 
balonul sub bară, de unde revine

raport cu 
teritoriale, 
la poarta 
Incursiune

și salu
lui Di- 
aceastâ 
Augus- 

‘ Orac

peste bară (min. (21), suita de 
șuturi — Mulțescu, Dinu, Țăl- 
nar — rămasă fără rezultat 
(min. 30), nesincronizarea D. 
Georgescu — Mulțescu la 8 m. 
de poartă (min. 32) și ocazia lui 
Augustin (min. 35) ajuns în 
poartă fără balon însă.

Pauza a reprezentat, se pare, 
un bun sfetnic pentru Dinamo 
și antrenorii săi. Apărute cu 
Văetuș în centrul liniei de atac, 
gazdele vor evolua mai bine, 
mai legat, eforturile lui Dinu 
și Mulțescu, în această privin
ță, văzîndu-se fructificate. 
După două ratări Augustin 
(min. 46 și 47) se va produce 
deschiderea scorului ; era min. 
55 eînd, la o centrare a Iui 
Stănescu, fundașul central tîr- 
goviștean Dumitrescu a inter-
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HUNEDORENII - IN DEOSEBITA
Echipa hunedoreană a reali

zat sîmbâtă scorul etapei la 
capătul unui meci în care — 
contrar aparentelor — și adver
sara el a jucat destul de bine 
și corect, sportiv. însă în vre
me ce gazdele — ca urmare a 
unei evoluții excelente in anu
mite perioade de meciului — 
au fructificat o bună

DE NEDORIT
ASA. TG. MUREȘ 
F.G OLT

parte

(0)
(1)

teren
.... r _____ r _ repriza se-
cundâ ; spectatori — circa 9 000. Șu
turi : 14-14 (pe poartâ : 8-8). Cor
nere : 5—4. Au marcat : PREPELIȚA 
(min. 26) șl C. ILIE (min. 47).

A.S.A. : BIRO II - Szabo, Unchiaș, 
Isplr, Gali — Dulâu (min. 46 Cer- 
nescu), Q ILIE, BULONI - Biro I, 
Fanlch Both (min. 78 Bolba).

F.C. OLT : NEDEA - I. Petre, lo- 
nașcu, AL. NICOLAE, Matei — Câțoi, 

' ȘOARECE, P. Petre - PREPELIȚA, 
Pițurcâ (min. 69 Sigmirean), State 
(min. 57 Rotaru).

A arbitrat slab “ 
zâu) ; la linie, 
Manta și, slab, 
din București).

Cartonașe galbene : BIRO I, 
NICI, CERNESCU.

Trofeul Petschovschi : 4.
La speranțe : 1—0 (0-0).

Stadion „23 August” ; 
timp închis, ploaie in

bun ;

Cr. Teodore seu (Bu- 
foarte bine, Gh. 

Th. lonescu (ambii

FA-

în careul mic, doi localnici sînt 
gata să intervină decisiv, însă ar
bitrul de centru fluieră, arată 
centrul terenului, indicînd gol, 
tușierul Th. lonescu pornește și 
el spre centru, dar, la intervenția 
oaspeților, Cr. Teodorescu merge 
la arbitrul de linie care îi decla
ră «n-a fost gol, pentru că min
gea a lovit bara și In cădere n-a 
depășit in întregime linia porții". 
Astfel golul nu se acordă, ur
mează scene penibile, după 4 mi
nute jocul se reia, prelungirile se 
„dilată-, BSIBni ratează în ulti
mele secunde și acest med, care 
începuse sportiv, se termină cu 
un gust amar, mai ales că, după 
joc, unii spectatori furioși au 
„asaltat- cu pietre cabinele celor 
două echipe spărgînd geamurile. 
Organele de ordine șl conducerea 
clubului gazdă au asigurat însă 
oaspeților șl arbitrilor deplină 
ocrotire.

Mircea M. IONESCU

ce și le-au
oaspeții n-au reușit să

dintre ocaziile 
creat, 
înscrie în nici una din situații
le favorabile în care s-ău aflat.

Stimulați 
partidei de 
jos pentru 
urmărire a 
mentului, 
dezlănțuit încă de la început 
In ofensivă și după numai pa
tru minute au izbutit să des
chidă scorul, prin DUMITRA- 
CHE, care a reluat splendid, cu 
eapul, mingea centrată de Red- 
nic. în continuare, tinerii e- 
levi ai lui Lucescu oferă pu
blicului un apreciat spectacol 
fotbalistic — joc în viteză, com
binații de mare efect, pătrun
deri incisive sau centrări bine 
pregătite la antrenamentul din 
dimineața zilei. Se creează 
multe faze fierbinți la poarta 
oaspeților, dar aceștia rezistă 
presiunii, goal-keperul lor, Las- 
cu, făcîndu-și și el cu brio da
toria, mai ales în min. 29, cînd 
scoate senzațional în corner, cu 
piciorul, mingea șutată de I. 
Petcu. Inevitabilul se va pro
duce totuși în min. 43, cînd 
DUBINCIUC. venit in atac, 
fructifică o lungă pasă trimi
să de coechipierii din apărare.

Imediat după pauză, I. PET
CU trimite din apropiere în 
plasă mingea centrată de KIein, 
iar în min. 60 fundașul BOG
DAN mărește avantajul echipei 
sale cu un șut pe a cărui tra
iectorie balonul s-a lovit și do 
un adversar înainte de a trece 
linia porții.

La 4—0, gazdele îșl permit o 
relaxare, de care constăntenil

și de rezultatul 
la Craiova, avanta- 
ei în cursa lor de 
fruntașelor clasa- 
hunedorenii s-au
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F.C
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CEA MAI
PROGRESUL VULCAN 
CHIMIA RM. VILCEA

o
1 (0)
bun ;
5 000.

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
FOND TOTAL

REPROGRAMAREA ETAPEEOR DIVIZIEI „A“
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2' 

DIN 11 APRILIE 1982
I : 34 62 49 38 
a II-a't 66 53 5 75 
a TTT-a • Q 41 Q 
DE CIȘTIGURI : 724.624 lei.

REZtJLTATEI.E CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 11 APRILIE 1982

Unirea Alexandria — Rapid București 
Aurul Brad — F. C. Bala Mare 
CJ5.U. Galați — Gloria Bistrița
Delta Tulcea — Gloria Buzău

Relonui Să vin ești — viitorul Gheorghenl 
I.C.I.M. Brașov — Tractorul Brașov
Dunărea Călărași — Solmll I.P.A. Sibiu 
Autobuzul București — Metalul Plopeni 
Olimpia Satu Mare — Someșul Satu Mare

Strungul Arad
i_ — U.M. Timișoara
... — F.C.M. Reșița

— C.F.R. Cluj-Napoca

fost reprogra- 
după cum ur-

I.n.
hl
IV.v.vi.

VIL
VIII.

IX. . ____
X. Rapid Arad — I

XI. C.F.R. Timișoara ____
XU. C.S.M. Drobeta Tr. Severin

XIII. Minerul Lupenl ...__ _______ ,____
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 893.049 LEI. din care 150.385 

port la categoria 1.
lei.

1
1

X
1

X
X
X
1
1
1

X
1
1 

re-

După cum ni se comunică de la F.R.F. au 
mate etapele de campionat din Divizia „A" 
mează :

ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA
Toate meciurile încep la ora 18.
Sferturile de finală ale „Cupei României", __ _ _ .

finala se vor desfășura astfel : sferturile de finală la 26 mai, 
semifinalele la 16 iunie și finala la 20 iunie, la București.

a XXVIII-a — miercuri 5 mai, 
a 
a 
a 
a
a 
a

XXIX- a — duminică 23 mai,
XXX- a — sîmbătă 29 mai,
XXXI- a — miercuri 2 iunie, 
XXXII-a — sîmbătă 5 iunie, 
XXXIII-a — miercuri 9 iunie, 
XXXIV-a — sîmbătă 12 iunie

Stadion Progresul ; teren 
timp frumos ; spectatori — circa 
Șuturi : 14—7 (pe poartâ : 3-4). Cor
nere : 10-3. A marcat : GINGU (min. 
59).

PROGRESUL : GIRJOABA 
Mateescu, Tlcâ, Gh. Ștefan 
culce, Drogu, Stolchițâ — 
(min. 46 MARICA), Țevi, 
(min. 61 Rob).

CHIMIA : Roșea (min. 83 I 
BASNO (min. 87 Iordan), 
CATARGIU, Cincâ — Alexandru, Che
ron, CARABAGEAC - TELEȘPAN, 
Gîngu, Stanca.

A arbitrat foarte bine N. Rainea 
(Bîrlad) ; la linie : V. Antohi și M. 
Stânescu (ambii din lași).

Cartonașe galbene x MATEESCU, 
STANCA.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-3 (2—0).

- Nuțu,
- Ne- 
Nicolae 
Apostol

Pavel) — 
PREDA,

semifinalele și

Partidă aprig disputată, cum 
era de așteptat. S-a jucat tran
șant, fără menajamente, dar, 
spre lauda tuturor, fără a fi 
depășite limitele fair-play-ului. 
S-a jucat și foarte rapid, fără 
mari „respiro-uri“, deși pe ga
zon au evoluat destui jucători

trecu 
nereț 
Vulcs 
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CAMPIONII AU CÎȘTIGAT - IN EXTREMIS - UN PUNCT ACASĂ!
De nu ar fi lost urmărită de 

foarte mulți pe micul ecran, is
toria acestui meci ar fi fost 
greu de crezut. Craiova, campi
oana și câștigătoarea Cupei, e- 
galînd in extremis, la disperare 
șl la noroc, în ultimul minut 
de joc, acasă, pe propriul te
ren ! Nu o să repovestim deci 
„filmul". Vă propunem insă o 
analiză — pe puncte — a aces
tei partide urmărite împreună. 
1) înaintea meciului, foarte si
guri pe el, fotbaliștii craloveni 
nu și-au pus decît problema sco
rului la care vor învinge aflînd 
că Iordănescu („singurul peri
col pentru noi*) e accidentat și 
a rămas la București. O stare 
de spirit extrem de senină, deci, 
în tabăra campionilor, tradusă 
în teren prin tr-un vizibil com
plex de superioritate... Toată 
prima repriză și cea mai mare 
parte din o doua eraiovenii au 
jucat foarte dezinvolt, de parcă 
golul și gaturile ar fi urmat să 
pice, oricum, după obiceiul lo
cului (dte 4—5), șl de la dne. 
Ru înfimplător, spectatorii — 
(findu-și seama de... somnul 
Cennișeresel — au Început să 
strige, pe toate vocile : „Trezi- 
|l-vâ ! Deșteptarea !". Zadarnic. 
Din păcate pentru ei, deștepta
rea a venit abia în ultimele 
momente ale ceasului al 1 l-lea. 
Printr-un gol egalizator norocos, 
înscris de CAMATARU In urma 
unei centrări cu traiectorie ui
mitoare, a lui Balacl, balonul 
lovit cu efect de internaționalul 
eraiovean Indepărtlndu-se de 
Iordache după ce a căzut lingă 
el, păcălindu-l astfel pe cel mal 
bun jucător de pe teren. 2) A-

ÎN SFÎRȘIT, DOUA PUNCTE PE
U.T.A. 2 (2)
.U* CLUJ-NAPOCA 0

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp 
rece, ploios ; spectatori — circa 7 000. 
Șuturi : 13—9 (pe poarta : 7—4). Cor
ner* : 6-3. Au marcat : URS (min. 
IC), CORAȘ (min. 35, din penalty).

U.T.A. s DUCADAM - Gâman, 
Kukla, BITEA, Giurgiu - MUȘAT, 
Hirmler, TISA - ROȘU (min. 88 
Vuia), URS, Coraș (min. 66 Marcu).

UNIVERSITATEA s V. Gheorghe - 
MIHAI, CIOCAN, Moș, Bagiu — Po- 
rațchi (min. 84 Pop), Boca, Bucur 
— Dobrotâ (min. 46 Țiglariu), Gm- 
peanu, Suciu.

A arbitrat foarte bine Dan Pe
trescu ; la linie : Ion Vasile și N. 
Bercan (toți din București).

Cartonașe galbene : CORAS,
MARCU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0-1 (0-0).

Dornici să obțină prima lor vic
torie din acest retur pe tereo 
propriu, arădenii i-au lansat, din 
primele minute, într-o ofensivă 
viguroasă. Avlnd în Bîtea șl Tisa

FARA NICI 0 „MINTE LIMPEDE"

____________   în
(dbvedit recent și în 

1- " a
în mare măsură, „repeti-

celei de la Brașov), F.C.M.
s-a putut departaja

adversara sa pe tabela de

Mulți nervi în teren, mulți 
nervi în tribune, la cabine, în 
șl după finalul partidei de la 
Brașov. Dar cine este de vină 
că formația antrenată de N. 
Pescaru și I. Alecu nu poate să 
se impună pe teren propriu în 
pofida unei intense dominări 1 
în meciul de sîmbătă, cu Spor
tul studențesc, echipă recunos
cută prin randamentul său *~ 
defensivă 
partida de la Pitești, care

- fost, în mare măsură, 
țla'.........................
Brașov nu 
de „2_______ ____ _ _____
marcaj pentru că a dovedit că 
nu are f ' 
limpede*, 
rență și sens

-tacurilor succesive. Așa s-a în- 
tîmplat în meciul cu Sportul - 
studențesc, dominarea formației 
gazdă avînd o oarecare claritate 
în prima repriză (cînd am șl 
înregistrat singurele ocazii pe
riculoase la buturile adverse : 

39 — Paraschivescu a tri- 
scurt, înapoi, balonul cu 

a șutat puternic,

în teren nidi o „minte 
, capabilă să dea coe- 

(penetirant !) a-

min. 
mia 
capul și Bența

CTORIE...
rului pentru ca apoi, ea 
în atâtea alte situații simi
lare, să înscrie ceilalți. Era 
minutul 59 cînd un balon, ple
cat de la Cheran și lobai de 
Alexandru peste apărarea Pro
gresului, a ajuns la Carabageac, 
mai iute decît Nuțu, Gîrjoabă 
a ieșit, dar vîlceanul a pasat 
înapoi lui GlNGU și acesta a 
trimis cu latul în poarta goa
lă : 0—1 ! Au urmat 30 de mi
nute infernale la poarta oas
peților, de cîteva ori mingea a 
ricoșat dintr-un jucător în al
tul, ca bila pe masa de bi
liard, dar fără să-i depășească 
pe Roșea și, mai apoi, pe Pavel.

Excelentă, în această parte a 
meciului, evoluția lui Caraba
geac, cel care, prin tehnică și 
clarviziune, a reușit să între
rupă de cîteva ori dominarea 
copioasă a gazdelor, să mai a- 
ducă jocul și spre centrul tere
nului, pentru a oferi clipe de 
liniște apărării echipei sale. 
Astfel vîlcenii au cbținut, poa
te, cea mai prețioasă victorie 
a lor in acest camnionat.

Laurențiu DUMITRESCU 

vînd in fața lor doar cîțiva ju
cători cu adevărat maturi (lor- 
dache, Sameș, Stoica, Anghelini, 
FI. Marin), în rest „niște copii*, 
jucători tineri fără experiență, 
eraiovenii (pe care de mult 
timp nu l-am văzut evoluînd atît 
de slab) au căzut în capcana 
tactică pregătită de tehnicienii 
Steflei. Jucînd deliberat un 1-9-1, 
transformat adesea în 1-10 (,,a- 
dică ne apărăm cu toții și cînd 
scăpăm, dacă scăpăm, din pre
siune, contraatacăm curajos 
prin Ralea sau Majaru, ceilalți 
însă nu Ies din terenul nostru!*), 
Steaua și-a construit o foarte 
densă rețea protectoare în fața 
lui Iordache (3—4 rînduri de 
apărători, atac în scară al ad
versarului cu mingea, aglome
rare numerică în fiecare fază), 
o rețea ca un năvod în care 
fotbaliștii cnaiovenl au intrat de 
zeci de ori ca peștii... S-a vă
zut clar că au scăpat rareori 
prin ochiurile „năvodului*, și 
atuncd cînd au scăpat Iordache 
a „zburat prin aer* (la șuturi, 
la centrări pe sus, pe jos, blo- 
cînd cu o siguranță dezarmantă 
totul). 1) Golul Stelei, care era 
gata-gata >ă Însemne victoria, 
s-a realizat la o minge recupe
rată curajos de Mureș an, care 
l-a dezechilibrat pe Negrilă, a 
centrat impecabil In fața porții 
șl BALINT, liber, a Înscris cu 
ușurință, după ce eraiovenii se 
jucaseră de-a atacul, șarjînd 
elegant dar ineficace, două go
luri ale lui Cîrțu (în mln. 17 șl 
36) fiind pe drept anulate de 
ofsaid, de pasul înainte bine 
făcut (cu excepția fazei din 
mln. 90) de fotbaliștii bucureș- 

doi damenl în zi bună și bene
ficiind și de aportul lui Coraș 
(acesta a ținut să joace, deși 
nu era complet restabilit), textl- 
llștil s-au impus net șl în min. 
15 au deschis scorul : Coraș a 
executat a lovitură liberă de pe 
aripa stingă, URS a trimis cu 
capul spre poartă și V* Gheor
ghe, deși a atins mingea, n-a 
putut-o reține : 1—0. Studenții 
încep să joace ceva mai viguros 
dar frumoasele lor pase la mij
locul terenului nu sînt suficiente 
pentru a echilibra complet parti
da. Așa că, după un șut al Iui 
Giurgiu, respins frumos de por
tarul clujean (min. 34), cel care 
înscriu sînt tot arădenii : în min. 
35, Roșu —. ajuns în „unghi in* 
cliis* — este faultat (inutil), In 
careu, de Bagiu și CORAȘ trans
forma penaltyul : 2—0. Prima ac
țiune mal periculoasă a oaspeți
lor (min. 37) îi dă lui Ducadam 
ocazia să se remarce : el prinde 
sigur, jos, la colț, balonul expe
diat de Bucur din lovitură liberă 
de la 18 m.

După pauză, Universitatea pare 
cu totul altă echipă și U.T.A. 
trece prin mari emoții, în mln.

jos, lîngă bară, Speriatu respin
gând însă senzațional ; min. 41
— fundașul Manciu a expediat 
o „bombă* de la aproximativ 
25 m, portarul bucureștean fiind, 
însă, la post), aceasta scăzînd 
treptat, odată cu scurgerea tim
pului, și atingînd cota haoticu
lui și hilarului în ultimele zece 
minute de joc. în aceste minute 
fotbaliștii brașoveni se agățau 
mai mult de arbitru, cerînd pe- 
naltyuri imaginare (la mingi șu
tate în adversari de la 2—3 
metri, sau sărite din pămint), 
iar portarul Balaș evolua la 
centrul terenului, ca un portar 
de handbal, făcînd... hențuri ! 
Nu-i vorbă că nici schimbările 
pe care antrenorii brașoveni 
le-au efectuat — din dorința de 
a lumina ofensiva echipei Iot
— n-au contribuit cu nimic în 
acest sens, ba mai mult, au în
cețoșat-o și mai mult, Chiorea- 
niu și ‘ 
greoi șl 
tul că

Ciobanu dovedindu-se 
neinspirați. Dealtfel, fap- 
în repriza secundă, șl,

w

DACA NICI DIN 11 m?! SERIA A IH-a
J»OLI“ TIMIȘOARA 0
S.G BACĂU 0

Stadion „1 Mai" ; teren moale, 
alunecos ; timp — ploaie torențială, 
frig pătrunzător ; spectatori — circa 
2 500. Șuturi : 11—11 (pe poartă 7—5). 
Cornere : 9—3.

POLI : MOISE - MURAR (min. <W 
Nichici), Păltinișan, CIRCIUMARU, 
Mutu — Manea, Șerbânoiu (min. 
46 T. Nicolae), Dumitru - Anghel, 
Nedclcu, Palea. ,

S.C. BACAU : Mangeac - I. SOLO
MON, CAR PUCI, LUNCA, ELISEI — C. 
Solomon, Vamanu (min. 89 More?),' 
ȘOȘU - Antohi, Botez (min. 78 Ve- 
rigeanu), Penoff.

A arbitrat bine S. Necșulescu ; 
la linie : I. Tănase (ambii din Tîr- 
govlște) și V. Roșu (București).

Cartonașe galbene : MUTU 
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1-2 (0-1).

Așadar, de ce se temea, „Poli* 
Timișoara n-a scăpat : pasul 
greșit (de fapt, încă un pas gre
șit) l-a făcut și, iat-o, cu minus 
4 în clasamentul adevărului.

La Timișoara a fost o vreme 
ciinoasă, frig, cu o ploaie care 
aștepta din moment în moment 
să se transforme hi ninsoare. Te
renul moale, devenit apoi mocir
los. Condiții improprii de joc. Și 
la aceste condiții cel mai bine 
s-a adaptat echipa din Bacău. 
Și-a lăsat adversara, în mod de
liberat, să domine* Și „Poli*

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 (0) 
STEAUA 1 (0)

Stadion Centra! ; teren destul de 
denivelat ; timp frumos ; spectatori
— circa 20 000. Au marcat : BALINT 
(min. 54), respectiv CAMATARU 
(min. 90). Șuturi : 19—5 (pe poarta: 
5-1). Camere : 6-0.

UNIVERSITATEA : Boidicî - Negrilâ, 
Tilihoi, ȘTEFANESCU, UNGUREANU
— Țicleanu (min. 66 Donose), Bel- 
deanu (min. 66 Irimescu), Bălăci - 
Geolgâu, Cămătaru, Cîrțu.

STEAUA : IORDACHE - ANGHE
LINI, SAMEȘ, FL. MARIN, Fodor - 
STOICA (min 60 lovan), BALINT, 
MUREȘAN - Majaru (min. 15 
BARBU), Ralea, Minea.

A arbitrat bine M. Salcmir 
(Cluj-Napoco) ; la linie : M. Nețu 
și I. Medveș (ambii din Oradea).

Cartonașe galbene : STOICA. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—1 (0-1).

teni. 4) Dacă e să reproșăm 
ceva echipei oaspete, li repro
șăm tragerile repetate de timp, 
deși ele au fost motivate de 
ldeea sinceră de „a obține un 
scor cit mal string...*. 5) E ade
vărat că gazdele au dominat te
ritorial 90 de minute. Ce folos 
însă ? Au bătut la o ușă bine 
închisă, neavînd nici o chele* 
la îndemînă. •) Foarte sportivi, 
antrenorii craloveni I. Oblemen- 
co șl C. Oțet l-au felicitat pe
I. Alexanclrescu, conducătorul 
secției de fotbal, și C. Cern ăia - 
nu, antrenorul principal al Ste
lei, la sfirșltul meciului. A fost 
un gest frumos, dar șl o recu
noaștere...

Marius POPESCU

TEREN PROPRIU
50 (la ocazia de gol a lui Cîm- 
peanu) șl mai ales în min. 55 
cînd Suciu, pătrunzînd pe flancul 
stîng al apărării adverse, cen
trează prin fața porții dar Cîm- 
peanu este blocat în ultima cli
pă. Arădenii încep să se teamă, 
le trebuie minute bune pentru 
a-și ordona din nou jocul și, 
spre final, devin din nou pericu
loși pentru poarta >alb-negrilor*. 
Se remarcă acum mobilitatea lui 
Urs și travaliul lui Tisa care de 
două ori îl încearcă pe Vasile 
Gheorghe cu șuturi puternice, la 
care portarul clujean răspunde 
foarte bine, răscumpărîndu-și 
astfel greșeala de la primul gol.

Partidă plăcută, în general, ca
re confirmă revirimentul U.T.A..- 
ei dar și... romantismul jocului 
clujenilor care fac lucruri fru
moase la mijlocul terenului dar 
se intimidează în apropierea por
ții ca la un examen la care nu 
se simt destul de stăpînl pe ma
terie. De trei meciuri, Universi
tatea n-a marcat nici un gol... 
Să-l vedem acum pe Clmpeanu 
șl pe Suciu în cele două partide 
consecutive, acasă...

Radu URZICEANU

F.C.M. BRAȘOV 0
SPORTUL STUDENȚESC 0

Stadion Tineretului ; teren bun ;
timp prielnic ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi Î 16-2 (pe poartă : 6-0). 
Co mere : 11—2.

F.C.M. BRAȘOV : Balaș - Papuc, 
Panache, Naghi, MANCIU — Șulea, 
Gherghe, Popescu — Bența (mln. 
61 Ciobanu), Paraschivescu (min. 60 
Chioreanu), Boriceanu.

SPORTUL STUD. : SPERIATU - M. 
MIHAI, CAZAN, PANA, Munteanu II 
— Șerbănică, Chîhaia (min. 85 B. Gri- 
gore), O. lonescu — FI. Grigore, M. 
Sandu (min. 88 Bozeșan), Terheș.

A arbitrat bine S. Drâgulici 
beta Tr. Severin) ; la linie : A 
ker (Petroșani) și A. Mițaru 
Vîlcea).

Cartonașe galbene : NAGHI. 
Trofeu! 'Petschovschi : 8.
La speranțe : 4—0 (2-0).

(Dro- 
Stoc- 
(Rm.

mai ales, în ultimele zece mi
nute, cînd presiunea formației 
gazdă făcea să „fiarbă* careul 
studenților bucureșteni, portarul 
Speriatu n-a fost solicitat a- 
proape deloc, este elocvent.

Paul SLAVESCU

dominat, dar dominarea nu avea 
să-1 fie de folos, pentru că a 
jucat un meci întreg neașteptat 
de slab. Băcăuanii, cu o excelen
tă linie de fundași (condusă de 
Cărpuci, cum nu l-am văzut nici
odată), își aștepta adversarii la 
16 m și de acolo respingeau, iar 
din min. 30 chiar construiau con
traatacuri periculoase. Palea 
(min. 4), Dumitru (min. 19), Ma
nea (min. 22), Nedelcu (min. 45) 
au avut situații bune, dar mai 
periculoase au fost contraatacurile 
oaspeților. In min. 34, 37 și 38, 
cînd Antohi nu i-a pasat lui C. 
Solomon — aflat în poziție favo
rabilă, apoi, la faza din min. 38, 
doar intervenția lui Moise a sal
vat golul la „bomba" lui Șoșu. 
Și, totuși, „Poli* putea conduce 
cu 1—0 la pauză, însă în min. 
28, la hențul în careu comis la o 
jumătate de metru de poartă de 
Lunca, Păltinișan a executat 
fectuos penalty-ul și Mangeac A 
respins.

După pauză, „Poli* a dominat 
la fel de categoric, dar n-a bene
ficiat decît de două ocazii și 
acestea ratate de Anghel (min 53) 
șl T. Nicolae. (min. 82). Oaspeții 
au fost și ei aproape de gol în 
min. 58, cînd C. Solomon a tras 
aiurea de la 8 m și în min. 90 
cînd Elisei, de la 35 m, a trimis 
balonul pe lingă colțul de sus al 
porții. Puțini spectatori au răsu
flat ușurași pentru că in loc de 
C—0 putea fi chiar 0—1. î

Constantin ALEXE

LOTUL REPREZENTATIV 
PLEACĂ MÎINE LA RUSE
Ieri s-a reunit la București 

lotul reprezentativ în vederea 
meciului amical de miercuri cu 
selecționata Bulgariei. Iată-i 
pe cei 20 de jucători convocați : 
Moraru și Iordache-portari ; 
Rednic, M. Marian, Iorgulescu, 
Ștcfăncscu, Andone, Slănescu și 
Bogdan-fundași ; Țicleanu, Au

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I ----------------------------------- «-----

POLITEHNICA IAȘI — F.C.M. 
SIDEBURG1STUL GALAȚI S—3 
<2—0). Au marc&t : Burdujan
(mln. ÎS), Nemfeanu (mm. 41 
din 11 m șl mln. 47), Florian 
(min. 52), Cioacă (mln. S3), res
pectiv Bejenaru (min. 54), An- 
cuța (min. 75 din 11 m) (1 
Rusu (min. M).

UNIREA DINAMO FOCȘANI
— VICTORIA TECUCI 4—«
(1—6). Autorii golurilor : Rusu
(mln. 32, 60 ți mln. M din U 
m) șl Bnrleanu (min. 80).

IJH.U. MEDGIDIA — C.S. BO
TOȘANI 1—0 (0—0). Unicul goa
a tost realizat de Catrina (min. 
48).

DELTA TULCEA — GLORIA 
BUZĂU 1—0 (0—0). A Înscris :
Rotaru (min. 81).

RELONUL SAVINEȘTI — VI
ITORUL GHEORGHENI 1—1 
(0—0). Au marcat : Arblp (mln. 
48) pentru ReJonuî, respectiv 
Clorcerl (min. 62) pentru Vlito- 
rul.

C.S.U. GALAȚI — GLORIA 
BISTRIȚA 6—0.

C.S.M. SUCEAVA — C.S.M. 
SF. GHEORGHE 4—1 (2—1). Au
torii golurilor : Avădanei (min. 
40 <Mn 11 m), Butnaru (min. 44), 
Petrescu n (min. 51), Șuba 
(min. 89), respectiv Adorjan 
(min. 14).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
1—0 (0—0). A Înscris Croitoru
(mm. 85).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA
— CONSTRUCTORUL IAȘI 2—0 
(2—0), Au marcat : luga (mln. 
10) și Drăgol (min. 27).

SERIA A Il-a
PETROLUL PLOIEȘTI — CHI

MICA T1BNAVENI 5—0 <1—0). 
Autorii golurilor : Bratosin (mln. 
38), Liblu (min. 68 șl min. 88 
din 11 m), Simaciu (min. 77) si 
Gălățeanu (mln. 86).

UNIREA ALEXANDRIA — RA
PID BUCUREȘTI 2—1 (1—1). Av 
marcat : Gh, Radu (mln. 13 fi 
48), respectiv Cojoearu (mln. 3).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL PLOPENI 2—1 (1—6). 
Au Înscris : Tătaru (mln. 35),
Stroie (mln. 80 din 11 m), res
pectiv Preda (min. 50).

METALUL BUCUREȘTI — FLA- 
CARA ălOKENI 0—0.

CARPAȚI MIRȘA — MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 2—2 (2—0). 
Au marcat : Bobu (mln. SI), 
Covaci (mln. 35) pentru Carpațl, 
D. Petre (min. 63 șl 65) pentru 
Mecanică fină.

LC.LM. BRAȘOV — TRACTO
RUL BRAȘOV 1—1 (0—0). Autorii 
golurilor : Sișcă (min. 86) pentru
I.C.I.M.,  respectiv Folbcrt (min. 
66) pentru Tractorul.

dunărea calarași — șoi- 
Mll IPA SIBIU 0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 3—0 
(2—0). Au înscris : Bălan (mln. 
6), SzaKacs (mln. 35) șl Ionlță 
(mln. 80).

Meciul PANDURH TG. JIU — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI a 
fost amlnat.

AURUL BRAD — F.C. BAIA 
mare 1—0 (1—6). Unicul gol a 
fost realizat de Bucur (mln. 27).

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
1LBA SEINI 1—0 (1—0). A În
scris : Cioban H (min. 22).'

MINERUL CAVNIC — DACIA 
ORAșriE 3—0 (1—0). Au marcat: 
Tulba (mln. 22), Cristea (min. 65) 
șl Rohlan (min. 88).

OLIMPIA SATU MARE — SO
MEȘUL SATU MARE 2—0 (0—Q). 
Autorii golurilor : Bodi (min. 53) 
șl Mociran (min. 66).

MINERUL LUPENI — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 3—1 (2—0). Au
marcat : Jenică (min. 24), Col- 
ceag (min. 26 si 66), respectiv 
Radu (mln. 70).

RAPID ARAD — STRUNGUL 
ARAD 2—1 (2—1). Au Înscris :
Dușan (mln. 10), Sandor (min. 
42), respectiv Mureșan (min. 30).

F.C. BIHOR ORADEA — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 3—1 (2—0). 
Autorii golurilor : Bisoc (mln. 
25), Georgescu (mln. 35 și 74), 
respectiv Pavel (mln. 89).

C.F.R. TIMIȘOARA — U. M. 
TIMIȘOARA 0—0.

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
— F.C.M. REȘIȚA 3—1 (0—0). Au 
înscris : Iordache (min. 48), Ol- 
teanu (min. 67 din 11 m), Șarpe 
(min. 89), respectiv Jacotă (min. 
75). 

gustin, Bălăci. Stoica, Iordănes
cu, Bol»ni, Balint și Klein- 
mijlocași ; Gabor, Turcu și Ra- 
lea-înaintași. Iordănescu. Stoica 
și Iordache acuză accidentări. 
Lotul va pleca spre Ruse marii 
dimineața. Partida se va dis
puta miercuri de la ora 17,30.

Relatări de la M. Maeovei, V. 
Manoliu, Al. Mavlea, P. Comșa, 
C. Rusu, T. Siriopol, I. Mln- 
drescu, M. Florea șl D. Cris- 
tache.

CLASAMENTUL

1. POLI. IAȘI 23 17 4 2 50-17 38
2. C.S.M. SV. 23 15 2 6 52-22 32
3. Gloria B-ța 23 12 6 5 46-14 30
4. Un. D. Foc. 23 12 3 8 29-20 27
6. Gloria Buzău 23 11 4 i 31-15 26
•. F.C.M. S. Gl. 23 9 7 7 32-24 25
7. I.M.U. Med. 23 11 3 9 28-35 25
8. C.S. Botoșani 23 10 4 9 47-33 24
9. C.S.M. Sf. Gh. 23 9 5 9 34-31 23

10. Vilt. Vaslui 23 10 3 10 25-28 23
11. F.C.M. Br. 23 7 7 9 25-27 ii
12. Ceahlăul P.N. 23 7 6 10 27-27 29
13. C.S.U. Galați 23 9 2 12 29-42 20
14. Delta Tuleea 23 8 4 11 20-40 20
15. Viitorul Gh. 23 6 6 11 13-31 18
16. Constr. Iași 23 8 2 13 27-42 18
17. Vict. Tecuci 23 6 1 16 15-47 13
18. Relonul Săv. 23 2 7 14. 17-57 11

ETAPA VIITOARE (duminică 
18 aprilie) : Viitorul Gheorghenl 
— Unirea Dinamo Focșani 
(0—1), Gloria Bistrița — C.S.M. 
Suceava (2—3), F.C.M. Siderar- 
gistul Galați — Delta Tuleea 
(1—2), Gloria Buzău — Poli
tehnica Iași (0—1), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Viitorul Meca
nica Vaslui (0—1), Constructorul 
Iași — C.S. Botoșani (1—6), 
C.S.M. St. Gheorghe — Relonul 
Săvinești (2—2), Victoria Te
cuci — I.M.U. Medgidia (2—I), 
Ceahlăul P. Neamț — C.S.U. 
Galați (0—3).

Relatări de la I. Tănăsescu, 
M. Bizon, O. Guțu, N. Ștefan, 
M. Verzeseu, P. Dumitrescu, N. 
Constantlnescu și M. Țacăl.

CLASAMENTUL
1. PETROLUL 23 14 7 2 42-13 35
2. Rapid Buc. 23 13 6 4 49-18 39
3. Unirea Al. 23 12 4 7 22-17 28
4. Șoimii IPA 23 9 7 7 26-23 25
5. Metalul Buc. 23 8 7 8 25-17 23
6. Automatica 22 9 5 8 35-37 23
7. Gaz metan 21 10 3 8 23-26 23
8. Dun. Căi. 23 10 2 11 26-28 22
9. Energia S3. 22 9 4 9 25-29 22

10. FI. Moreni 23 5 10 18-20 21
11. Carpați M. 23 G 8 9 24-26 20
1B. Pandurii 22 9 2 11 31-36 20
13. Autobuzul 22 9 2 11 26-32 20
14.- Mec. fină 23 6 8 9 24-32 20
15. Met. Plopeni 22 8 3 11 22-3G 19
16. Tract. Bv. 23 7 5 11 19-28 19
17. Chimic. Tir. 21 6 5 10 16-29 17
18. LC.I.M. Bv. 22 5 5 12 19-31 15

ETAPA VIITOARE (Joi S a- 
prilie) : Chimica Tirnăvenî — 
Flacăra Moreni (0—2), Mecanică 
fină București — Autobuzul 
București (3—4), Carpațl Mirșa
— Metalul Plopeni (1—2), Du
nărea Călărași — Unirea Ale
xandria (0—2), Energia Slatina
— I.C.I.M. Brașov (1—5), Rapid 
București — Automatica Bucu
rești (1—1), Petrolul Ploiești — 
Luceafărul București (3—0), Șoi
mii IPA Sibiu — .Pandurii Tg. 
Jtu (2—0), Tractorul Brașov — 
Gaz metan Mediaș (0—2), Meta
lul București — stă.

Relatări de la AI. Jurcă, S. 
Pralea, Z. Debrețeni, Z. Covaci.
I. Cotescu. N. Slrăjan, I. GMșa, 
Șt. Marton șl V. Manafu.

CLASAMENTUL
1 F.C. BIHOR 23 18 3 2 66-21 30
2. F.C. B. M. 23 12 5 6 44-18 29
3. Aurul Brad 23 13 2 8 32-22 28
4. Olimpia S.M. 23 11 4 8 31-22 26
5. C.I.L. Sighet 23 11 2 10 28-33 24
6. Someșul 23 10 4 9 25-34 24
7. C.F.R. Tim. 23 9 5 9 35-27 23
8. Rapid Arad 23 10 3 10 27-30 23
9. Strungul A. 23 10 3 10 35-42 23

10. C.S.M. Dr. 23 10 2 11 31-31 22
11. Min. Cavnic 23 9 3 11 37-32 21
12. F.C.M. Reș. 23 7 6 10 40-32 20
13. Infr. Ord. 23 10 0 13 41-40 20
14. Min. Lupeni 23 8 4 11 33-36 20
15. U.M. Tim. 23 8 3 12 21-35 19
16. Dacia Or. 23 8 3 12 27-53 19
17. C.F.R. Cj-N. 23 6 5 12 25-44 17
18. Min. I. Seini 23 6 5 12 19-45 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
18 aprilie) : F.C.M. Reșița — O- 
limpia Satu Mare (0—1). Mine
rul Lupcni — Minerul Cavnic 
(2—4), Minerul llba Seini — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(0—2), Someșul Satu Mare — 
F.C. Bihor Oradea (0—3), Infră-' 
țlrea 'Oradea — Strungul Arad 
(0—3), U.M. Timișoara — Aurul 
Brad (0—3), Dada Orăștie — 
C.F.R. Timișoara (1—7), F.C. 
Baia Mare — C.I.L. Sighet (0—1), 
Rapid Arad — C.F.R. Cluj-Na- 
poca (1—2).



ÎN DIVIZIA „A“ DE POPICE
Performerele etapei: Voința Oradea, Voința Ploiești (f), Olimpia 

București și Chimpex Constanța (m) - învingătoare In deplasare

în campionatul Diviziei „A* 
de popice s-a disputat, sîmbă- 
tă și duminică, etapa a XV-a, 
in care s-au obținut următoare
le rezultate :

FEMININ • Laromet Bucu
rești — Voința București 2535
— 2437 p.d. (scor individual 
4—2). Partida dintre cele două 
echipe bine cotate în seria Sud
— Laromet locul 5, Voința 3 
(dar cu un joc mai puțin) — 
a revenit la un scor categoric 
formației, gazdă, care în ulti
mul timp evoluează remarcabil 
(in etapa trecută a cîștigat jo-

,cul cu Voința Ploiești, în de
plasare). După primul schimb 
conducea Voința cu 414 — 405, 
Elena Andreescu învingînd-o 
pe Mariana Gașpar, dar în cea 
de a doua Stela Andrei a dis
pus de Mariana Borța cu 453 
(cel mai bun rezultat al reu
niunii) — 379 și astfel Laromet 
a preluat conducerea, pe care 
n-a mai cedat-o pînă la înche
ierea meciului. în celelalte 
jocuri : Florica Lucan — Mi- 
haela Gavrilescu 416 — 407, 
Elena Trandafir — Elena Pană 
410 — 416, Rodica Pădurețu — 
Elisabeta Badea 407 — 390 și 
Silvia Raiclu — Nineta Badea 
444 — 431. (T. R.) • Voința
Timișoara — Voința Tg. Murei 
2388 — 2317 (5—1). Derbyul
seriei Nord a prilejuit un joc 
frumos, cîștigat, pe merit, de 
către gazde, care au avut o e- 
chipă mai omogenă. Cele mai 
mari rezultate le-au obținut : 
Ildiko Grozăvescu — 420 p.d., 
Elisabeta Dragomir — 406, res
pectiv Elisabeta Albert — 408. 
(St, Marton — coresp.). • Vo

De astăzi, la Eforie Nord

FINÂIA CAMPIONATULUI DE ȘAH PE ECHIPE

ința Galați — Olimpia Bucu
rești 2458 — 2314 (5,5—0,5).
Cu toate că a jucat fără două 
titulare. Voința a cîștigat de
tașat, avînd în Eugenia Sil
vestru — 434 șl Angela Cara- 
gea — 426 cele mai eficace ju
cătoare. De la Olimpia s-a 
evidențiat doar Constanța Mir
cea — 403. (T. Siriopol — co
resp.). • Rapid București — 
Gloria București 2492 — 2447 
(4—2). Cele mai mari rezultate 
le-au obținut : Vasilica Pințea 
(R) — 437 și Florica Neguțoiu 
(G) — 425. (D. Brănoiu — co
resp.). • U. T. Arad — Hidro
mecanica Brașov 2350 — 2283 
(3—3). Primele jucătoare din 
cele două formații au fost Emi
lia Pop — 405. respectiv Maria
na Constantin — 404. (N. Stră- 
jan — coresp.). • Constructo
rul Gherla — Voința Odorheiu 
Secuiesc 2312 — 2284 (5—1). 9 
Dcrmagant Tg. Mureș — Voin
ța Oradea 2313 — 2409 (1—5). • 
C.S.M. Reșița — Electromureș 
Tg. Mureș 2392 — 2352 (3—3). 
Cele mal bune concurente au 
fost Eugenia Lăcătușu — 418, 
respectiv Aurelia Șerdean — 
408. (G. Bodea — coresp.). • 
Melrom Brașov — Voința Plo
iești 224# — 2321 (2,5—3,5).
Rezultat surpriză, favorite fiind 
brașovencele (ploieștencele — 
pierduseră acasă In etapa tre
cută), dar Voința a jucat foarte 
bine și a cîștigat pe merit, a- 
vlnd in Polixenla Gavrilă o ex
celentă realizatoare — 435.
De la Metrom s-a impus doar 
Eva Adam cu 409. (G. Lorac — 
coresp.). • Petrolul Bălooi — 
Dacia Ploiești 2317 — 2197
(4-1).

MASCULIN • Carpați Sina
ia — Olimpia București 4905 — 
5011 (3—3). Sextetul bucureș- 
tean a fost mai omogen și a 
cîștigat pe merit, după un joc 
viu disputat. Principalii reali
zatori : Nicoară, cu 872 de la 
gazde și C. Marin cu 882 de 
la oaspeți. (V. Feldman — co
resp.). • Electromureș Tg. Mu
reș — Jiul Petrila 5517 — 5002 
(6—0). Mureșenii au cîștigat la 
un scor cu totul neobișnuit, cu 
o diferență record de 515 p ! 
Iuliu Bice, din lotul național, a 
obținut un punctaj valoros — 
1 000. De la Jiul un singur ju
cător a reușit o cifră mai mare, 
V. Miclea — 864. (I. Păuș — 
coresp.). • Voința București — 
Constructorul Galați 5075 — 
4752 (4,5 — 1,5). • Laromet
București — Chimpex Constan
ța 4877 — 4990 (3—3). De de
parte cel mai bun jucător al 
partidei a fost constănțeanu! 
Gh. Silvestru — 924 p.d. De la 
gazde s-a remarcat L. Pop cu 
905. (N. Costache — coresp.). • 
Constructorul Tg. Mureș — 
Chimica Tirnăveni 5059 — 4949 
(4—2). • Voința Tg. Mureș — 
Progresul Oradea 5009 — 4994 
(2—4). • Rulmentul Brașov — 
C.F.R. Constanța 5146 — 4679 
(6—0). Victorie la scor astro
nomic a gazdelor (media 858,6 
p). Rulmentul a avut în V. 
Donos — 918 și I. Tismănar — 
908 pe cei mai In formă jucă
tori. De la oaspeți cel mai 
mare punctaj l-a obținut C. 
Frlgea — 822. (C. Gruia — co
resp.). • Aurul Baia Mare — 
Olimpia Reșița 5387 — 5098
(6—0). Performerul reuniunii a 
fost băimărpanul Al. Naszodi cu 
949 p.d. Un punctaj bun a mai 
avut și St. Boariu — 900. De 
Ia reșițeni un singur eviden
țiat : I. Cadar — 875. (L. Chira 
— coresp.). • Petrolul Bălcol 
Cîmpina — Gloria București 
5335 — 5324 (3—3). • Tehnouti- 
laj Odorheiu Secuiese — Me
talul Hunedoara 5077 — 4949 
(3-3).

/n campionatul de hochei

ASTĂZI, UN ULTIM DERBY 
STEAUA - DINAMO

Actul final al campionatului 
de hochei a început dumini
că, pe patinoarul „23 August* 
din Capitală, cu desfășurarea 
ultimului turneu din cadrul pri
mei categorii valorice a diviziei 
naționale „A“.

Runda inaugurală n-a susci
tat un interes prea mare opu- 
nînd primelor 3 clasate pe ul
timele 3, diferența de valoare 
dintre aceste două grupe de e- 
chipe fiind mare, ceea ce a 
exclus posibilitatea unor surpri
ze. Pentru Steaua, Dinamo și 
Sport club Miercurea Ciuc par
tidele au purtat mai de grabă 
caracterul unor jocuri de antre
nament, Înaintea întîlnirilor 
dintre ele care vor decide con
figurația primelor 3 locuri. Iată 
scurte amănunte de la întîlni- 
rile de duminică.

DINAMO — PROGRESUL M. 
CIUC 15—2 (6—0, 6—2. 3—0)

Bucureștenil au deschis sco
rul la citeva secunde după pri
mul angajament de puc, majo- 
rîndu-I apoi neîncetat. în e- 
chipa campioană a funcționat 
foarte bine atacul, in care 
s-au integrat cu succes Turea- 
nu, Nuțescu și Teodoriu. (Din 
formație a lipsit Costea, neres
tabilit după fractura de clavi
culă oe care a suferit-o Înain
tea campionatului mondial). în 
schimb, apărarea dinamovistă 
ni s-a părut destul de nesigu
ră, mai ales în fața unui ad
versar cu posibilități, deo
camdată, mai modeste. în ciu
da acestui „scor fluviu*. Pro
gresul a inițiat multe contra
atacuri periculoase, ereîndu-și 
numeroase ocazii de gol, ratate 
sau rezolvate de intervențiile 
inspirate ale portarului Huțan. 
Dar, o echipă cu jucători mai 
tehnici și mai calmi nu l-ar 
fi... Iertat.

Au marcat : Tureanu (3), 
Solyom (3). Nuțescu (2), T8ke 
(2), Lămpi, Gherghișan, Her- 

gheliu, Pisaru și Teodoriu, 
respectiv Kemenes și Csiki.

A arbitrat O. Barbu, la cen
tru, ajutat de FI. Gubernu și 
C. Sgincă.
STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 8—2 (1—1, 4—0, 3—1)

Tînăra formație gălățeană a 
început curajos partida, rezis- 
tînd o repriză in fața puternic 
cei sale adversare. Apoi, însă, 
clasa formației Steaua și o 
pregătire fizică superioară și-au 
spus cuvîntul. gazdele desprin- 
zîndu-se decisiv în a doua trei
me a partidei. în ultimele 20 
de minute steliștii n-au mal 
forțat, menajîndu-se, probabil, 
pentru jocul de a doua zi cu 
Dinamo.

Autorii golurilor : Hălăucă 
(2), Cazacu, Jumătate, Ungu- 
reanu, Gerczuly, Justinian și 
Miklos pentru Steaua, D. Chi- 
riță și Bujoreanu pentru Du
nărea.

A condus L Becze, secondat 
de ȘL Enciu și V. ButuceL
SPORT CLUB M. CIUC — 
AVINTUL GnEORGIIENI 12—0 

(6—3, 3—3, 3—0)
Ultimul meci al zilei a fost 

și cel mai animat, jucindu-sa 
rapid, cursiv, cu numeroasa 
faze de poartă. După două re
prize echilibrate (a 2-a mai a- 
les). Sport Club a forțat vic
toria, avind in fundașul Antal 
cel mai bon om pe gheață, au
tor a 5 goluri. Celelalte le-au 
marcat Barlalis (3), Miklos (2), 
Balogh și Gereb. Pentru A- 
vîntul au înscris Gyorgy (2), 
Lengyel, Barabas, Benedek șl 
Ilieș.

A arbitrat Gh. Mureșan, a- 
jutat de M. Presncanu și M. 
Dinu.

Astăzi turneul continuă după 
următorul program — ora 10 : 
Progresul — Avintul, ora 14,30: 
S.C.M. Ciuc — Dunărea. ora 
17 : Steaua — Diiramo.

Valeriu CHIOSE

Stațiunea maritimă Eforie 
Nord găzduiește, începînd de 
astăzi, turneul final al cam
pionatului național de șah pe 
echipe mixte. Iau parte 10 
formații, fiecare fiind alcătuită 
din 6 seniori, 2 senioare, un 
junior și o junioară. în joc 
sînt puse 4 titluri : absolut (pe 
puncte de meci — 3 pentru 
victorie, 1 pentru rezultat e- 
gal, 0 pentru înfrîngere), 
masculin, feminin și juniori- 
juntoare (pe puncte de par
tidă).

La actuala ediție se întrec 
următoarele echipe : Calcula
torul, Universitatea, între
prinderea de transporturi, Po
litehnica și Locomotiva (toate 
din București), Medicina și 
A.E.M. (din Timișoara), Uni
versitatea (Iași). Petrolul 
LP.G. (Ploiești) și C.S.M. 
(Cluj-Napoca). Ele reunesc, a- 
proape fără excepție, tot ce 
are mai valoros Ja această oră 
eșichierul românesc. Astfel, 
printre participanți se vor 
număra marii maeștri Mihai 
Șubă (Universitatea București), 
Florin Gheorghiu și Victor 
Ciocâltea (I.T.B.), maeștrii in
ternaționali Mihai Ghindă (U- 
niversitatea București), Theo
dor Ghițescu (Politehnica), 
Mircea Pavlov (I.T.B.), Volo
dea Vaisman și Aurel Urzică 
(Calculatorul), Adrian Ncgules- 
cu (Petrolul), Emil Ungurea- 
nu și Nebolsa Ilijin (Medici
na), maeștrii F.I.D.E. Ovidiu

CAMPIONATELE 
DE CANOTAJ FOND

(Urmare din pag. 1)

tai fond rezervate celor mai 
tineri concurente

Ca în fiecare an — aceeași 
subliniere pentru strădania or
ganizatorilor timișoreni de a 
asigura întrecerilor de canotaj 
fond, cadrul corespunzător. 
Prezenta celor mai buni spe
cialiști la această ediție a 
campionatelor republicane de 
canotaj fond evidențiază de 
asemenea, creșterea răspunde
rii profesionale, preocuparea 
sporită pentru viitoarele rezul
tate din marile regate înscrise 
in bogatul program internațio
nal al acestui sezon.

Foișor (Universitatea Iași), 
Sergiu GrQnberg (Medicina), 
Parik Ștefanov șl Emanoll 
Reicher (I.T.B.) și alții.

O participare selectă se în
registrează și la mesele fe
minine. în formația Medicinei 
vor evolua campioana țării 
Gertrude Baumstark, Marga
reta Mureșan (care a realizat 
norma de mare maestră), fos
ta campioană a țării Dana 
Terescenco. Universitatea
București aliniază pe multipla 
campioană națională Elisabeta 
Polihroniade, Marina Pogore- 
vicl — deținătoarea normei de 
mare maestră și calificată În
lături de Margareta Mureșan) 
pentru turneele interzonale și 
maestra internațională Viorica 
Ionescu. Două maestre inter
naționale — Margareta Teodo- 
rescu și Rodica Reicher — 
vor juca sub culorile I.T.B.- 
ului. Și exemplele ar putea 
continua.

Anul trecut titlul de campi
oană absolută a fost cucerit de 
Calculatorul București (ceea 
ce a constituit o mare sur
priză), Universitatea Bucu
rești și l-a adjudecat pe cel 
masculin, Medicina Timișoara 
pe cel feminin, în timp ce 
Petrolul I.P.G, Ploiești a ob
ținut victoria la juniori-juni- 
oare.

Turneul de volei (m) pentru locurile 9-12

POLITEHNICA TIMIȘOARA Șl C.S.U. OȚELUL GALAȚI
AO OBȚINUT VICTORII

FOCȘANI, U (prin telefon). 
In sale, «porturilor Vrancea din 
localitate s-a dat startul in ul
tima teza a campionatului repu
blican de v«'el masculin șl anu
me : turneul pentru locurile 9—12, 
la sflrșltul căruia se va ști care 
stat echipele ce vor activa și la 
anul ta Divizia A. care — două 
— vor retrograda.

Primele au ieșit pe teren for
mațiile Politehnica Timișoara și 
C.S.M. Suceava oare, știind dt este 
de important să „pășești cu drep
tul" ta Întrecere din prima zi. au 
tăcut risipă de forțe pentru a 
cuceri victoria. Cei care au reu
șit, după o dispută dtrză, au fost 
voleibaliștii «tu den ți din Timi
șoara, care, cu un plus de rutină, 
au reușit să treacă de suceveni, 
promovați ta acest an ta divizia 
primă a țării Scor final : Poli

ETAPA A 9-a
(Urmare din pap 1)

mo București ne-a mai făcut o 
surpriză : a promovat în prima 
formație pe juniorul (18 ani) 
Marin Cristian. înalt de 2,01 
m, tinărul handbalist, provenit 
de la Brăila, ne-a făcut o bună 
impresie, debutul său fiind pro
mițător. Bine pregătit, el poate 
fi o reală speranță pentru echi
pa națională.

Au marcat : Bedivan 8, Gra- 
bovschi 6, Matei 5, Cosma 4, 
Becicheri 3, Cristian 3, Andre
escu 3, Dogărescu 2, Oprea 1
— pentru Dinamo București, 
Puia 5, Stroe 4, Dumitru 3, 
Constantin 2, Roșu 2, Grosu 1
— pentru Petrolul Teleajen.

Au arbitrat : Al. Popescu și 
V. Armeanu (Bacău).

Șl o remarcă : ne-a plăcut 
modul colegial In care Bedivan 
l-a încurajat pe Cristian in 
partida sa de debut, dar ne-au 
displăcut vorbele de dojană pe 
care i le-a adresat Becicheri. 
A uitat tinărul dinamovist că 
parcă mai ieri debuta șl el, 
beneficiind din plin de îngădu
ința colegilor de echipă 7

tehnica Timișoara — C.S.M. Su
ceava 3—1 (13, 14, —12, 9). Mai 
buni din formația timișoreană au 
fost Cionca și Mocuța. Au arbi
trat : Gh. Ionescu, I. Niculescu 
(ambii din București).

In a doua tntîtnlre s-au aflat 
față in față C.S.U. Oțelul Galați 
șl C.S.M. Delta. De astă dată 
victoria a fost cucerită mult mai 
ușor de către gălățenl ta numai 
trei seturi, la sfîrșit tabela de mar-- 
caj arătind: C.S.U. Oțelul Galați— 
C.S.M. Delta 3—0 (10, 8, 10). S-au 
evidențiat Sîrbu. Pustiu și Geană 
de la învingători. Arbitri : V.
Dumitru (București). C. Mușat 
(Constanța).

Luni, ora 16 : C.S.M. Suceava 
— C.S.M. Delta, C.S.U. Galați — 
Politehnica

Viorel MANO LIU, coresp.

A DIVIZIEI „A“
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

— STEAUA 19—27 (8—12). Ex
ceptând primul minut, cînd 
gazdele au deschis scorul, in 
restul partidei campionii ță
rii au condus confortabil. Ei 
au desfășurat un joc de bun 
nivel tehnic și spectacular, 
deseori aplaudat de publicul 
prezent în Sala sporturilor. 
Au plăcut îndeosebi evoluții
le celor doi interi de valoare 
internațională, Vasile Stingă și 
Marian Dumitru, dar și jo- 
cud de ansamblu al echipei 
Steaua. Cele mai multe go
luri au fost înscrise de Du
mitru 5, Iacobi 5 și Dobeanu 
3 — pentru Universitatea Cra
iova, Stingă 10, Marian 7 și 
Drăgăniță 5 — pentru Steaua. 
(V. POPOVICI — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MA
RE — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 24—18 (11—10). N-a 
fost deloc ușor pentru băimă- 
reni să-i întreacă pe timișo
reni. în prima repriză nu 
s-au putut desprinde de in
sistentul partener, chiar dacă 
acesta a suportat 10 minute 
de eliminare (Kniuff fiind des
calificat pentru trei elimi
nări). Doar în partea a doua 
a întâlnirii victoria elevilor 
antrenorului Lascăr Pană s-a 
conturat evident. Buna evo
luție a conducătorului de joc, 
Iosif Boroș, și a extremei 
stingă. Măricel Voiuca. a cîn- 
tărit greu, îndinind balanța 
victoriei de partea gazdelor. 
De la oaspeți ne-au plăcut 
portarul Popa și — pentru e- 
ficiență — Matei. Au marcat: 
M. Voinca 9, Boroș 4, Porumb 
2, Mironiuc 2, Lupui 2, N. Voi- 
nea 2, Flangea 2 și Covaciu 1 
—pentru H.C. Minaur Baia Mare, 
Matei 7, Folker 3, Arghir 3, 
Vlad 2, Feher 1, Knuff 1 și 
Diliță 1 — pentru Politehni
ca Timișoara. (O. NEMEȘ — 
coresp.)

CONSTRUCTORUL ARAD — 
DINAMO BRAȘOV 17—20 (8— 
11). Gazdele, evoluind mult 
sub posibilități, și-au dezamă
git suporterii. Dinamoviștil 
brașoveni au cucerit o meri
tată victorie, ei aflîndu-se in 
permanență la cîrma jocului, 
dovedind omogenitate și a- 
vînd în Nicolescu și Roșea cei 
mai buni oameni. Au înscris : 
Deacu 7, Jenea 5, Vojtilă 3, 
Ionescu 1 și Burger 1 — pen
tru Constructorul Arad. Roșea 
7, Nicolescu 6, Bota 3, Mintiei 
2, Cojocaru 1 șl Dumitru 1 —
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pentru Dinamo Brașov. . (L 
IOANA — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA - ȘTIINȚA BACAU 
24—19 (12—12). După o re
priză egală, studenții clujeni 
au apăsat pe accelerator șl 
printr-un joc splendid, aplau
dat de entuziaștii spectatori 
prezenți în tribunele Să
lii sporturilor. au reușit 
să se desprindă la 
goluri. Au rezistat bine 
virimeniului colegilor 
Bacău, iar în final 
r _ ...
Ga . a doua victorie,
cutâvă de la reluarea 
pionatului, handbaUștii 
Universitatea 
suporterilor lor că" voT^ 
ramme în prima divizie. Au 
marcat : Petru 8, Jurcă 7 Tă- 
Sf" 4, Avram 2, Căldare X

A, TKTpentru Universita
tea Cluj-Napoca, Vasilache 5, 
Berbecaru 4, Hornea 4, Ar- 
sene 3, Furnea 2 și Vasilca 
„ ~ Pe"tru Bacău. (N.
uilMIAN — coresp.).

RELON SAVINEȘTI — CON- 
dfaUCJ°?zUI- C.S.U. ORA
DEA 21-15 (11-7). Partida 
a oferit spectatorilor din Sala 
sporturilor un joc viu disputat 
Victoria gazdelor — meritată 

.— n-a fost pusă nici un mo
ment sub semnul îndoielii 
handbaliștil de la Relon do- 
mimandu-și categoric partene- 
ni de întrecere. Golurile au 
rost înscrise de Samson 11. 
Petre 3, Zăbavă 3, Zaharia 2 
cs Zam£ir ’ — Pentru Relon 
Săvinești, Tărniceru 3, Popa X 
Croitoru 3, Capornoiu 2, Mu
reșan 2, Cristache 1 și Mircea 
*• (C. LUCA — coresp.).

C.S.U. ORA-
• Partida

Clasament
1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. H.C. Minaur
4. Dlnamo Bv.
5. Politehnica
6. „U“ Craiova
7. Relon Sâv.
8. Constr. CSU
9. „U" Cluj-Nap.

10. Știința Bc
11. Constr. Ar.
12. Petrolul

9 9 0 0 242-192 27
9 8 0 1 232-178 25
9 7 11 107-152 24
9 6 0 3 215-200 21
9 5 0 4 202-207 19
9405 188-204 17
9 3 1 5 172-178 18
9 3 0 6 173-176 15
9 3 0 6 192-198 15
9 2 0 7 190-215 13
9 2 0 7 165-195 1 3
9108 175-238 11

Etapa a X-a se dispută duminică, 
16 aprilie, și programează următoa
rele partide : Științța Bacâu — Con
structorul Arad, Constructorul C.S.U. 
Oradea - Universitatea Cluj-Napoca, 
Petrolul Teleajen - Relon Săvinești, 
Politehnica Timișoara - Dinamo 
București, Dinamo Brașov — Univer
sitatea Craiovo și - derbyul Steaua 
— H.C. Minau* Baia Mare.



a Cimpulung, intr-o organizare excelentă

AU FOST DESEMNAȚI CÎȘTIGĂTORII
„CUPEI F.R. CICLISM Lt

s primul loc: Valentin Rusii (STIROM) la juniori mici și Zsolt Lorincz

PATRU VICTORII ROMANEȘTI
• n

(Torpedo Zărnești)
CIMPULUNG MUSCEL, 11 

prin telefon). Duminică s-a 
ncheiat în localitate „Cupa 
'.R. Ciclism", competiție re- 
ervată juniorilor, una dintre 
ele mai interesante și dispu- 
ale alergări din cite am ur
mărit în ultima vreme. O 
ursă în patru etape, cu star
uri populate (90 juniori mici 
i 50 juniori mari) intr-o or- 
.anizare excelentă, pe trasee 
lificile, o întrecere constituind 
i autentică și reușită propa
gandă pentru sportul cu peda- 
e. Victoria în finala acestei 
•ompetiții (în urma puncta- 
ului realizat) a revenit la ju- 
ilori mici lui Valentin Ruso 
STIROM) — cîștigător. auto- 
itar în 3 etape, iar la juniori 
nari lui Zsolt Lorincz (Torpe- 
lo Zărnești) — unul dintre 
:ei mai talentați tineri cicliști. 
Iar iată cîteva aspecte culese 
le la ultimele două etape ale 
rompetiției
Etapa a 3-a (desfășurată 

Îmbată) — cea »mai lungă și 
nai grea dintre toate cele 4 
tecvențe ale „Cupei" (100 km), 
-a "obligat pe juniorii mari să 
iree pantele a trei munți, pe 
imbele versante și, bineînțe- 
es, să coboare cu multă abi- 
itate și. în aceeași măsură, 
jrudență. De la această 
im 
ml 
7.

etapă 
urc-u- 
a lui 

Bucu-

reținut evadarea pe 
de la Dealul Sasului 
Mihalache (C.S.S. 1

RUTIERII NOȘTRI 
.A „TURUL NIEDERSACHSEN" •

Cicliștii noștri fruntași se pre- 
gătesc pentru a participa la cea 
de-a 35-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale «Cursa 
Păcii", care în acest an se va 
desfășura intre 9 șl M mai pe 
ruta Praga — Varșovia — Berlin.

Din lotul antrenat de reputatul 
tehnician Nicolae Voicu fac par
te : Mlrcea Romașcanu, Constan
tin Căruțașu, Tralan Slrbu, Cor
nel Nicolae, Ionel Gancea, Costi- 
câ Paraschiv, Valentin Constanti- 
nescu.

în această săptămînă, echipa 
României participă in R. F. Ger
mania la «Turul Niedersachsen", 
competiție pregătitoare opt 
eCâpe.

A 11-a EDIȚIE A
(Urmare ăin pag. 1)

caxe și-au susținut șansele cei 
patru competitori, in asalturi 
echilibrate, au ținut încordată 
atenția întregii săli. Astfel, du
pă ce s-a detașat la scorul de 
7—4. C. Marin a permis ad
versarului să remonteze și. u- 
șor descumpănit, i-a cedat chiar 
conducerea (8—9) intr-un mo
ment cînd se părea că sabrerul 
ungur va înclina balanța vic
toriei în favoarea sa. Valori fi - 
cînd însă inteligent o situație 
de prioritate. C. Marin a ega
lat (10—10) și a obținut victo
ria în prelungiri (12—10). La 
țîndul său, Mustată a avut de 
trecut peste un adversar difi
cil, care în prima parte a asal
tului l-a condus (4—1). dar tră- 
gînd cu mai multă regularitate 
fnspre final și renunțînd la o- 
priri neinspirate, l-a depășit pe 
pe Ortiz (10—8).

După consumarea intîlnirii 
care avea să desemneze locu
rile 3—4 (J. Ortiz — Gemesi 
10—4), s-a disputat asaltul din
tre C. Marin și M. Mustață, 
„finala finalei". Avînd inițiati
va de Ia început pînă Ia sfîr- 
șit, Marin Mustață a ciștigat 
eu 10—7, ambii sabreri (com
ponent! ai Iotului reprezentativ 
și ai clubului campion Steaua), 
dovedind, ca și Ioan Pop (că
pitan al echipei reprezentative 

al formației clubului militar) 
că se pregătesc- cn asiduitate 
pentru a-și relua locurile In

IN „CUPA F.R. RUGBY14
In „Cupa F.R. Rugby", R.C. 

Grlvița Roșie a dispus de R.C. 
Sportul studențesc cu 24—9, tar 
Steaua a Întrecut Vulcanul eu 
52—9 1 Miercuri, Steaua va tatflni, 
In aceeași 
propriu, pe 
țese (de la

In țară, 
dispus de 
32—6, tar .
C.S.M. Suceava cu 32—12.

competlție, pe teren 
R.C. Sportul studen- 

ora 10).
Rulmentul Blrlad 
Farul Constanta 
Politehnica Iași

cu 
de

in ultima 
o Întrecere 
traseu din 

(2 km), 
i juniorilor 
celor mici 
frumusețe, 
de miile

la juniori mari
rești), iar mai apoi prinderea 
acestuia de către Ov. Mitran 
(Voința Buc,), alergător care 
va rula de unul singur, con- 
tracronometru, aproximativ 60 
km, pînă la sosirea în Cim
pulung. Clasamentul etapei l 
1. Ov. Mitran 3h 07:47, 2. M. 
Nicolescu (Muscelul Simpu- 
lung) 3h 08:20. 3. I. Schneider 
(Voința Arad)’ 3h 09;00. 4. Zs. 
Lârincz (Torpedo Zărnești). 5. 
I. Alexandru (Voința Buc.) 
3h 05:00. Juniorii mici au aco- 
'perit in etapa a treia (sîmbă
tă după-amiază) 50 km, par- 
curgînd distanța pînă la vîrful 
Posadei, Rucărului și retur. 
Din primul și pînă în ulti
mul moment între mezinii ci
clismului a fost o continuă 
hărțuială, încheiată cu o fru
moasă victorie a lui Valentin 
Rnsu (STIROM), 
în lh 28:38. L-au 
S. Burlacu (C.S.S.
3. C. Popa (C.S.S. 
același timp.

Duminică dimineața partici
pant! au concurat 
etapă (a patra) la i 
pe circuit, pe un 
centrul orașului 
Cursele, atît cea a 
mari, cît și cea a 
au fost de o rară 
dinamice, aplaudate 
de spectatori prezenți pe tra
seu. Clasamente — juniori 
mici (8 ture) : 1. M. Minea 
(STIROM) 9 p, 2. C. Popa 
(C.S.S. 1 Buc.) 8 p, 3. VI. 
Bota (Olimpia Buc.) 6 p. Cla
sament general : 1. VI. Rnsu 
7 p, 2. C. Popa 13 p, 3. S. 
Burlacu (C.S.S. Timișoara) 25 p,
4. S. Cotigă (C.S.S. Brăila)
26 p, 5. B. Dragoș (C.S. Mu
reșul Tg. Mureș) 35 p. Juniori 
mari (16 ture) : 1. L Schneider 
(Voința Arad) 26 p, 2. C. Pet- 
cu (Olimpia Buc.) 15 p, 3. A. 
Hociotă (Olimpia Buc.) 15 p, 
4. Zs. IĂrincz (Torpedo Zăr
nești) 10 p, 5. O. Mitran (Vo
ința Buc.) 9 p. Clasament ge
neral : L Zs. LOrincz 11 p, 2. 
O. Mitran 18 p, 3. I. Alexandru 
(Voința Buc.) 17 p, 4. M. Nl- 
colescu (Muscelul Cimpulung)
27 p, 5. A. Ganea (Voința 
Buc.) 37 p.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

cronometrat . 
urmat : 2. 
Timișoara), 
1 Buc.) —

TROFEULUI CARPAȚI" LA SABIE99
elita mondială a probei. Re
zultatele promițătoare din acest 
sezon stau mărturie în aeest 
sens.

In proba pe echipe, desfășu-. 
rată, duminică, s-au înregistrat 
următoarele rezultate.
Ortiz (10—8).

Grupa A — România A — 
Potsdam 9—6, România 

România tineret 9—1, 
— România tineret 9—4; 
B — Cuba — Polonia

9—5, Cuba — Bulgaria 9—4, 
Bulgaria — Polonia 9—7 ; gru
pa C — Tractorul Brașov — 
T-S.K.A. Sofia 9—0, Tractorul 
Brașov — România B 9—5, 
România B — Ț.S.K.A. 9—2. In 
turneul final. în care s-au ca
lificat cele 3 clștigătoare de 
grupe. »-au Înregistrat urmă
toarele rezultate : România A

A.S.K. 
A — 
A.S.K. 
grupa

FLORIN CRISTOFOR (Steaua) 600 DIN 600 PUNCTE POSIBILE!
Ieri, în cea de-a treia zi a 

„Cupei primăverii" la tir, com
petiție disputată pe poligonul 
Tunari din București, tînărul 
trăgător FLORIN CRISTOFOR, 
de la Steaua a produs senza
ție. El a reușit splendida per
formanță de 600 puncte, din 
tot atîtea posibile, la proba de 
pușcă liberă 60 f culcat. Tot 
el cîștigase cu o zi înainte 
proba de 3 X 40 t și acum reu
șea să egaleze acest record ab
solut (600 p, recordul probei a 
fost stabilit cu șase ani în ur
mă de către valorosul nostru 
pușcaș, Nicolae Rotaru). FI. 
Cristofor, are 22 ani, practică 
tirul la clubul Steaua de 5 ani 
și este antrenat de Mihai Toa- 
der.

Rezultate bune au mai 
E. Antonescu (Dinamo) 
— record personal, tot la 
de 60 f culcat, Maria

reușit 
599 p 
proba
Popa

ÎN PATRULATERUL DE ÎNOT DE LA BRAȘOV
In piscina olimpică (50 m) 

din Brașov am urmărit timp 
de două zile un interesant con
curs de înot al speranțelor 
(14 ani și mal tineri) din 
R.D. Germană, Cehoslovacia. 
Polonia și România. Cu o se
lecție mult superioară, bine 
pregătiți din punct de vedere 
tehnic, sportivii din R.D. Ger
mană au obținut victoria. Se
lecționata României, deși lip
sită de aportul lui Robert Pin
ter (bolnav), care — după 
cum afirmă antrenorul fede
ral T. Munteanu — ar fi pu
tut cîștiga 3—4 probe a avut 
o comportare mulțumitoare, 
clasîndu-se pe locul doi. Ex
celent a concurat băimăreanca 
Noemi Lung, învingătoare ca
tegorică în cursele de 200 m 
și 400 m mixt. Colegul ei de 
club, JQrgen Barth a termi
nat pe primul loc la 1500 m 
liber, iar ploieșteanca Iulia 
Mateescu (numai 12 ani) a 
ciștigat proba de 200 m spate.

Rezultate tehnice. 400 m mixt 
(f) : 1. Noemi Lung (R) 5:07,99 ;

2. Ellea Tscharntke (R.D.G.) 
5:12,60 ; 3. Aneta Chmelik (P) 
5:13,95 ; 400 m mixt (b) : 1. R. 
Hannemann (R.D.G.) 4:56,76 ; 2.
M. Klass (R.D.G.) 5:01,04 ; 3.
J. Barth (R)'5:07,21 ; 4. M. lași- 
novsțhl (R) 5:14,85 ; 200 m liber 
(b) : 1. P. Lawin (R.D.G.) 2:03,65;
2. M. Erdamann (R.D.G.) 2:06,75 ;
3. J. Barth (R) 2:07,96 ; 200 m
liber (f) ; 1. Simone Ballaschk
(R.D.G.) 2:07,68 ; 2. Astrid Strauss 
(R.D.G.) 2:09,94 ; 3. Katarzyna
Perkowska (P) 2:10,88 ; ...6. Mo
nica Groza (R) 2:15,54 ; 100 m 
spate (b) ; 1. 3. Krilger (R.D.G.) 
64,39 ; 2. P. Kiihl (R.D.G.) 64,63 ;
3. M Drozd (C) 67,68 ; 4. C. Cioc
nea (R) 68,14 ; 100 m spate (t) :
1. Gabrielle Fussy (R.D.G.) 68,71;
2. Heike Wittig (R.D.G.) 68,76 ;
3. Iulia Mateescu (R) 69,48 — re
cord fete 12 anl ; 4. Noemi Lung 
<R) 70,03 i 100 m bras (b) : 1.
L. Dobsik (C) 1:14,36 ; 2. N. Hec
ker (R.D.G.) 1:14,66 ; 3. N. Rusche 
............. ; ...7. D. BekC

m bras (I) ; 1. 
(R.D.G.) 1:15,97 ;
Mazewska (P) 
Schwarzowa (C) 

...6. Cecilia Crețu (R) 
4 X 200 m liber : 1. R.DG. 

România 
8:54,19

(R.D.G.) 1:15,78
(R) 1:18,49 ; 100 
Sylvia Gerasch 
2. Malgorzata 
1:16,09 ; 3. Petra 
1:17,38 ; 
1:20,06 ;
6:30,99 j 2. România 8:48,44 ; 3. 
Cehoslovacia 8:54,19 ; 4. Polonia 
9:09,08 ; 100 m liber (f) : 1. S. 
Ballaschk (R.D.G.) 59,65 ; 2. Ivana 
Hoik ape va (C) 61,32 ; 3.
Strauss (R.D.G.) 61,79 ; ...8. 
Groza (R) 62,30 ; 100 m
(b) : 1. M. Erdemann (R.D.G.) 
57,54 ; 2. P.Lawin (R.D.G.) 57,89 ; 
8. R. Seberta (C) 99,76 ; 4. C.
Ci om ea (R) 59,79 ; 200 m mixt
(f) ; 1. N. Lung <R) 2:27,77 ; ‘ 
Karen Kdnig (R.D.G.) 2:29,36 ;
A. Chmelik (P) 2:30,10 ; 200
mixt (b) : ' ‘ .
2:21,58 ; 2. M. Erdamann (R.D.G.) 
2:24,52 ; 3. F Kollar (C) 2:25,47 ; 
4. M lașinovscbi (R) 2:28,69 ;

1.

A. 
M. 

liber

* 
; »• 

. . m
Klass (RJ3.G.)

— Tractorul 9—4, Cuba — Trac
torul 8—6 și. astfel, în finala 
pentfu locurile 1—2 s-au întîl- 
hit prima reprezentativă a 
României și echipa Cubei, tra
diționale protagoniste și cîști- 
gătoare ale unor ediții prece
dente ale „Trofeului Carpați". 
In urma unei partide de mare 
spectacol, sabrerii români s-au 
impus, cucerind, pe merit, tro
feul, la fel ca si In proba in
dividuală. Rezultat final, 9—5 
pentru echipa Rom&niei, scor 
înregistrat prin victoriile rea
lizate de Mustață 4, Pop 3, 
Marin și Pantelimonescu 1. 
respectiv M. Ortiz și Laverdesa 
2, J. Ortiz 1. (Trejo n-a punc
tat). Pentru locurile 4—6 : 
A.S.K. — cu România B 9—7 
și cu Bulgaria 9—5, Bulgaria 
cu România B 9—3.

în „Cupa primăverii14 la tir

(C.S.U. Oradea) 378 p la pușcă 
10 m și Lucian Țirloiu (Steaua) 
la pistol 10 m — 575 p — nou 
record national 
574 p).

de juniori (v.r.

TEHNICE — 
60 f culcat se- 
Niculina Iosif

REZULTATE 
pușcă standard 
nioare : 1.
(IEFS) 597 p, 2. Carmen Dră- 
gucean (IEFS) 590 p, 3. Eva 
Olah (C.S.U. Brașov) 590 p. La 
junioare a ciștigat Daniela Toa- 
der (Unirea Focșani) 590 p ; 
3 X 20 f : 1. Dumitra Matei 
(Dinamo) 568 p, 2. Eva Olah 
568 p, 3. Maria Popa (C.S.U. 
Oradea) 567 p. La junioare a 
ciștigat Daniela Toader 559 p. 
Pușcă liberă J0 f culcat se
niori
600 p — record 
Antonescu 599 p, 
trescu (ambii de 
596 p. La juniori

1. FI. Cristofor (Steaua) 
egalat, 2. E. 
3. M. Dumi- 
la Dinamo) 

primul a ie-

1.
2.
3.

200 m bras (t) ; I. E. Tscharntke 
(R.D.G.) 2:45,80 ; 2. Sylvia Ge
rasch (R.D.G.) 2:48,25 ; 3. M. Ma- 
zewsk.' (P) 2:48,25 ; ...6. N. Lung 
(R) 2:54,48 ; 200 m bras (b) : 1. 
N. Hecker (R.D.G.) 2:43,87 ; 2. V. 
Peska (C’ 2:44,66 ; 3. N. Rusche 
(R.D.G.) 2:44.75 ; 4. D. Beko (R) 
2:48,13 ; 100 m fluture (f) 
Martina Ellger (R.D.G.) 66,27 
Cornelia Gherman (R) 67,25 ; o. 
Elke Schmengler (R.D.G.) 67,92 ;
4. Timeea Toth (R) 69,32 ; 800 m 
liber (f) : 1. A. Strauss (R.D.G.) 
9:15,62 ; 2. A. Chmelik (P) 9:19,99; 
...7. Cireșlca Conțiu (R) 9:38,28 ; 
100 m fluture (b) . 1. K. Seberta 
(C)_63,55 ; 2. C. clornea (R) 63,71: 

Hannemann (R.D.G.) 64,07 ;
m liber (b) : 1. P. Lawin

4:22,36 ; 2. R. Thomas
4:24.13 ; 3. J. Barth (R) 

4 X '00 m mixt (f) : 1.
Germană 4:39,22 ; 2. Româ- 
4:43,40 ; 3. Cehoslovacia

Polonia 4:46,21 ; 4 X

3. R.
400
(R.D.G.)
(R.D.G.) 4:24.13 ;
4:27,04 ; < ■ ■
R.D. ~
nla
4:44,51 ; 4. Vuiumu i.w.si , i A 
100 m liber (b) : 1. R.D. Germană 
3:56,73 ; 2. ~ ' --------
3. Polonia 
4:07,13 ; 1500
Barth (R) 17:01.73 ;
mas (R.D.G.) 17:26,08

4.

2. Cehoslovacia 4:00,40 ; 
4 :06,02 ; 4. România

m liber : 1. 3.
2. R. Tho- 

; 3. P. La-

O etapă spectaculoasă in campionatul de dirt track

TINERELE TALENTE CONFIRMA
SIBIU, 11 (prin telefon). în

ceput duminica trecută la 
București, campionatul republi
can de dirt-track (rezervat ti
nerilor pînă la 21 de ani) a 
continuat pe pista stadionului 
Voința din localitate, cu între
cerile etapei a 2-a.

Dornici de afirmare, cei 16 
alergători, care și-au disputat 
întîietatea in 20 de manșe, au 
oferit un spectacol motociclist 
mult gustat de peste cei 5 000 
de spectatori. Fiind de forțe 
sensibil egale, nu mai puțin de 
8 concurenți au pornit ca prin
cipali candidați la un Ioc pe 
podium, fiecare apărîndu-și 
șansele cu ardoarea specifică 
vîrstei lor. Din această 
aplaudată deseori la 
deschisă, s-a desprins, 
nai, un cișiigător mai 
■contat 
— favoriții 
clnd 
dragă.
nat brăilenii Stelian Postola- 
che și Gheorghe Sofran ; apoi

luptă, 
scenă 

în fi- 
puțin 

libianul Anion Hack 
ratînd victoria 

le era lumea hiai 
Mai întii s-au răstur-

MARIA ROMANOV SI 
ÎNVINGĂTORI

. Sezonul de tenis în aer liber 
a fost inaugurat la Timișoara 
cu cea de a IX-a ediție a „Cu
pei primăverii", cîștigată de 
Maria Romanov șl Cristinel 
Ștefănescu. Rezultate, simplu 
femei, semifinale : Maria Ro
manov — Lucia Romanov 3—2, 
ab.. Florența Mihai — Nadia 
Becherescu 6—2. 7—6 ; finala: 
M. Romanov — Fl. Mihai 6—3, 
0—6. 6—1 (după aproape două 
ore de joc) ; simplu bărbați,

Începe „criteriul de
Pe două baze sportive ale 

Capitalei, terenurile din parcul 
Progresul șl Tenis Club Bucu
rești, începe azi tradiționala 
competiție „Criteriul de pri
măvară”. Printre favoriți, pe 
tablourile seniorilor și senioa
relor sînt înscriși : A. Leonte 
și O. Pavel (Steaua), S. Nicu- 

șit I. Joldea (Dinamo) 593 p. 
Pistol viteză? 60 f seniori : L 
M. Stan 595 p. (pe manșe 297— 
298), 2. C. Țirloiu 592, 3. V. Su- 
ciu (590 p) toți de la Steaua) 
In probele de aer comprimat 
au ciștigat : pușcă 60 „diabo- 
louri", seniori — E. Antonescu 
(Dinamo) 576. la juniori —' M. 
Scelcunov (Steaua) 566 p, seni
oare 40 d — Maria Popa (C.S.U. 
Oradea) 378 p, la junioare — 
Alexandrina Pascar (C.S.Ș. Ră
dăuți) 373. Pistol 60 d seniori
— M. Bujdci (Stcaiua) 
juniori — L. Țirloiu 
575 p — nou record, 
40 d — Aurelia Gîlcu 
357 p.

Clasamente generale
— pistol : 1. Steaua 104 p,
Dinamo 42 p, 3. IEFS 15 p ; 
pușcă : 1. Dinamo 82 p, 2.
Steaua 55 p, 1L IEFS 19 p 
(T.R.).

575 p,la 
(Steaua) 
junioare 
(Steaua)

pe arme
2.

win (R.D.G.) 
ber (f> : ~
4:27,38 ;
4:31 79 :
4:33 51 ( ...i. mi. uram in)
200 m spate (f) : 1. lulla Mateescu 
(R) 2:24,80 - ' - - --
ani ;
’ N.

. 17:32,38 ; 400 m 11-
S. Ballaschk

2.
3.
.7.

(R.D.G.) 
A. Strauss (R.D.G.) 

K. Perkowska (P) 
M. Groza (R) 4:45,79;

3.

k. 
J. 
m
2.

rec. fete 12 și 13
G Fussy (R.DG.) 2:24,93;

3. N. Lung (R) 2:25,15 ; 200 m
spate (b): 1. P. Kiihl (R.D.G.) 
2:16,95 ; 2. J. Kr0g6r (R.D.G.)
2:17,30 ; 3. C Clornea (R) 2:21,78; 
200 m fluture (f) : 1. M. Ellger 
(R.D.G.) 2:22,14 ; 2. E. Schmeng
ler (R.D.G) 2:26,90 ; 3. Cr. Do-
mokoș (R) 2:28,40 ; 4. M. Culică 
(R) 2:28,94 ; ’00 m fluture (b) <
1. R. Hannemann (R.D.G.) 2:17,25;
2. I. Bendl (C) 2:20,49 ; 3.
Brem- (R.D.G.) 2:20,92 ; 4.
Barth (R) 2 -23,92 ; 4 X 100 
mixt (b) • 1. R.D.G. 4:20,57 ;
Cehoslovacia 4:25,58 ; 3. România 
4:33,16 ; 4 Polonia 4:36,22 ; 4 X 
100 m liber (f) : 1. R.D.G. 4:08,65;
2. Polonia 4:11,90 ; 3. Cehoslova
cia 4:13,10 : 4. România 4:16,26.
Clasament general : 
441 p ; 2. România 248 
hoslovacia 241 p ;
227 p.

1. 
P

4.

R.D.G. 
; 3. Ce- 
Polonia

A. V.

au derapat și n-au mai putut 
stăpîni motocicleta sibienii 
Daniel Stoica. Nicolae Puraveț 
și Marius Șoaită, iar. în final, 
cu circa 100 m înainte de so
sire. bucureșteanul Marian 
Gheorghe, care conducea deta
șat in cursă, conturindu-se ca 
lider de etapă, s-a dezechili
brat (din neatenție) și a pier
dut, astfel, trei puncte prețioa
se în clasament Cei mai mulți 
alergători la start (6) a pre
zentat secția moto I.P.A. Sibiul

CLASAMENTE : etapă — L 
A. HACK (I.P.A. Sibiu) 12 p.
2. M. Gheorghe (Metalul Buc.) 
11 p, 3. M. Șoaită (I.P.A. Si- 
biu) 11 p, 4. D. Stoica (LP.A1 
Sibiu) 10 p. ‘ ’
(I.P.A. Sibiu) 10 p, 6. S. Pos- 
tolache (C. S. Brăila) 10 p, 7.' 
S. Halagian (Metalul Buc.) 1# 
P, 8. G. Șofran (C. S. Brăila) 
9 p ; general — 1. N. PUHA
VEI 24 p. 2. M. Șoaită 24 p, 3. 
S. Postolache 22 
gian 22 p.

Troian IOANIȚESCU

5. N. Puraveț

p, 4. S. Hala-

CRISTINEL STEFANESCU 
LA TIMISOARA

semifinale : Cristinel Ștefănea- 
cu —Octavian Vîlcioiu 6—4,' 
6—2, Toma . Bogdan — Traian 
Marcu 6—2. 6—3 ; finala : C.' 
Stefănescu — T. Bogdan 7—8, 
6—4 ; dublu femei, finala : N.' 
Becherescu. Elena Cotuna — 
Dorina Brăștin. Rodica Gheori 
ghe 6—4, 5—7. 6—3 ; dublu băr
bați, finala : T. Marcu. C. Ște-’ 
fănescu — O. Vîlcioiu. T. Bog-’ 
dan 7—6, 6—0.

PRIMĂVARĂ" LA TENIS
Romanor 
Florența

Lucia 
țării),

lescu și D. Antonescu (T.C.B.),' 
L Florin (Dinamo București), 
precum și 
(campioana
Mihai, Maria Romanov (toate 
de la Politehnica București),’ 
Daniela Moise (Steaua) ș.a. La 
juniori vor evolua, printre al
ții, Mihnea Năstase, Mihai 
Vanță, Dorel Pop, precum și 
Alice Dănilă, Ileana Trocan, 
Mirela Trăistaru etc.

Atît la Progresul, cît și la 
Tenis Club București întrece
rile încep în fiecare dimineață 
de la ora 8,30. Competiția șa 
încheie duminică.

CONFERINȚA F. II. TENIS
fost 

în

Sîmbătă au avut loc, la se
diul C.N.E.F.S.. lucrările Con
ferinței F.R. Tenis. Au 
dezbătute, cu acest prilej, 
spirit critic și autocritic, rea
lizările și lipsurile manifestate 
in perioada 1975—1980 în do
meniul tenisului, precum și 
planul de dezvoltare a acestei 
ramuri sportive în perioada 
1981—1985. Participanții la Con
ferință au ales nord Comitet 
federal, precum si Biroul fe
deral. In funcția de președinte 
a fost ales tovarășul Ion 
Gheorghe, iar secretar — 
Alexandru Lăzărescu.

Sportul Pag a 7-g



A

în campionatul european de rugby
■fiKU'-USI

A.

JUCÎND SLAB, XV-le ROMÂNIEI A PIERDUT LA ROVIGO 
IN FAȚA ITALIEI: 15-21 (3 15)!

CLASAMENT

1

Scrisoare din R. P. Chineză

SPORTUL LA SATE INTR 0 NOUĂ

Stadion Battaglini, teren tare, timp foarte călduros, spectatori 
aproximativ 6 000. Au marcat : BetarcUo — 3 l.p. (min. 5. 11, 13) 
șl două tr„ Ghlzonl (min. 85), și Azzali (min. 58) — cite un eseu, 
respectiv Moț (min. 45 și 70 — două eseuri șl Podărăscu — l.p. 
(min. 19) Ti două tr. . . ,

ITALIA : Gaetanlello (min. 32 Torresan) — Ghlzzoni, Mascle- 
lettl, Giancarlo Morelli, Azzali — Bettarello, Ghinl — Iannone, 
Zanon, Innocenti — Nlcolosl, Annlbal — Piveta, Giorgio Morelli, 
De Bernardo.

ROMANIA : Gh. Florea — I. Constantin, Lungu, Becheș, Al- 
dea — Podărăscu, Paraschlv — Stoica, Gurămare (mln. 62 Fl. 
Constantin), Rădulescu — Caragea, Dumitru — C. Gheorghe, 
Moț, Bucan.

A arbitrat galezul Corris Thomas, ajutat de Fl. Tudorache șl 
S. Tibboni.

3
4
4
3
2

3
2
1
1
0

0
1
0
0 2 84-
1 1 ia

ii 95- 43
1 75- 52
3 43-143

56
22

(prin telefon), 
la fată, echipa 
noastre a pier- 
ușurintă șansa 

în-

ROVIGO, 11 
Mult schimbată 
de rugby a tării 
dut cu multă 
de a echilibra palmaresul 
tîlnirilor cu „squadra azzurra" 
și de a confirma frumoasa car
te de vizită scrisă cu atîtea e- 
forturi. „Complexul 
(se știe, singura victorie 
ținută in Italia datează de 
atu ea fiind înscrisă — 
mea — tot aici, la Rovigo) 
făcut din nou loc, deși 
București rugbyștii noștri 
depășit Italia, de exemplu, 
1977, cu 69—0 ! Adevărul 
că echipa noastră a 
slab, nearătînd mai nimic 
realele sale posibilități, 
lăsat <---------- __
pe tabela de marcaj,

italian** 
ob- 

12 
cul- 
și-a 

la 
au 
în 

este 
jucat 

din 
___ ,_________ Ea s-a 

condusă în permanență 
deși a

cîștigat majoritatea baloanelor, 
în margine diferența fiind de o 
clasă (un număr dublu de ba
loane vămuite, jumătate dintre 
ele chiar pe repunere adver
să...). Dar tricolorii, nu au 
știut profita de ele.

S-ar putea spune că echipa 
a jucat invers decît 
s-o facă. Numai la 
minute din repriza 
singura perioadă în 
recunoscut, în parte, 
nostru a arătat cite i 
tunci gazdele s-au văzut su
focate, dar nu în suficientă 
măsură, pentru a întoarce re
zultatul. în restul timpului 
s-a acționat dezlînat, fără vla
gă, fiecare jucător român aș- 
teptind parcă ca celălalt să 
rezolve situația. Ei au pier

trebuia 
i primele 

secundă, 
care am 

XV-le 
ceva. A- -

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE JUDO
J (Urmare din pag. I)

prilejul revanșei. Dar, din pă
cate, după un început furtu
nos, cu atacuri și de o parte 
și de alta, Niculae a fost 
„proiectat0 de trei ori la rînd 
și împovărat cu un handicap 
de puncte greu recuperabil. 
Acuzînd o durere în urma u- 
neia dintre replicile adversa
rului, Niculae a abandonat în 
minutul 5:15. Clasament : 1.
Toralf Darr, 2. C. Niculae, 3. 
J. Reiter (Austria) și V. Roșu.

La categoria ușoară — clasa
ment: 1. Steffen Stranz (R.F.G.). 
X B. Oettel (R.D.G.), 3. N.
Heidgen (R.F.G.) și T. Oemin- 
gen (R.D.G.). Cu firească ne
răbdare am așteptat finala de 
la semimijlocie. 
explicabilă pentru că 
Frățică învinsese pînă 
de trei ori prin 
dată la puncte, 
meci, Frățică, l-a 
vest-germanul V. 
judoka mai înalt 
Frățică a avut, totuși, 
tiva, dar arbitrii au avertizat 
ambii concurenți. Finalul par
tidei l-a găsit pe Frățică în 
plin efort, dar i-a fost re
fuzată concretizarea superio
rității tehnice. Astfel, la 
gong, tabela indica egalitate. 
La hanței (arbitrii desemnea
ză învingătorul), decizia a fost 
acordată prin yusey-gaky (su
perioritate tehnică) lui Fegert

Nerăbdare
Mircea 
atunci 

ippon și o 
în ultimul 
întîlnit pe 

Fegert, un 
cu un cap. 

iniția -

MONDIALELE DE SCRIMA
PENTIIU TINEBET

BUNEOS AIRES (Agerpres). 
In capitala Argentinei au în
ceput campionatele mondiale 
de scrimă pentru tineret (20 
ani). Proba masculină de flo
retă a fost cîștigată de italia
nul Andrea Cipressa. Medalia 
de argint a revenit lui 
Schreck (R.F. Germania), 
cea de bronz italianului Danilo 
Montanari. Proba de sabie a 
revenit sovieticului Vinick.

Clasamentul : 1. Volker Fegert,
2. M. Frățică, ». V. Pușcașu 
(România) și L. Mackeday 
(R.D.G.). La fel s-a întlmplat 
și la semigrea. Admirabilul 
sportiv Constantin Gotcă, su
portând cu stoicism durerea 
pricinuită de o operație di
ficilă la mina dreaptă, a reu
șit, totuși, să ajungă în fi
nală, după ce cîștigașe trei 
meciuri prin ippon și unul 
la puncte. încurajat călduros 
de spectatori, Gotcă a depus 
eforturi până la capătul pute
rilor în duelul cu Dietmar Ge
yer (R.F.G.), pe care 11 mai 
întîlnise în grupă (și atunci 
cîștigașe spectaculos prin ip
pon). De astă dată, partida 
s-a încheiat la, egalitate, dar 
arbitrii l-au preferat pe Ge
yer! Clasamentul : 1. Dietmar 
Geyer, X C. Gotcă, 3. V. An
ton și V. Oiței. La categoria 
grea au luptat opt concurenți 
români, și dintre ei, Dumitru 
Alexandrți a ajuns în finală 
cu Alexander von der Gr&- 
ben (R.F.G.), 
bronz la ultima 
unde a pierdut 
Clasamentul : 1. 
der Groben, 2.
3. P. Drăgoi și L Pușcașu. 
Speranțele de succes au rămas 
doar la ultimele două cate
gorii programate. Superușorul 
Arpad Szabo, după ce a trecut 
prin emoții în fiecare meci 
susținut, cîștigînd numai la 
hanței, a izbutit să obțină de
cizia și în finala cu tânărul 
Benone Olar. Clasamentul : 
Arpad Szabo, 2. B. Olar, 3. 
Gh, Dani și P. Sttolbert 
(R.D.G.). In fine, la mijlocie :
1. Peter Seisenbacher (Austria),
2. B. Schulze (R.D.G.), 3. I. 
Porojan și M. Meiling (R.F.G.).

medaliat cu 
ediție a C.E., 
prin ippon. 

Alexander von 
D. Alexandru,

i.

Uli 
iar

DEZVOLTAREETAPA DE
In China, unde sînt peste 

800 de milioane de țărani era, 
pină nu de mult foarte greu 
să se asigure o bună organi
zare și desfășurare a sportu
lui de masă în mediul rural 
Dar, in ultimii doi ani, după 
aplicarea noii politici în agri
cultură, veniturile țăranilor au 
început să crească tot mai 
mult nivelul de trai devenind 
din ce în ce mai bun și, oda
tă cu aceasta, ca o consecință 
logică, au Început să se dez
volte foarte mult activitățile 
cultural-sportive. Triada obiș
nuită „muncă-masă-samn", 
caracteristică vieții monotone, 
aparține acum trecutului.

In 1980, Comitetul Central al 
Partidului comunist chinez, a 
indicat tuturor organizațiilor 
de partid din mediul rural să 
manifeste permanent grijă 
pentru viața culturală și spor
tivă a tuturor țăranilor. Ca 
urmare, în tot mal multe co
mune, și în primul rînd în 
acelea cu o condiție economi
că mai bună, au început să 
apară noi edificii, sub denu
mirea de centrul de cultură, 
clubul țăranilor, casa tinere
tului ș.a.m.d., în care flacăra 
pentru sport a început să se 
aprindă, îndeosebi pentru bas
chet — cei mai răspândit sport 
de masă în China—pentru tra
diționalul canotaj chinezesc, 
pentru volei și fotbal, cu precă
dere în provinciile Candon și 
Fujiang, din sudul Chinei. Al
te sporturi tradiționale chine
zești — wushu și boxul tai- 
chichuang — dețin, cum »e 
spune, „capul de afiș“ în pro
vinciile Hunan șl Sandon. In 
regiunea autonomă 
interioară, luptele

și călăria cîșLigă noi adopți. 
Dar aceste succese sini încă 
la început de drum. Noi sîn- 
tem însă optimiști, pentru că 
forțele proprii ale țăranilor 
reprezintă o mare rezervă 
pentru acțiunile viitoare.

In provincia Sandong, jude
țul Nanwu, prin extinderea 
culturii de plante medicinala 
chinezești și dezvoltarea silvi-, 
culturii și zootehniei, în ulti
mii doi ani, au fost strînse 
fonduri bănești de peste 850000 
de yuani pentru cultură și 
sport. în județ, ființează 1003 
brigăzi de producție, dintre 
care 700 au construit Casa ti
neretului, au cumpărat pesta 
20 000 de seturi complete de 
echipament și alte materiale 
sportive, precum și peste 30 000 
die cărți și seturi de ilustrate 
sportive. Aproape trei sferturi 
din brigăzile de producție au 
diverse loturi sportive, care 
se întrec, în timpul liber, în 
diverse concursuri sătești.

Anul trecut, în luna decem
brie, Comitetul de stat pentru 
educație fizică și sport a or
ganizat un schimb de experi
ență în domeniul sportului da 
masă la țară. La această con
sfătuire s-a arătat că, deși 
sportul de masă sătesc a cu
noscut o nouă dezvoltare, to
tuși mai sint provincii rămasa 
în urmă sub acest aspect. Dar, 
întrucît, pe zi ce trece, nive
lul de trai al țăranilor devină 
din ce în ce mai bun, cu si
guranță că și sportul de masă 

. se va dezvolta și el tot nud 
mult.

9
9
6
5
3

1. Franța
2. Italia
3. R.F.G.
4. România
5. U.RJSa.

&\\\\\\\\\\\VS 
dut, dealtfel, 
și făcute I 
schimb, italienii care au folo
sit 
din 
de 
de 
zul 
prezentativ de rugby al Româ
niei, ca șl antrenorii săi, Va- 
leriu Irimescu șl Theodor Ră
dulescu, va trebui să-și revi
zuiască atitudinea față de 
pregătire șt de concepție de 
joc pentru a-șî apăra presti
giul cîștigat în ultimii ani.

două eseuri 
Mal lucizi,

ca 
tn

fiecare ocazie de a puncta 
acțiune sau din lovituri 

pedeapsă, ei beneficiind și 
larghețea arbitrajului, gale- 
Thomas. Desigur lotul re-

Geo RAEfCHI

PE PÎRTIILE 
DE SCHI

de• Sezonul internațional 
biatlon s-a încheiat, în Fin
landa. cu o probă de 20 km 
în care victoria a revenit so
vieticului Vladimir Belorusov 
cu 1.15:14,5, urmat de Peter 
Angerer (R.F.G.) 1.16:05,7 și Ta- 
pio Piipponen 
1.16. :29,5.
• Campionatele 

Ie ale Franței, la 
prilejuit victoria 
Jorge Perez 
slalom uriaș.

(Finlanda)

interna ționa- 
Valberg, au 
spaniolului 

ViUaneuve, la Mongolia 
chinezești

WANG YUN CONG 
redactor șef adjunct 
al ziarului de sport 

TIYU BAO I

TURNEE INTERNAȚIONALE DE POLO
O In ziua a doua a turneu

lui internațional de polo De 
apă de la Triest, echipa Iu
goslaviei a Învins cu scorul de 
13—7 (4—2, 2—0, 4—4, 3—1) e- 
chipa Australiei. Intr-un meci 
spectaculos, selecționata R.F. 
Germania a întrecut cu 11—10

ACIUAIIIAHA IN UNIS
PARIS (Agerpres). In ulti

ma partidă contând pentru 
sferturile de finală ale tur
neului de la Monte Carlo, Luis 
Clerc l-a eliminat cu 6—0,
6—3 pe Manuel Orantes. In se
mifinale Lendl l-a învins cu 

Noah, 
ell-

6—1, 1—6, 6—1 pe 
iar Guillermo Vilas l-a 
minat cu 7—6, 7—5 pe Louis 
Clerc. în finală, Vilas l-a în
vins cu 6—1, 7—6, 6—3 pe ma
rele favorit, Lendl.

NEW YORK (Agerpres). 
Sferturi de finală in turneul 
feminin de la Hilton Head (Ca
rolina de Sud) : Navratilova — 
Leand 6—1, 6—7, 6—1, Jauso- 
vec — Mandlikova 7—5, 6—0, 
Evert Lloyd — Shriver 6—2, 
6—4, Jaeger — Garrison 6—2, 
6—1. în semifinale se întîlnesc 
Evert Lloyd cu Jaeger și Na
vratilova — Jausovec.

TURNEUL DE BASCHET DE LA GYOR
BUDAPESTA, 11 (Agerpres). 

In orașul Gy6r a început o 
competiție internațională d”e 
baschet pentru „Cupa Meze- 
gep“. Iată rezultatele înregis
trate în primele 2 zile de în-

treceri : Bulgaria — România 
90—89 (41—36), Ungaria — 
R.P.D. Coreeană 124—89 (60—10), 
România — R.P.D. Coreeană 
115—65 (60—46), Bulgaria — 
Ungaria 83—78 (40—38).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • După des

fășurarea primei etape, pe pri
mul loc în clasamentul raliului 
internațional „Safari" se află e- 
chipajul Altonen (Finlanda) — 
Drews (Anglia) pe „Opel-Asco- 
na“. Urmează echipajele Mahta— 
Doughty (Kenya) și Rohrl — 
Geistdorfer (R. F. Germania).

CICLISM • Italiaiiul Francesco 
Moser a terminat învingător în 
Turul. „Midi-Pyrenees“, fiind ur
mat în clasamentul general de 
rutierii francezi Jean Rene Ber- 
nandeau la 4,0 s și Michel Lau
rent la 5,0 s.

Ultima etapă a cursei a revenit 
la sprint italianului Giovanni 
Mantovanl, înregistrat pe distan
ța de 186 km cu timpul de 
4.33:00. • Turul Mării Meditera- 
ne, desfășurat în 4 etape (491 
km), în Turcia, s-a încheiat cu

victoria lui Thomas Barth (R. D. 
Germană) urmat la 2:41,0 de aus
triacul Krenauer. Pe echipe a 
cîștigat R. D. Germană, urmată 
de Austria și Bulgaria. • Com
petiția ț,Turul Ardenilor" pentru 
amatori a continuat cu desfășu
rarea etapei a 3-a contracrono- 
metru individual (17 km). Cel mai 
bun timp a fost înregistrat de 
Mario Herning (R. D. Germană) 
— 22:51,22, urmat de Winckler 
(R. D. Germană) — 23:22,97 și 
Jurko (Cehoslovacia) — 23:23,67. 
în clasamentul general conduce 
Jurko, urmat la 3:24,0 de compa
triotul său Skoda și la 3:38,0 de 
englezul Williams.

HOCHEI • în meci de antre
nament în vederea campionatului 
mondial grupa wA“, la Garmlsch 
Partenkirchen, R. F. Germania— 
S.U.A. 9—3 (1—3, 5—2, 3—3) • E-

chipa reprezentativă a U.R.S.S. a 
fost întrecută de echipa secundă 
cu 3—2 (1—0, 1—2, 1—0) I

ÎNOT • în cadrul campionate
lor S.U.A. la Gainsville (Florida), 
în bazin de 25 yarzi, Tracy Ca
ulkins a cîștigat 200 yarzi mixt 
în 1:58,94.

RUGBY O Rezultate înregistra
te în turneul internațional de la 
Geneva, rezervat echipelor de ju
niori : Italia — R. F. Germania 
18—10 ; Franța — U.R.S.S. 39—7 ; 
Coasta de Fildeș — Belgia 13—0.

VOLEI • La Atena, în ziua a 
5-a a competiției internaționale 
masculine pentru „Cupa PrimS- 
verii“ s-au înregistrat următoare
le rezultate : Grecia — Israel 3—1; 
Olanda — Spania 3—1 ; Norvegia 
— Luxemburg 3—2 ; Austria — 
Anglia 3—1 ; Belgia — Danemar
ca 3—1.

CIIPÎ1Î flMfflf IA WAI
(3—2, 3—2, 3—2, 2 4) formația 
Italiei. O echipă a U.R.S.S. a 
dispus cu 12—7 (2—3. 3—2. 4—1
3— 1) de reprezentativa Spa
niei.
• Disputat la Budapesta, m«" 

ciul amical de nolo pe apă din
tre selecționatele Ungariei și 
U.R.S.S. s-a încheiat la egali
tate : 13—13 (3—4. 3—3, 3—3,
4- 3).

La Helsingor, în Danemarca,’ 
in meciul tur din semifinalele 
Cupei campionilor europeni la 
handbal masculin I.F. Helsin- 
gSr a întrecut cu 23—22 (12—13) 

Budapesta, iar la 
R.D. Germană, în 
Cupei cupelor, meci 
a învins cu 24—17

pe Honved 
Rostock, în 
semifinalele 
tur, Empor _ _____ ___
(11—9) formația Vil Guenzburg 
(R.F. Germania).

LAlL i: 7A
ODIIPIlt TînNEOHI fINAl AL C. I. DE JUNIORI

• Intre 21 și 30 mai se vor desfășura în 4 
întîlnirile turneului final 
juniori. Iată repartizarea 
turneului final.

GRUPA A (la Turku) : 
tria, R. F. Germania, U.R.S.S., 
Irlanda ;

GRUPA B (la Karjaa) : Spa
nia, Bulgaria, Polonia, Belgia ;

al campionatului 
celor 18 echipe în

orașe finlandeze, 
european pentru 
cele 4 grupe ale

Aus- GRUPA C 
Ralia, 
Ungaria ;

GRUPA D 
(ia, Albania,

(la Lahti) : Portu-
Finlanda, Cehoslovacia,

REZULTATE
• La Buenos Aires, prima 

reprezentativă a Argentinei a 
învins pe cea secundă cu 7—2. 
Printre cei care au evoluat în 
prima reprezentativă s-au nu
mărat Fillol, Pasarelîa, Ardiles, 
Diaz, Kempes și Maradona.

• Echipa F. C. Koln 
cat la Hong Kong cu o 
tionată locală, pe care 
vlns-o cu 3—1 (1—0).

a ju- 
selec- 
a in-

a 
celei 

Principalele

• Campionatul Franței 
progrâmat .meciurile 
de-a 34-a etape, 
rezultate : Monaco — Bastia 
4—1 ; St. Etienne — Laval 1—1; 
SG Paris — Bordeaux 0—2 ;

(la Kotka) : Sco- 
Turcia, Olanda.

Montpellier -1— 
pe primul loc

Sochaux
In clasament, l_ „--------  ___
se' află Monaco cu 48 p, urma
tă de Bordeaux — 48 p și St 
Etienne — 47 p.

© In turneul pentru juniori 
de la Cannes, Anglia — Olanda 
1—0, Portugalia — Cehoslovacia 
1—1.

• într-una din semifinalele 
„Cupei U.R.S.S.“ Torpedo Mos
cova a întrecut cu 2—0 (0—0) 
formația Dnepr Dnepropetrovsk. 
In finală. Torpedo Moscova va 
întîlni pe învingătoarea partidei 
dintre Dinamo Kiev și Dinamo 
Tbilisi.

. •

SĂPTĂMÎN1IAGENDA
12—18 TENIS Turneu la Los Angeles

14 FOTBAL , Meciuri amicale : Bulgaria — Româ-

15—18 CĂLĂRIE

nia, la Varna ; Argentina — U.R.S.S., 
la Buenos Aires, R.F. Germania — 
Cehoslovacia, la Koln, R.D. Ger
mană — Italia, la Leipzig
Finalele „Cupei Mondiale0, la GS-

15—19 HOCHEI
teborg
C.M. (grupa ,,A“), la Helsinki și

17—25 LUPTE
Tampere
C.E., la Vama (ambele stiluri)

TENIS DE C.E., la Budapesta
MASA

18 MOTO C.M. (clasa 250 cmc) — primul con-

18—24 TIR

curs (în Elveția) și clasa ataș — 
al doilea concurs (în Franța) 
Concurs de trap și skeet, la Alma
Ata (U.R.S.S.).
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