
_____________________—J-_______________________ ■; 
ANUL XXXI - Nr. 8013 4 PAGINI 30 BANI gg Marți 6 mai 1975

SUCCESUL RUGBYȘTILOR ROMÂNI ÎN C. E.

CONFIRMAREA VALORII, 
SI A UNEI SUITE
J ■

DE REZULTATE PRESTIGIOASE
ADMIRABILELE NOASTRE GIMNASTE AU REVENIT ACASĂ 

NADIA COMĂNECI: „SÎNT CAMPIOANĂ EUROPEANĂ 
PENTRU CĂ AM MUNCIT MULT SI M-ĂM BUCURAT 
UE CELE MAI BUNE CONDIȚII DE PREGĂTIRE"

'• A zecea partidă consecutivă In care echipa noastră nu cunoaște infrlngerea

• Primire călduroasei, e- 
moționantă la aeroportul 
Otopeni ® Ziarele străine : 
„Prințesa Nadia a fermecat 
lumea" ® Specialiștii : „O 
nouă stea pe firmamentul 
gimnasticii mondiale" O Cea 
mai tînără campioană din is
toria gimnasticii mondiale • 
Alina Goreac, o contribuție 
prețioasă.

Ia ora cînd apar aceste rinduri. 
strălucitul succes al tinerei gim
naste românce Nadia Comaneci a 
făcut înconjurul lumii.

Nu ne propunem acum. în aces
te clipe încă „fierbinți”, o analiză 
a întrecerilor din Norvegia. Un 
fapt se cere însă subliniat din 
capul locului : cunoscindu-se va
loarea ridicată și posibilitățile 
deosebite ale Nadiei. federația 
noastră de specialitate, împreună 
cu antrenorii Marta și Reia 
Karoly, au pregătit cu minuțiozi
tate și temeinicie debutul acestei 
sportive intr-o competiție oficială 
a F.I.G. de o asemenea amploare. 
Aproape întreg anul 1974 a fost 
rezervat conceperii exercițiilor cu 
care Nadia Comăneci urma să-și 
facă debutul la campionatele eu
ropene, pregătirii unor combinații 
noi, unele în premieră mondială, 
repetării lor de mii de ori, pînă 
la automatizare. Așa se explică 
că, anul trecut, Nadia a concurat 
doar la „Turneul Prietenia" la 
Phenian, unde a obținut rezultat? 
foarte bune. Prezența ci, • luna 
trecută, la „Turneul campioane
lor" de la Londra, pe care l-a 
cîștigat, a constituit pentru ea o 
repetiție generală și a stimulat-o 
pentru... Skien, unde urma să îri- 
tilncască pe unele din ti e cele 
mai valoroase gimnaste alp lumii.

Cele cinci medalii cucerite în 
Norvegia (dintre care patru de 
aur) intr-o manieră care, pur și 
simplu, a entuziasmat pe cei mai 
autorizați specialiști ai gimnasti
cii mondiale, au făcut din Nadia 
Comăneci o autentică vedetă a 
sportului internațional și i-au 
creat o popularitate extraordina
ra. Ne-am convins dc aceasta în
soțind, ieri, delegația română, la 
reîntoarcerea in patrie. Pe aero
portul din. Oslo, la Copenhaga, în 
avionul TAROM cu care am că
lătorit spre București, oameni 
necunoscuți nouă au venit s-o fe
licite, i-au inminat buchete dc 
flori, au fotografiat-o și i-au so

licitat autografe ca unei mari 
campioane. In aceeași atmosferă 
caldă, de entuziasm si mare sa
tisfacție pentru performanțele 
Nadiei, s-a înscris și primirea 
care i s-a făcut multiplei cam
pioane europene și Alinei Goreac 
pe aeroportul Otopeni. Le-au in- 
tîmpinat conducători ai C.N.E.F.S. 
și F. R. Gimnastică, antrenori și 
activiști sportivi. Un grup de co
lege de pionierie purtînd o pan
cartă „Bravo Nadia ! Tot înainte !“, 
antrenori, profesori, activiști spor
tivi sau simpli iubitori ai gim
nasticii au acopcrit-o cu îmbrăți
șări, cu buchete de flori. /

Iar acum, să spicuim citcva 
dintre ecourile marii performanțe 
obținute la Skien.

Președintele Federației interna
ționale de gimnastică, dl. Arthur 
Gander (Elveția), impresionat de 
strălucitul succes al gimnasticii 
românești la „europene", a trimis 
o telegramă federației noastre prin 
care felicita călduros pe Nadia 
Comăneci și pe Alina Goreac. pe 
antrenorii lor și întregul activ al 
federației române dc specialitate.

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

Nadia Comăneci și Alina Goreac. înconjurate la sosire dc admiratori 
mari și mici, cu lojii bucuroși pentru marele succes realizat de gimnas
tele noastre. Foto : I. MIHĂICĂ

MADRID, 5 (prin telefon). Anj 
dori să Începem rindurile de țață 
cu o declarație a conducătorului 
delegației țării noastre, secretarul 
general al F. R. Rugby, proX. Q-. 
vidiu Marcu : „Sintem foarte mul
țumiți de rezultat. Titlul de cam
pioni continentali ne onorează, dar 
ne și obligă, in primul rind la o 
evoluție viitoare calitativ superioa
ră. Țin să felicit întreaga echipă 
și pe antrenori, pentru frumoasa 
performanță obținută".

Iată cuvinte care, deși rostite 
în clipe de mare bucurie, dove
desc că In lumea rugbyului nostru 
se gtndește cu multă luciditate 
pentru viitor. Un viitor care se 
clădește de vreo doi ani încoace, 
adică de cind Ia cirma naționalei 
a venit noul tandem de antrenori. 
V. Irimescu — P. Cosmâneecu. Dc 
atunci, mai exact din ziua de 11 
noiembrie 1973, rind la Valence 
XV-le Franței ne-a Întrecut, pe 
nedrept, la limită (7—6), echipa 
României nu a mai cunoscut in-

fringerca. De atunci, ea a susți
nut 10 partide, dintre care a cîș- 
iigat 9, avind o singură egalitate, 
cu Italia. Este o frumoasă carta 
de vizită, care deschide noi per
spective naționalei noastre de 
rugby. De altfel, viitorul turneu 
in Noua Zeelandă, din august, 
vorbește de la sine. Invitația pe 
continentul australian — care vina 
după turneul de acum doi ani in 
America de Sud — constituie do
vada unei reale valori, recunoscuta 
pe plan mondial și confirmate de 
mai bine dc un deceniu (coca ce 
coincide cu prima victorie, în 
1960, cu 11—5, asupra redutabilu
lui XV francez).

Putem aprecia că avem o echi
pă omogenă, in care maturitatea 
șl experiența jucătorilor Durban. 
Dinu. Ciornei, Pop, Postolachc,

D. CALUMACHI

(Continuare in pag. 2-3)

Duminică, al treilea joc al echipei naționale ut preliminariile C. E.

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
A DECLANȘAT

„ACȚIUNEA DANEMARCA
Se reia cursa echipei noastre 

naționale in „optimile" Campiona
tului european de fotbal deschis 
reprezentativelor. Meciul cu Dane
marca, programat duminică, la 
București, e al treilea joc pe care 
„tricolorii" il susțin in cadrul im
portantei competiții. Naționala 
reapare in fața calzilor ei supor
teri din Capitală — după o peri
oadă destul de lungă. In adevăr 
ea nu a mai jucat la București de 
la 29 mai 1974, deci, de aproape un 
an. Vă reamintim că, atunci, re

prezentativa noastră a evoluat in 
compania selecționatei Greciei, pe 
care a invins-o cu 3—1. între timp, 
insă, cum știm foarte bine, inter
naționalii noștri nu fost prezenți 
pe multe stadioane europene: 
Amsterdam. Sofia. Copenhaga. Is
tanbul, Fraga și Madrid, fără să 
cunoască infringerea 1

Rcintilnirca cu publicul huc«-
Eftimie iONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE

MODIFICĂRILE REGULAMENTULUI
AU PRODUS MARI SCHIMBĂRI 

ÎN RAPORTUL OL LORÎL
• Luptătorii români au obținut performanțe lăudabile.

dar au manifestat și unele carențe in pregătire

Săptămina trecută. In orașul 
vestgerman Ludwigshafen, s-au 
disputat campionatele continentale 
de lupte greco-romane șl liber?, 
la care au luat parte reprezentanți 
ai acestei discipline sportive din 
24 de țări. Spre deosebire do alte 
mari concursuri internaționale, de 
data aceasta federația română de 
specialitate a inscris în competiție 
echipe incomplete, concurînd nu
mai cile opt sportivi la fiecare 
stil, in loc de zece, așa cum per
mite regulamentul. în asemenea 
condiții, șansele delegației noastre 
de a obține mai multe locuri frun
tașe au fost diminuate. Aceasta 
este una dintre explicațiile faptu
lui că reprezentanții luptelor din 
România au obținut la întrecerile 
continentale mai puține medalii 
decit ne obișnuiseră. Celelalte cau
ze trebuie căutate, după părerea 
noastră. în modul cum s-au efec
tuat pregătirile sportivilor români, 
ca .și în condițiile total neobișnuite 
în care s-au disputat întrecerile. Se 
știe că actuala ediție a campiona
telor europene s-a desfășurat după 
un regulament mult modificat față 
de concursurile anterioare, modi
ficări care au impus restructura
rea metodicii antrenamentului și 
schimbarea completă a tacticii. 
Firește, condițiile de concurs au 
fost aceleași pentru toți partici- 
panții. Dar. evident, ele au favo
rizat pe unii sportivi al căror stil 
de luptă s-a putut adapta mai u- 
șor la noile prevederi ale regu
lamentului.

Cu tcalc aceste dificultăți, re
prezentanții tării noastre au obți
nut, în ansamblu, rezultate merito
rii, care (ac ca luptele din Româ

nia să se mențină 
in rindul frunta
șelor continentului 
nostru. O medalie 
de aur (Constantin 
Alexandru — gre
co-romane), două 
de argint (Ion E- 
nachc —— greco- 
romanc și Vasilc 
Iorga — liberei și 
una de bronz (La- 
dislau Șimon — 
libere), obținute 
de patru dintre cei 
16 luptători ro
mâni prezenți in 
concurs reprezintă 
bilanțul participă
rii la C.E.

LUPTE DE LA LUDWIGSHAFEN

Festivitate de premiere la C.E. dc lupte greco- 
romane : campion continental la cat. 48 kg, CON
STANTIN ALEXANDRU (România), locul II Al. 
Șumakov (U.R.S.S.), locul III Fr. Sere? (Ungaria)

Foto : EROL AYDIN

De altfel, făcind 
o trecere in re
vistă a noilor pur
tători ai centuri
lor continentale la 
stilul greco-roma
ne constatăm o 
surprinzător dc 
mare răspîndire 
geografică. Cele 
zece titluri sînt de
ținute în prezent de 
sportivi din opt (!) 
țări : Bulgaria (1), 
Iugoslavia (1),
R.F.G. <l), Suedia (1), Polonia (2). 
România (1). Ungaria (1) și U.R.S.S. 
(2). Formații puternice, care au do
minat cu autoritate ultimele mart 
competiții internaționale, cum sînt 
cele ale U.R.S.S. și Bulgariei, au 
fost obligate să se mulțumească, 
do data aceasta, cu unul sau două 
titluri de campioni europeni. Ua

alt exemplu care ne poate edifica 
asupra dificultăților create unor 
sportivi de noile prevederi ale re
gulamentului F.I.L.A. este cel al

Cosim CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)



(,,’Cupa Dînamo“ la ciclism a luat sflrșit 

V, SELEJAN ȘI-A APĂRAT CU BRIO „TRICOUL GALBEN
„CUPA DINAMO", una dintre 

cele mai frumoase și mai specta
culoase competiții internaționale de 
ciclism desfășurate în ultimul timp 
Ia noi, s-a încheiat ieri la amiază 
— la capătul etapeiza IlI-a, Bucu
rești — Alexandria — București 
(110 km) — cu victoria lui VASI
LE SELEJAN (Dinamo) și a for
mației DINAMO din U.R.S.S. Vic
toria rutierului român este preți
oasă deoarece a fost obținută în 
cadrul unei confruntări aprige. Cei 
7 rutieri sovietici, ca și cei 5 aler
gători cehoslovaci, s-au dovedit 
sportivi de valoare, cu deosebit 
simț combativ. Ei l-au supus pe 
purtătorul „tricoului galben" la 
un test sever. Răspunzînd prompt, 
fiind în permanență atent (sau a

Doi învingători : Vasile Teodor (stingă), primul clasat în etapa de ieri 
și Vasile Selejan — ciștigătorul „Cupei Dinamo*

Foto : Dragoș NEAGU

jutat eficient de Vasile Teodor, 
care a făcut ieri o cursă admirabi
lă), dejucînd fiecare acțiune, Va
sile Selejan și-a apărat onorabil 
trofeul și titlul de căpitan al echi
pei României pentru „Cursa Pă
cii". în clasamentul pe formații, 
Dinamo din U.R.S.S. a cucerit o 
merituoasă victorie, grație compor
tării excelente a rutierilor Iuri 
Daibov (un mare ciclist în deveni
re), Anatoli Onegov, Ivan Skosî- 
rev, Izot 
bcinikov. 
excelenta 
asigurată 
mo și A. 
mențiune
Miliției care au acordat un sprijin 

.eficient organizatorilor.
Ultima etapă, desfășurată 

dimineață, ne-a prilejuit viziona
rea unui spectacol de excelentă 
valoare. S-a rulat, chiar și împo
triva vîntului, într-un ritm alert, 
s-au făcut zeci de încercări de des
prindere, sprinturi lungi. Dinamo- 
viștii bucureșteni, de această dată 
mai atenți, mai sîrguincioși, au ac
ționat energic de-a lungul celor 
110 km, au fost prezenți în fieca
re tentativă pentru a nu lăsa ad
versarilor șanse certe. Vasile Teo
dor, și în acest sezon ciclistul nr. 
1 al țării noastre, ne-a dat

Usikov și Sergei Koro- 
Se cuvine a fi subliniată 
organizare a competiției, 
de clubul sportiv Dina- 
S. Loto — Pronosport. O 
specială pentru organele

luni

ieri

ECHIPA ROMÂNIEI
PENTRU

,,CURSA PĂCII"
La încheierea competiției de 

fond pe etape „Cupa Dinamo", se
lecționerii F. R. Ciclism au alcă
tuit echipa României pentru „Cursa 
Păcii", Berlin — Praga — Varșovia 
(8—22 mai). Cei 6 rutieri care ne 
vor reprezenta sînt : VASILE SE
LEJAN (Dinamo), căpitanul forma
ției, NICOLAE GAVRILA (Stea
ua) ; VALENTIN HOTA (Mureșul 
Tg. Mureș) ; VASILE PASCALE 
(Steaua) ; ION COJOCARU (Stea
ua) ; EUGEN DULGHERU (Voin
ța Ploiești). Antrenorul echipei es
te Constantin Voicu.

Reprezentativa de ciclism a 
României pleacă astăzi la Berlin, 
urmind să ia startul joi în prima 
etapă a celei de-a 28-a ediții a 
„Cursei Păcii".

s-au 
.sportiv:, 
Stelian 

juniori ; 
50 cmc

KARTING w ARAD s-a desfășurat 
prima etapa a campio

natului național de karting. Pe „Karto- 
dromul pionierilor'* din localitate ___
întrecut cu acest prilej 92 de sportiv:, 
juniori și seniori. Cîștigători : 
Boț (C.S.U. Brașov) — 50 cmc 
Gh. Udrea (C.SJJ. Brașov) — ___
seniori ; Constantin Nedelcu (C.S.U. Bra
șov) — 125 cmc seniori; Traian Nisto- 
rescu (C.S.U. Brașov) — 175 cmc seniori; 
Ovidiu Imbăruș (Casa pionierilor Arad) 
— speranțe; C.S.U. Brașov — pe echipe. 
Alte formații cu bune rezultate : „ASKA- 
LIN“, Felix — I.T.C., Semănătoarea — 
toate din București și „Cibinium" Sibiu 
(GH. NICULAIȚA, coresp.)

MOTO PENTRU CEA DE A DOUA
ETAPA a ,,Cupei Prietenia'* 

Ia motocros (11 mai, în orașul Merkers 
din R.D.G.), antrenorii Gh. loniță și M. 
Dănescu au selecționat următorii spor
tivi : M. Banu, A. lonescu, P. Filipescu 
și S. Paraschiv.

OINĂ ÎNTRECERILE zonale 
.CUPE] ROMÂNIEI". 

ALE 
„wrci KwiviAixi tl". Stadio

nul Dinamo a găzduit ultimele jocuri ale 
fazei municipiului București din cadrul

* &

dimensiunile talentului său. El a 
fost singurul care a controlat plu
tonul și a organizat replica gazde
lor. In final, după un travaliu în
delungat, a avut resurse să susțină 
un sprint amețitor (cu vînt din 
spate), să lupte împotriva unui 
grup de 10—12 sprinteri de clasă, 
îndeosebi din rîndurile oaspeților, 
și să cîștige autoritar ! Toate 
laudele acestui rutier, unul dintre 
puținii care dovedesc „inimă de ci
clist". Iată clasamentul etapei :

1. VASILE TEODOR (DINAMO) 
2h.36:50 (m.o.42 km) ; 2. Iuri Dai
bov (U.R.S.S.) ; 3. Valentin Ilie
(Dinamo) ; 4. Ludek Kubias (Ceho
slovacia) ; 5. Anatoli Onegov
(U.R.S.S.) ; 6. Valentin Hoța (Mu
reșul Tg. Mureș) — același timp.

Clasament general individual : 
1. VASILE SELEJAN (DINAMO) 
7 h.40:41 ; 2. Anatoli Onegov
(U.R.S.S.) la 27 s ; 3. Iuri Daibov 
(U.R.S.S.) la 32 s ; 4. Vladimir Ne- 
veceral (Cehoslovacia) la 32 s ; 5. 
Ludek Kubias (Cehoslovacia) la 
39 s ; 6. Norik Avetisian (U.R.S.S.), 
la 44 s; 7. Ivan Skosîrev (U.R.S.S.) 
la 49 s ; 8. Valentin Hoța (Mureșul 
Tg. Mureș) la 54 s ; 9. Teodor
Drăgan (Voința București) la 54 s ; 
10. Ion Cosma (Dinamo) la 1:25.

Clasament general pe echipe : 
1. DINAMO din U.R.S.S. ; 2. Dina
mo București II ; 3. Ruda Hvczda 
din Cehoslovacia.

Titlul 
lergător 
tierului 
zent în 
ale competiției.

Hristache NAUM

de „cel mai combativ** a- 
al competiției revine ru- 
sovictic Iuri Daibov, pre- 
toate acțiunile de evadare

SUCCESUL RUGBYȘTILOR ROMANI IN C. E
(Urmare din pag 1)

Fugigi, Nica, Nicolescu și Dara
ban se îmbină armonios cu tine
rețea ■ și talentul lui Muntcanu, 
Constantin, Marica, Dumitru și 
mai proaspeților titularizați Paras- 
chiv, Alexandru, Boroi, Mușat sau 
Stoica Enciu.

La Madrid, înaintarea a luptat 
mult și cu succes. A dominat tușa 
și a fost activă în jocul de cîmp, 
răspunzînd curajos acțiunilor ad
verse. Treisferturile — bine asi
gurate cu baloane de cei doi foar
te tineri mijlocași — au dovedit 
o superioritate tehnică netă.

Citeva aprecieri asupra jucăto
rilor. Fundașul DURBAC a acțio
nat corect, fiind 
forma care l-a 
CONSTANTIN a 
s-a regăsit în 
cînd a creat două faze în care 
și-a demonstrat clasa, una fina
lizată cu o excepțională încer
care (autor : Alexandru). Cealaltă 
aripă, NICA — activ, a transfor
mat bine și a evoluat curajos. 
Centrul MARICA. a ieșit în relief 
mai ales după pauză, cînd a în
scris o reușită încercare. Celălalt 
centru, NICOLESCU, evoluția 
bună, pe un post neobișnuit. „Des-

in revenire spre 
consacrat. Aripa 
început slab, dar 
repriza secundă,

„Cupei României". Principalele favorite, 
Dinamo Buc. și C.P.B., s-au întilnit în meci 
decisiv, victoria revenind la mare luptă 
gazdelor, cu scorul de 14—13. Totuși, pozi
ția fruntașă in clasamentul final o deține 
echipa C.P.B. cu 24 p, grație unui punc- 
taveraj superior, urmată la egalitate de 
puncte de Dinamo, Gloria 8 p și 
versitotea 
C.P.B. și 
„zonele" 
Galați.

Uni-
8 p. In urma acestor rezultate, 
Dinamo s-au calificat pentru 

de la Tg. Jiu și, respectiv.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE, SERIA A ll-A : 

MUREȘUL TG. MUREȘ 10-0 la 
2—1 la fete. Simona Nunweiller

7—9; Orășanu

TENIS
T.C.B. - 
băieți și
— Vera Dudaș 7—5, 2—6, . . . ___,___
— Maier 6—0, 6—3; Fețeanu — Knop 6—1,
7-6; T.C.B. ---------------- ----------- ‘ '
la bâieți și 4—1 
6—0, 6—2; Barbu 
mono Nunweiller 
lunela Orășanu 
6-3; Orășanu -

SĂNĂTATEA ORADEA 9-1 
la fete. Bîrcu — Hutter 
— Nagy 6—4, 6—3; Si- 

— Elena Jecu 6-2, 6—3; 
— Doina Szabo 6—4, 
Nagy 8-6, 4-6, 5-7.

MIERCURI ȘI JOI

ETAPA INTERMEDIARA
IN CAMPIONATELE DE HANDBAL
Cele două campionate republi

cane de handbal se apropie de fi
nal, programînd miercuri și joi 
etapa a XXXI-a sau, mal bine zis, 
antepcnultima rundă a întrecerii. 
Și dacă disputa pentru cele două 
titluri de campioană se pare că s-a 
cam clarificat (la feminin Univer
sitatea Timișoara are un avans de 
6 puncte față de principala sa ad
versară, Universitatea București 
și un joc în plus, dar derbyul din
tre ele este programat în orașul 
de pe malurile Begăi, iar la mas
culin Steaua conduce detașat — 10 
puncte ! — și este pe cale de a
realiza o performanță unică și a- 
nume aceea de a termina neînvin
să întrecerea), în schimb lupta 
pentru evitarea retrogradării este 
la fel de aprigă în ambele între
ceri.

In campionatul feminin, de pildă, 
nu s-a mai întîmplat de mulți, 
foarte mulți ani, ca înainte cu trei 
etape de încheierea campionatului 
nu mai puțin de 5 echipe să se 
afle la egalitate de puncte (23) și 
angajate intr-o aprigă dispută pen
tru evitarea locului 11. Este vorba 
de formațiile : Voința Odorhei, U- 
niversitatea Iași, Rapid București, 
Mureșul Tg. Mureș și Constructo
rul Timișoara. Care dintre ele are 
cele mai mari șanse ? Greu de 
spus. In orice caz, joi la Odorhei 
are loc un meci decisiv în care 
se vor înfrunta echipa locală Vo
ința și Universitatea Iași.

La fel se petrec lucrurile și în 
campionatul masculin, unde CA
ROM n-a reușit să învingă pe te
ren propriu pe una din principa
lele sale rivale în lupta pentru evi
tarea retrogradării, C.S.U. Galați, 
în timp ce Independența Sibiu a 
realizat marea victorie în fața lui 
H. C. Minaur Baia Mare. Aid, 
însă, spre deosebire de competiția 
feminină, numai trei 
(C.S.U. Galați, Independența 
și CAROM) „trăiesc" aceste 
me etape sub amenințarea 
lui 11...

In final, să menționăm că 
torii de handbal din București au 

formații 
Sibiu 
ulti- 
locu-

ama-

ÎN LUNA MAI - PRIMELE STARTURI OFICIALE, IN AER LIBER, ALE ATLEȚILOR ACȚIUNI

T.C.B. - U.T. ARAD 7-8. Orășanu - Crl- 
șan 6—2, 2—6, 5-7; Bîrcu — Cociuban 6—2, 
3-6, 5-7; PETROLISTUL ClMPINA - SA- 
NATATEA ORADEA 5-10; PETROLISTUL
- MUREȘUL TG. MUREȘ 10-5 (E. STROE- 
coresp.); DUNAREA GALAȚI — U.T. 
ARAD 4-6 la bâieți; DUNAREA GALAȚI
- MUREȘUL TG. MUREȘ 9-1 la bâieți 
și 2—3 la fete. (T. SIRlOPOL-coresp. jucL) 
• REZULTATUL FINALEI turneului de ju
niori din Capitală, care a fost reluata 
ieri dimineața la T.C.B.: Marian Mirxa
- Laurențiu Țiței 6—2, 3-6, 9-7.

VOLEI MECI AMICAL INTERNAȚIO
NAL, La Brașov s-a disputat 

un meci amical între echipa locală mas
culină Tractorul, care a promovat în 
prima divizie, și reprezentativa de tine
ret a R.F. Germania. In urma unui joc 
de bună factură tehnică, voleibaliștii 

■ brașoveni au obținut victoria cu 3—1 
(-11, 12, 13, 11). (C. GRUlA-coresp. ju
dețean)

ocazia să urmărească mirecuri 
două partide in care se vor con
frunta patru protagoniste : Dina
mo — H. C. Minaur și respectiv, 
Universitatea — I.E.F.S.

Dar iată programul complet al e- 
tapei a XXXI-a din cele două cam
pionate republicane, Divizia A :

MASCULIN : Steaua — Politeh
nica Timișoara (joi, teren Steaua, 
ora 17,30), Dinamo București — 
H. C. Minaur Baia Mare (miercuri, 
teren Dinamo, ora 17,30), CAROM
— Independența Sibiu, C.S.U. Ga
lați — Universitatea București, 
Universitatea Craiova — Universi
tatea Cluj-Napoca, Dinamo Brașov
— Știința Bacău.

FEMININ : Rapid București — 
Confecția București (joi, teren 
Giulești, ora 16), Progresul Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș (joi, 
teren Progresul, ora 16), Universi
tatea București — I.E.F.S. 
(miercuri, teren Constructorul, ora 
16), Sparta Mediaș — Constructo
rul Timișoara, Voința Odorhei — 
Universitatea Iași. Meciul Univer
sitatea Timișoara — Textila Bu- 
buși, programat în această etapă, 
s-a disputat, închelndu-se cu vic
toria timișorencelor : 13—7 (7—4).

FEMININ
1. „W TIMIȘ. n 27 3 1 509—290 57
2. „U“ București 30 24 3 3 454—309 51
3. Text. Buhuși 31 17 3 11 386—354 37
4. I.E.F.S. 30 17 2 11 354—279 36
5. Prog. Buc. 30 16 4 10 344—322 36
6. Confecția 30 14 0 16 383—400 28
7. Voința Odorh. 30 10 3 17 331—342 23
8. „U” Iași 30 10 3 17 378—411 23
9. Rapid Buc. 30 10 3 17 309—353 23

10. Mureșul Tg. M. 30 10 3 17 346—412 23
11. Constr. Tim. 80 9 5 16 304—333 23
12. Sparta Mediaș 30 1 0 29 271—559 2

MASCULIN
1. Steaua 30 30 0 0 674—468 60
2. Dinamo Buc. 30 25 0 5 570—395 50
3. H.C. Minaur 30 17 1 12 595—568 35
4. Știința Bc. 30 15 3 12 502—492 33
5. WU“ Buc. 30 15 3 12 464—469 33
6. Poli. Timiș. 30 12 4 14 537—548 21
7. Dinamo Bv. 30 12 2 16 546—582 30
8. BUU Cj-Nap. 30 11 3 16 451—476 25
9. C.S.U. Galați 30 10 2 18 472—515 22

10. Indep. Sibiu 30 10 1 19 540—600 21
11. CAROM 30 9 2 10 504—546 10
12. „U" Craiova 30 3 1 26 428—624 7

debrandt (R. F. Germania) 18:51,8, 
Suchan (Cehoslovacia) 19:09,0, Td- 
rok (Ungaria) 19:21,0, Ilie Cioca 
(România) 19:23,0, Mohacki (Unga
ria) 19:24,0.

• In competiția dotată cu „Tro
feul Slavoniei*4, recent desfășurată 
în Iugoslavia, Cristina Gossler a 
sărit 1,70 m la înălțime iar Virgil 
Costache 7,22 m la lungime (ambii

Rugbyștii spanioli au apărut in 
mare progres tehnic și tactic. Se 
simte acumularea unei experiențe 
ciștigate în urma jocurilor susți
nute in Anglia, cu două luni în 
urmă. Antrenorul Gerard Murillo 
ne spunea : „Elevii mei, afectați 
de rezultat, apreciază totuși supe
rioritatea românilor și calitatea 
excelentă a jocului, mai ales in 
repriza secundă. Dintre jucătorii 
noștri, cei mai buni au fost Cien- 
fuegos, Epalza, la originea multor 
acțiuni, Mocoroa și Bueno". Ulti
mii joacă la St. Jean de Luz, unde 
antrenor este tot Murillo...

In fine, trebuie să arătăm că 
partida s-a desfășurat în spiritul 
unei totale sportivități, deși nervii 
erau pe punctul de a ceda, la 
12—12. Și totuși, în nici un mo
ment nu s-au depășit legile fair- 
play-ului 1

Campionatul de șah pe echipe

SE SCHIMBĂ LIDERII!
GOL 
cum 
eficad

Desfășurată sub semnul unei 
lupte foarte aprige și agitate, ac
tuala ediție a campionatului națio
nal de șah pe echipe continuă să 
furnizeze surprize. Astfel, în run
da a 5-a, I.T.B. a învins pe Con
structorul — Olimpia cu 4—3, sen
zațională (și decisivă) fiind partida 
pe care Margareta Teodorescu a 
cîștigat-o în 11 mutări (!) la Mar
gareta Mureșan (Pavlov — Cio- 
câitea, Bondoc — Ghițescu. Gavri- 
lă — Voiculescu remize). In acest 
timp, C.S.M. Cluj-Napoca stopa cu 
un meci egal (3*/z—3>/i) ofensiva 
liderului, „U“ București (Breazu — 
Stoica Vi, Buză — Griinberg 1—0, 
Szabo — Șubă 0—1). Medicina Ti
mișoara — Petrolul 4—3 (rezultat 
hotărît, la mesele feminine : 
Baumstark — Ilie 1—0, Makai — 
Nicola 1—0), Vulcan — Medicina 
Iași 3*/i—3'/z, Politehnica — A.S.E. 
5—2.

în runda a 6-a, Politehnica 
București a reușit să învingă pe 
Universitatea cu 4—3 (Urzică — 
Stoica 1—0, Nacht — Griinberg */2, 
Drimer — Șubă 1—0, Ștefanov — 
Ghindă 'A, Steroiu — Polihroniade 
0—1, Murafa — Olteanu 0—1, Do-

CAMPIOANELE 
ȘCOLARE

ȘI DE JUNIORI 
LA BASCHET

I
I

cinci zile de întreceri a- 
turneele finale ale Divi-

a
După 

tractive, 
ziei școlare și de juniori la baschet 
s-au încheiat cu victoria echipei 
masculine a Liceului nr. 35 Bucu
rești (pentru a șaptea oară cam
pioană școlară și de juniori) și a 
formațiilor feminine Olimpia — 
Constructorul București (pentru a 
doua oară campioană la junioare) 
și Școala sportivă nr. 2 București 
(pentru prima dată campioană șco
lară). Turneele, desfășurate in sala 
Floreasca, în condiții organizatori
ce optime, au oferit partide spec
taculoase, unele de bun nivel teh
nic, ca de pildă Lie. nr. 35 — Șc. 
sp. Constanța, Lie. nr. 35 — Șc. 
sp. Cluj-Napoca la băieți și Olim
pia — Constructorul — Șc. sp. 
Ploiești la fete.

Clasamente. Masculin : 1. LIC.
NR. 35 (antrenor G. Chiralcu) — 
campioană școlară și de juniori, 2. 
Dinamo București (T. Giurculescu), 
3. Șc. sp. Cluj-I’apoca (V. Moldo
van), 4. Șc. sp. Constanța (M. Hon- 
drilă), 5. Șc. sp. Arad (E. David- 
hazi), 6. Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 
(A. Madaras) ; feminin : 1. OLIM
PIA — CONSTRUCTORUL (Gh. 
Lăzărescu) — campioană de juni
oare, 2. ȘC. SP. NR. 2 BUCU
REȘTI (C. Dinescu) — campioană 
școlară, 3. Șc. sp. Ploiești (G. Năs- 
tase), 4. Lie. 4 Oradea (Ilona Ghi- 
ță), 5. Lie. „Boiyai" Tg. Mureș (Gh. 
Fiillop), 6. Șc. sp. Sibiu (M. Fle- 
șeriu).

Maeștrii emeriți ai sportului Eva 
Ferencz și Andrei Folbcrt au ofe
rit premii, din partea F. R. Bas
chet, următorilor : coșgetcri :
GHEORGHIȚA BADEA (Șc. sp. 2 
București) 112 p și MILENCO 
MINZĂT (Șc. sp. Arad) 127 p ; 
cea mai bună jucătoare : FLO
RENTINA CĂPRIȚĂ (Olimpia — 
Constructorul), cel mai bun jucă
tor : VIRGIL CAPUȘAN (Lie. nr. 
35) ; cea mai bună conducătoare de 
joc ; LILIANA CIOBOTARIU (Șc. 
sp. Ploiești), ceî mai bun conducă
tor de joc : FLORIN APOSTU 
(Lie. 35).
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18 mal va

s-au clasat pe locul trei). Cu 2:11,3 
pe 800 m Geta Macovei a fost a 
cincea.

• La sfirșitul săptăminii sînt 
programate primele întreceri ofi
ciale în aer liber din actualul se
zon de concursuri. La Oradea se 
vor desfășura : campionatul repu
blican de pentatlon junioare I, con
cursul republican de pentatlon se
nioare (10 mai), campionatele re
publicane universitare (10—11 mai). 
La Constanța, sîmbătă 
că, se vor desfășura 
concursului republican 
vară al juniorilor II.

• In zilele de 17 și 
avea loc prima etapă a unei im
portante competiții pe echipe — 
„Cupa României". întrecerile se vor 
desfășura în cadrul a șase zone cu 
participarea a 8 echipe de club din 
București și a 39 de selecționate 
județene. Iată compoziția zonelor : 
I — C.A.U., Steaua, Dinamo, Rapid, 
Metalul București, Argeș, Cluj, Iași 
și Brașov ; II — S.S.A. și Progresul 
Buc., Constanța, Neamț, Bacău, 
Brăila, Galați, Suceava, Buzău ; III 
— Dolj, Timiș, Bihor, Arad, Sibiu, 
Prahova, Mureș, Maramureș, Caraș- 
Severin ; IV — Hunedoara, Mehe
dinți, Teleorman, Gorj, Olt, Alba, 
Vîlcea ; V — C.S.S. Buc., Dîmbovița, 
Vrancea, Ilfov, Vaslui, Tulcea, Ia
lomița ; VI — Satu Mare, Harghita, 
Covasna, Sălaj, Bistrița, Botoșani. 
In linii mari regulamentul este cel 
al fostului campionat republican 
pe echipe.
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du — Barbu 1—0). Medicina Timi
șoara — Vulcan 5—1 (1), A.S.E. —
I.T.B.  3—3 (1), Medicina Iași — O- 
limpia — Constructorul 3—1, Pe
trolul — C.S.M. 4—3.

In clasamentul general pe pri
mul loc a trecut Medicina Timi
șoara cu 13 p, urmată de Univer
sitatea cu 11, Petrolul și Politeh
nica cu 10 p.

In clasamentul masculin con
ducerea a luat-o Politehnica cu 18 
p, Petrolul 17* 1/,, Universitatea 
16*/2, iar în ccl feminin s-a distan
țat Medicina Timișoara cu 91/, p, 
Olimpia — Constructorul Vh, Uni
versitatea 7.

• Pe străzile Budapestei s-a des
fășurat, în cinstea zilei de 1 Mai, o 
cursă internațională de fond 
(6 700 m) la care au participat 110 
concurcnți din mai multe țări eu
ropene. La capătul unei dispute 
urmărite cu interes de un mare nu
măr de spectatori victoria a reve
nit alergătorului britanic Bernard 
Ford în 18:35,6. L-au urmat : Hil- 

chiderea" ALEXANDRU a redebu- 
tat cu brio, după meciul de anul 
trecut cu Polonia, fiind considerat 
de antrenori drept cel mai bun om 
al echipei în jocul de la Madrid. 
PARASCHIV a avut și el un de
but excelent. A evoluat curajos, cu 
multă fantezie. Se anunță un mij
locaș la grămadă cu mari posibi
lități. înaintașii : POP, căpitanul 
echipei, a fost un exemplu. Și-a 
activat tot timpul colegii în mo
mentele decisive. FUGIGI a făcut 
un joc bun, de echipă, cu toate 
că a fost handicapat de o întin
dere la picior. STOICA ENCIU 
s-a străduit să fie la înălțimea 
partenerului pe care l-a înlocuit. 
POSTOLACHE a prins una din 
zilele Iul bune ; activ, permanent 
pe fază. DARABAN — joc bun 
în tușe, unde a cules multe ba
loane ; a placat deseori decisiv. 
BOROI — alt debutant care pro
mite mult. In final a jucat dezin
volt, cu mult spirit de sacrificiu. 
CIORNEI, puternic, sigur, în mo
mentele fixe, ceva mai lent în ac
țiunile de mișcare, la fel ca șl 
DINU. MUNTEANU. din nou vi
vace, ambițios. A ieșit repede la 
joc, îndreptînd atacul spre butu
rile adverse, fiind inițiatorul am
belor noastre încercări.
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FINALELE CELEI DE A lil a
Acest început de sâptămină este 

marcat de un eveniment care reține 
atenția studenților iubitori de sport 
— desfășurarea întrecerilor finale ale 
celei de-a IlI-a ediții a Agronomia- 
dei. Cu acest prilej, peste 250 de stu- 
denți și studente din Institutul agro
nomic bucureștean, reprezentanți ai 
miilor de tineri și tinere care au 
luat parte la prima etapă a acestei 
frumoase competiții sportive de
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In vederea meciului de la copenhagă
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cu atmosfera care trebuie întronată 
pe stadioanele noastre — a stîrnit 
reacția imediată, dar nu mai puțin 
deplorabilă, a unora dintre suporte
rii echipei bucureștene. Aceștia, gru
pați într-unul din sectoarele tribunei 
a n-a, au scandat in cor expresii 
total deplasate și insultătoare la 
adresa — in corpore — a suporterilor 
craloveni aflați la peluză.

Toate aceste fapte, care au umbrit 
ambianța pină atunci destul de plă
cută de pe stadion, slnt condamna
bile și ele trebuie să dispară cu 
desăvîrșlre din arenele noastre spor
tive. Nu este, de altfel, pentru prima 
oară cind în acest ziar atragem a- 
tenția asupra unor acte nesportive 
comise de spectatori certați cu disci
plina șl cu bunul simț, inclusiv a 
necivtlizatului obicei de a se arunca 
cu petarde spre sau în cîmpul de 
joc, care pot pune în pericol inte
gritatea fizică a jucătorilor, arbitri
lor, copiilor de mingi și altor per
soane aflate în incinta terenurilor.

Intrucit, în pofida tuturor semna
lelor de pînă acum, asemenea acte 
reprobabile — mergind uneori pînă 
la huliganism — continuă să se pro
ducă pe stadioanele noastre, este 
cazul ca organele de ordine să de
vină mai active, să ia măsuri mai 
severe împotriva celor ce încearcă 
să tulbure sau să vicieze atmosfera 
întrecerilor sportive.
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(Urmare din pag 1)
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reștean se petrece sub auspicii fru
moase și cu perspective promiță
toare. Egalul de la Madrid a dat 
tuturor partidelor viitoare ale echi
pei României o dublă greutate, 
efecte simțitor sporite. E momentul 
in care „unsprezecele" nostru tre
buie să fructifice avantajul tere
nului in două partide consecutive, 
cu Danemarca și Scoția. Iubitorii 
fotbalului știu insă perfect că, in 
actuala etapă a acestui sport, par
tidele de acasă au căpătat un plus 
de dificultate și că. prin urmare, 
așa cum mai scriam in coloanele 
noastre, misiunea zecilor de mii de 
spectatori devine și ea mai esen
țială, mai prețioasă.

Acestea eratu, de altfel, și senti
mentele cu care Dinu, căpitanul 
reprezentativei, ne mărturisea că 
întimpină partida de duminică. 
Dialogul s-a petrecut în minutele 
de dinaintea reunirii lotului repre
zentativ. Soseau, rînd pe rînd, ju
cătorii convocați și revederea ve
chilor sau mai noilor coechipieri 
de națională avea acea frumoasă 
bucurie a reîntîlnirii unor prieteni. 
De altfel, fără o adevărată ami
ciție nici nu se poate pretinde
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• GLORIA 
PRAGA 2—4 
al turneului 
Sparta Praga 
Buzău, unde 
întîlnit 
Prestînd 
Praga a 
(2-0).

BUZĂU — SPARTA 
(0—2). Ultimul meci i 
echipei cehoslovace 
s-a disputat joi, la 

fotbaliștii oaspeți au 
formația locală Gloria, 
un joc superior, Sparta 
obținut victoria cu 4—2
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• ARBITRI ROMANI LA ME
CIUL U.R.S.S. — IUGOSLAVIA 
(selecționate 
din cadrul preliminariilor 
pice dintre reprezentativele Uni
unii Sovietice și Iugoslaviei care 
se va disputa la 25 mai, va fi 
condusă de o brigadă de arbitri 
din țara noastră. F.R.F. urmează 
să-i desemneze pe cei trei „cava
leri ai fluierului".

olimpice). Partida 
olim-

la 
id-

hte 
de

L
L -
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Toate drumurile componenților 
lotului de tineret au dus ieri di
mineață spre sediul federației. An
trenorii Cornel Drăgușin și Ion 
Nunweiller au dat semnalul pre
gătirii directe a meciului cu Da
nemarca din campionatul european, 
rezervat echipelor de tineret (23 
de ani). Pentru meciul de sîmbătă 
după-amiază, de la Copenhaga, re
prezentativa noastră și-a început 
de ieri activitatea, avind ca țel fi
nal o comportare cit mai bună și 
un rezultat favorabil în întilnirea 
de la sfîrșitul săptămînii.

De altfel, Troi spunea ieri, cu 
puțin timp înainte de întrunirea 
lotului : „La Copenhaga va 
joc al ambițiilor, nici unul 
componcnții formației de tineret 
neuitînd că in partida tur, la 
București, echipa noastră a cîști- 
gat cu 6—2, și firesc, danezii vor 
căuta revanșa". Probabil că la fel 
gindesc și ceilalți membri ai lo
tului care are următoarea compo
nență : Moraru și Jivan — portari ; 
Purima, Smarandache. FI. Marin, 
Grigoraș, Lucuță și Mihai — fun
dași ; Dumitriu IV, Beldcanu și 
I. Marin — mijlocași ; Troi, Mul- 
țescu, Dănilă, Manca, M. Răduca
nu și Năstase — atacanți. Sub as
pect medical există trei semne de 
întrebare : Lucuță, care a avut nu 
de mult piciorul in ghips ; M. Ră
ducanu, o entorsă ușoară și Mul- 
țescu, întindere, dar doctorul FI. 
Brătilă speră ca cei trei să fie

foarte curînd readuși în deplină
tatea forțelor fizice.

Programul de pregătire început 
ieri, prevede și două jocuri de ve
rificare pe stadionul Voința : astăzi, 
cu formația de juniori a clubului 
Dinamo, miercuri cu echipa de 
tineret-speranțe a dinamoviștilor 
bucureșteni.

Plecarea echipei este prevăzută 
pentru joi dimineața, pe calea 
aerului.

DUDU GEORGESCU
fi un 
dintre

)

AVANSEAZĂ iN CLASAMENTUL
„GHETEI DE AUR"

După meciurile de duminică 
din campionatele din Europa, si
tuația în clasamentul „Ghetei de 
aur" este aceasta :

1—3. YAZALDE (Sporting) (încă 
un meci de jucat), ONN1S (Mo
naco) (încă 3 etape de jucat. Onnis 
a înscris două goluri în ’" 
etape), CELLS (Ajax) (încă 
meci de jucat. Gells a marcat 
gol în etapa de duminică) — 
goluri.

4—6. GEORGESCU (Dinamo) 
etape de jucat), Van den Kuylcn 
(Eindhoven) (1 etapă), Riedl (An
vers) (1 etapă) — 27 goluri.

Holmstrom (B. K. Copen- 
(terminat), 
(1

7—8. 
haga) 
tende)

două 
un 
un 
30

(7

Simonsen (Os-
etapă) — 24 goluri.

se

existența acelui element esențial, 
spiritul de echipă.

Au intrat în pregătiri următorii 
jucători : 
(portari), Cheran, G. Sandu, 
mărea nu 
(fundași), 
Georgescu,

Răducanu și Iorgulescu 
~ ’ i, Săt-

II, Sameș, Anghelini 
Dumitru, Dinu, D. 

_ Iordănescu, Bălăci,
Biiloni (mijlocași), Crișan, Kun, 
Lucescu, Dobrin, Nunweiller, Mar- 
cu. Deoarece fundașul brașovean 
Mateescu a suferit o nouă ruptură 
musculară, s-a renunțat la el. 
Dobrin are o contuzie la glezna 
piciorului sting produsă la o cioc
nire cu fundașul timișorean Păl- 
tinișan și va fi supus unor îngri
jiri speciale. Nunweiller, care a 
urmat un intens tratament medical 
după ruptura de mușchi de la 
Madrid, recidivată la Galați, pare ' . jjne, Kui1j cl resța_

accidentarea din jocul 
a evoluat 30 de minute 
cu U. M. Timișoara și 
dureri. Se speră, deci,

Cum 
pionatului 
treaptă în 
multe șanse pentru 
reușită. De altfel, 
bire telefonică avută aseară, 
noscutul comentator francez J. Ph. 
Rethacker, redactor șef al revistei 
„France Football" 
rea trofeului — ne spunea : 
că lupta sc va da între Onnis și 
Georgescu. Dar 
ciuri pe care le 
tat internaționalul de la Dinamo 
București ii acordă o șansă in 
plus- față de înaintașul de Ia Mo
naco".

vede, golgeterul cam- 
nostru a urcat cu o 
clasament. El luptă cu 

o frumoasă 
într-o convor- 

cu-

orgnnizaioa-
„Cred

numărul de mc* 
mai are de dispu

Acum, cind „tricolorii" au reluat, la Snagov, antrenamentele, 
să ne îngăduim un moment de pauză, pentru a încerca să 
aducem în arenă cifrele. (Totul ar putea să pară un simplu 

joc, dar vom vedea, în cele din urmă, că — în spatele jocului __
cifrele vorbesc).

Mai întîi, un extras de clasament. Acum, cind s-au scurs zece 
etape din retur, o surpriză. In fruntea clasamentului returului se află 

puncte I Această apropiere 
ne reamintim situația 
turului, cind Dinamo

Dinamo și... F. C. Galați, cu cite 13 
pare cel puțin bizară, mai ales dacă 
două echipe după primele etape ale 
ducea cu...

10 8 1 1 20—ă 17
iar F. C. Galați încheia plutonul, cu...

10 1 1 8 3—17 3
După cum vedeți, cifrele se „compensează" ca intr-un joc

celor 
con-

... ,_ veri
tabil. Iar dacă amintim că situația acestor două echipe în clasa
mentul returului oferă binomul...

1. Dinamo 10 5 3 2 22—12 13
2. F. C. Galați 10 5 3 2 14—14 13

...ne dăm seama că acest clasament al returului e un interesant 
pretext pentru reflecții.

Returul campionatului nostru confirmă „setea de viață" a team- 
urilor de la polii clasamentului și, in același timp, lipsa de voință 
a echipelor aflate la adăpost după terminarea turului. (Poate că 
așa se explică faptul că F.C.M. Reșița, U.T.A. și „U“ Cluj-Napoca 
sint singurele echipe cu doar șapte puncte din zece jocuri).

Toate echipele amenințate la sfîrșitul turului au realizat cel 
puțin 50 la sută din punctajul posibil în aceste zece jocuri. E lim
pede că „revolta" acestor echipe demult „condamnate" a produs 
elanul necesar unei regrupări nu prea așteptate și care face ca 
bătălia pentru evitarea retrogradării să angajeze, în continuare, 
cel puțin o jumătate din echipele primei divizii.

Două vorbe despre corifeii clasamentului.
La startul returului, rubrica noastră de fotbal a inițiat o anchetă 

în rîndul căpitanilor de echipă, solicitîndu-le „ordinea primelor trei 
formații" la terminarea campionatului. După cum vă amintiți, poate, 
toți cei 18 căpitani au indicat Dinamo pe locul întii. Unsprezece 
dintre ei au „văzut” F.C.M. Reșița pe locul doi. in sfîrșit, Steaua 
era cotată pe locul trei.

Intre timp, lucrurile s-au mai schimbat. Vă reamintim 
acest prilej 
cele moi 
Dinamo, 
ierarhia : 
in sfîrșit, 
Craiova, 
miul rubricii noastre de fotbal ?

La ora cind apar aceste rinduri, „tricolorii" se pregătesc pen
tru primul antrenament al zilei. Duminică ei vor juca împotriva 
unei echipe care deține un deloc neglijabil avantaj : nu are ce 
pierde.

CU
trei dintre pronosticurile care par să întrunească 

multe șanse de realizare. Libardi a indicat ordinea : 1.
2. A.S.Ă., 3. „U" Craiova, 4. Steaua. Dumitru a „văzut" 
1. Dinamo, 2. „U" Craiova, 3. Steaua, 4. F.C.M. Reșița. 
Bîgar» a plasat echipele în ordinea : 1. Dinamo, 2. „U“
3. A.S.A., 4. Steaua. Cine va primi, pînă la urmă, pre-

REZULTATELE ETAPEI A XXII-a

loon CHIRILĂ

A DIVIZIEI C
refăcut. în 
bilit după 
cu Spania, 
în partida 
nu resimte 
ca toți cei 19 jucători să fie în per
fectă stare de sănătate în ziua me
ciului. Programul de ieri a prevă
zut un antrenament tchnico-tactic. 
Astăzi, alte ședințe de intensă pre
gătire și vizionarea filmului jocului 
Danemarca — România din oc
tombrie, anul trecut, de la Co
penhaga. Deci, reintilnirca, deo
camdată doar pe peliculă, cu par
tenerul de întrecere de duminică. 
Un partener care trebuie privit cu 
toată atenția și grija. Cum de alt
fel subliniau — fără excepție —■ 
selecționații la reunirea petrecută 
ieri dimineață.

SERIA I
C. S. Botoșani — Dorna Vatra 

Dornei 2—0 (0—0), Sportul munci
toresc Suceava — Victoria Roman 
3—3 (1—2), Unirea Iași — Construc
torul Botoșani 1-0 (0—0),
Cîmpulung Moldovenesc — 
Dorohoi 
man — 
în min.
man — 
Avîntul ____ ____
2—0 (1—0), Nicolina lași — 
Gura Humorului 0—3 (0—1).

Pe primele locuri in clasament.* 
după etapa a XXII-a : 1. C. S. BO
TOȘANI 31 p (golaveraj 48—16). 2. 
Danubiana Roman 27 p (30—20)... pe 
ultimele : 15. Sportul muncitoresc
Suceava 16 p (24—37), 16. Nicolina 
Iași 8 p

A.S.A. 
Cristalul

2—0 (1—0), Laminorul Ro-
Foresta Moldovița întrerupt 
15, la 3—0, Danubiana Ko- 
Metalul Rădăuți 1—0 (0—0), 
Frasin — Constructorul Iași 

” i — Minerul

Sportul 
. (24—37),

(20—53).

SERIA A II-A
Gh. Gheorghiu-Dej — 

Huși 6—0 (2—0), RU1-

BILETE PENTRU MECIUL
CU DANEMARCA

I.E.A.B.S. anunță că biletele 
pentru meciul de fotbal România 
— Danemarca, din cadrul C.E. 
(care va avea loc duminică pe 
stadionul „23 August") s-au pus în 
vînzare începînd de azi, la casele 
stadionului și patinoarului 
gust", ale stadioanelor 
Dinamo și Giulești și 
C.C.A.

Pentru 
sportive, 
Comitetul 
rești.

în ziua 
de bilete

LOTO-PRONOSPORT
LA 11 MAI 1975 O NOUA 

TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES

Se atribuie : » Autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S 100“. • Excursii in 
U.R.S.S., R.D. Germană și Franța. 
• Cîștiguri în bani. • Se vor efectua 
8 extrageri în 2 faze. în 
extrage 68 de numere

• Participarea se face
6 lei și 15 lei varianta.

total se vor 
cîștigătoare.

pe bilete de

• Rețineți ! Numai variantele de 
15 lei participă la toate extragerile.

Procurați din vreme bilete pentru 
această interesantă tragere.

NOU ! tncepind cu datele de 7 mai 
la Pronoexpres, 9 mal la Loto și 11 
mai 1975 la Pronosport. — la trage
rile și concursurile obișnuite cu o 
singură variantă se poate rî tiga un 
autoturism „Dacia 1300“. (Sau alte

tipuri 
nunța

„23 Au- 
Republicii, 

la Agenția

cluburile și 
biletele se obțin
municipal E.F.S. Bucu-

asociațiilc 
prin

meciului, nu se vor vin- 
la casele stadionului.

INFORMEAZĂ
de autoturisme ce se vor a- 
din timp).

CIȘTIGURILE 
EXPRES DIN 30

TRAGERII PRONO- 
APRILIE 1975 :

Extragerea I :
50% a 8.073 lei, 3 ____
lei și 14 variante 10%
Cat. 4 : 43,90 a 1.159 lei ; Cat. 5 : 
47,80 a 1.064 lei ; Cat. 6 : 2.154,75 a 
40 lei. REPORT ' CATEGORIA 1 : 
969.165 lei. REPORT CATEGORIA 2: 
50.863 iei.

Cat. 3 : 2 variante 
variante 25% a 4.037 

a 1,615 lei ;
4 : 43,90 a 1.159 lei ; Cat. ~

Extragerea a n-a : Cat. A : 1 va
riantă 100% a 50.000 lei ; Cat. B : 
5.10 a 9.519 lei ; Cat. C : 34,60 a 1.403 
lei ; Cat. D : 1.652,20 a 60 lei ; Cat. 
E : 34,15 a 290 lei ; Cat. F : 1.766.90 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA A : 
864.427 lei.

Ciștigul de 50.000 lei a revenit par
ticipantului FOPESCU F. TUDOR din 
comuna Piatra-Olt, județul Olt.

CAROM 
Hușana 
meniul Bîrlad — Energia Gli. Gheor- 
ghiu-Dej 0—0, Oituz Tg, Ocna — 
Partizanul Bacău 2—1 (1—1), Petro
lul Molneștl — Constructorul Va
slui 2—0 (1—0). Viitorul Vaslui
— Minerul Comănești 5—1 (4—0), 
Letea Bacău — Bradul Roznov 5—0 
(2—0), Cimentul Bicaz — Tractorul 
Văleni 6—1 (3—1), Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Textila Buhuși 
0—3 (Constructorul a fost exclusă 
din campionat).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 37 p (47—ÎS), 2. Petrolul 
Moineștl 35 p (41—11)... pe ultimele- : 

Bradul Roznov 17 p (26—41), 
Partizanul Bacău 13 p (22—49).

14.
15.

SERIA A III-A
Poiana Cîmpina — Chimia Brazi

3— 1 (0—1), Bujorii Tg. Bujor —
Avîntul Mineciu 0—0. Chimia Bu» 
zău — U.R.A. Tecuci 4—0 (3—0), Pe
trolistul Boldești — Petrolul Berea
4— 1 (2—0), Petrolul Teleajen Plo
iești — Victoria Florești 2—0 (1—0), 
Carpați Sinaia — I.R.A', Cîmpina 1—0 
(1—0) — s-a jucat la Cîmpina, O- 
limpia Rm. Sărat — Dinamo Foc
șani 2—2 (1—0), Luceafărul Foc
șani — Prahova Ploiești 1—3 (0—1).

Pe primele locuri : 1; PRAHOVA 
ploiești 34 p (51—12), 2. poiana 
Cîmpina 28 p (50—26)... pe ultimele:
15. " ’ ' ~ _ ‘
16.

SERIA A V-A
Tehnometal București — Electro

nica București 4—0 (2—0), Triumf
București — Voința Slobozia 2—0 
(0—0), IPRECA Călărași — Olimpia 
Giurgiu 1—1. (1—0), Unirea Tricolor 
București — I.O.R. București 2—2 
(0—1), Azotul Slobozia — Șoimii 
TAROM București 4—0 (3—0), Si
rena București — Laromet Bucu
rești 0—0, Dunărea Giurgiu — Auto
matica București 2—0 (1—0),
București — Flacăra roșie 
rești 5—1 (1—0).

Pe primele locuri î 1. DUNĂREA 
GIURGIU 33 p (39—12), 2. Unirea Tri
color București 29 p (35—22), 3. Azotul 
Slobozia 23 p (37—27)... pe ultimele: 
1J. Voința Slobozia 15 p (15—29), 
16. Laromet București 15 p (13—42).

SERIA A VI-A
Cetatea Tr. Măgurele — Oțelul Tîr- 

goviște 2—1 (1—0), Petrolul Tlrgo-
viște — Dacia Pitești 3—1 (1—1),
ROVA Roșiorii de Vede — Vulturii 
Cimpulung Muscel 2—0 (1—0), Chi
mistul Rm. Vîlcea — Lotrul Bre- 
zoi 2—1 (1—1), Cimentul Fieni —
Chimia Tr. Măgurele 0—0. Recolta 
Stoicănești — Viitorul Scornicești 
2—2 (2—0), Textilistul Pitești — U- 
nirea Drăgășani 2—0 (
nul Caracal — Chimia 
(2-0).
Pe primele locuri : 

TR. MĂGURELE 32 p 
ROVA Roșiorii de Vede 
19)... pe ultimele : 15. < 
ești 17 p (24—31), 16. Textilistul Pi
tești 10 p (13—43).

SERIA A VII-A
Dierna Orșova — MEVA Drobeta 

“ ’ 3—1 (2—0). Progresul
Dunărea Calafat 2—1 

Craiova — Cimentul 
C.I.L. Drobeta 

Severin — Progresul Corabia 
(1—0), Minerul Motru — Me-

T.M. 
Bucu-

(2—0), Vago- 
i Gaești 3—0

1. CHIMIA 
(48—16), 2.

• 32 p (38— 
Chimia Gă^

Bujorii Tg. Bujor 14 p (30—61), 
Dinamo Focșani 12 p (38—65).

SERIA A IV-A
Marina Mangalia — Voința Con

stanța 0—1 (0—1), Recolta Frecățel — 
Cimentul Medgidia 2—3 (2—3), ~
nărea Tulcea — Viitorul 1 
4—0 (2—0), Tehnometal <
— Portul Constanța 2—1 
Știinta Constanța — Ancora 
lăți ' 3“-2 (1—1), I.M.U.
gidia — Granitul Babadag 
(1—0), Electrica Constanța — 
Fetești 3—0 (2—0), Comerțul Brăila— 
Dunărea Cernavodă 1—0; (0—0).

Pe primele locuri : 1. CIMENTUL 
MEDGIDIA 38 p (14—12), 2. Electri
ca Constanța 31 p (45—24)... pe ul
timele : 15. Voința Constanța 
(28—40), 16. Recolta Frecățel
(11-74).

, Du-
Brăila 
Galați 
(0—0), 

i Ga-
Med- 

2—0
Rapid

17 P 
P6

Tr. Severin 
Strehaia — 
(1-0), 
Tg. Jiu 1—3 (0—1),
Tr. ~ “
3,_ 2
talurgistul Sadu 3—0 (1—0), F.O.B.
Balș — Minerul Rovinari 2—1 (0—0), 
Steagul roșu Plenița — Victoria Cra
iova 2—0 (0—0), Progresul Băilești— 
Minerul Lupeni 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 29 p (38—16), 2. MEVA
Drobeta Tr. Severin 29 p (27—17), 
3. Minerul Lupeni 27 p (32—21), 4. 
F.O.B. Balș 27 p (37—27)... pe ul
timele : 15. Progresul Strehaia 16 p 
(18—45), 16. Steagul roșu Plenița
14 * p (22—47).

SERIA A VIII-A
Caransebeș — Metalul O- 

țeiu Roșu 1—2 (1—1). Progresul Ti
mișoara — Metalul Bocșa 3—2 (0—1), 
C.F.R. Simeria — Minerul Ghelar 
2—1 (0—0), Strungul Arad — Crișana 
Sebiș 3—0 (1—0), Unirea Tomnatic— 
Constructorul Arad 1—0 (0—0), Ce
ramica Jimbolia — Electromotor Ti
mișoara 2—1 (0—0), Știința Petro
șani — Minerul Oravița 
Unirea Sînnieolaul Mare 
Teliuc 1—1 (1—1).

Pe primele locuri 
OTELU ROȘU 31 p (39—14), 
nirea Tomnatic 31 p 
nerul Ghelar 24 p (33—23)... 
timele : 
(25—32), 
(14—48).

C.F.R.

C.F.R.

1.

1-2 (1-1),
— Minerul

METALUL

(38—16),

15. Metalul Bocșa 
Crișana Sebiș16.

2. U- 
3. Mi- 
pe ul- 

P 
P

17
14

1 Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri

SERIA A IX-A
Dacia Orăștie — Textila 

1—0 (0—0), Cimentul Turda 
colta Salonta 3—0 (1—0)
Oradea — 
(1—0), C.I.L. Blaj — _____ _
Alba lulia 2—0 (2—0), Unirea Alba
lulia — Dermata Cluj-Napoca 1—o 
(1—0), Arieșul Cimpia Turzll — Vo
ința Oradea 2—2 (0—0), Minerul Bi
hor — Aurul Brad 3—1 (3—0), Con
strucții montaj Cluj-Napoca — Mi- 
naur Zlatna 2—0 (0—o).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA
ORADEA 34 p (IS—17), 2. Dacia
Orăștie 33 p (33—13), 3. Minerul Bi
hor 28 p (48—26)... pe ultimele : 12. 
Constructorul Alba lulia 17 p (32— 
34), 13. Cimentul Turda 17 p (27—36), 
14. C.I.L. Blaj 17 p (30—47), 15. Tex- 

p (24—45), 16. Minaur 
p (18—33).
SERIA A X-A
Cavnic

.. Bradul Vișeu 
Sighetu Marmației 0—2 
horcana Marghlta

lila Sebeș
Zlatna 15

Mincrul
9—1 (5—0).

Sebeș
— Re- 

. ... Olimpia
Soda Ocna Mureș 2—0 

Constructorul

Rapid Jiibou 
— C.I.L. 

(0—0). Bl- 
_____ CUi-uOM Ba

ia Mare 2—0 (1—0), Minerul Bălța— 
Someșul Salu Mare 5—2 (2—1), Mi
nerul Baia Borșa — Minerul Sun- 
culuș 5—0 (2—0), Victoria Zalău —
Minerul Băiuț 1—2 (1—1), Voința
Cărei — Armătura Zalău 3—1 (2—1), 
Unirea Tășnad — oașul Negrești 
3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1, C.I.L. SI- 
GI1ETU MARMAȚIEI 38 p (50—4), 
2. Minerul Cavnic 29 p (49—23), 3.* 
Armătura Zalău 27 p (36—19)... pe

— p 
P

ți ltimele : 
(24—38), 
(19—41).

15. Oașul Negrești 
Victoria Zalău16.

17
15

SERIA A XI-A
Hodna — Viitorul Gheor- 

Vltrometan 
A. s. Miercurea Ciuc

Minerul 
ghieni 7—0 (2—0),
dlaș - _
(1—0), Gloria Bistrița — Unirea Dej 

3—o (2—0), Avîntul: Reghin —
C.I.L. Gherla 2—1 (L-0), Chimica
Tîrnăvenl — Lacul Ursu Sovata 3—o 
(1—0), Metalul Copșa Mică — Mi
nerul Baian 1—0 (1—0), Unirea Cris
turu secuiesc — Foresta Bistrița 
1—0 (1—0), C.F.R. Sighișoara — Vii
torul Tg. Mureș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA
BISTRIȚA 35 p (56—7), 2. Unirea
Dej 30 P (38—23), 3. Viitorul Gheor- 
ghicni 28 p (51—32)... pe ultimele :
14. Viitorul Tg. Mureș 17 p (27—35),
15. Minerul Rodna 17 p (26—37), 16. 
Unirea 
(15—46).

Me-
2—1

Cristuru Secuiesc 13 p

SERIA A XII-A
Sibiu — Textila Cisnădie 

Caraimanul Bușteni —
Inter

1—0. (1—0),
Chimia Or. Victoria 1—0 (0—0), Pro
gresul Odorheiu> Secuiesc — Torpe
do Zărnc.ști 3—1 (1—0), Precizia Să- 
cele —
(1—0>.
Codlea
U.P.A.
Baraclt
Carpați
ghe 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1.
— - — -------- J3 p

26 p 
Minerul 

Carpați

Forestierul Tg. Secuiesc 1—o 
Carpați Covasna — Măgura 
0—0. Nitramonia Făgăraș 
Sibiu 6—0 (2—0),
— I.C.I.M. Brașov 2—1_(: 
Brașov — Unirea

NIA FAG AR AȘ
Precizia Săcele 
pe ultimele : 15.
14 p (23—56), 16.
8 p (16—53).

Minerul
0),

Sf. Gheor-

NITRAMO- 
(53—16). 2.

(31—19)....
Bara'.'t

Covasna

voluntari din localitățile respective.



ADMIRABILELE NOASTRE GIMNASTE 
AU REVENIT ACASĂ

(Urmare din pag. I)

Astfel de telegrame au sosit, în 
cursul zilei de ieri, în număr mare, 
de la cluburi sportive, școli, de
tașamente de pionieri, de la nu
meroși iubitori ai gimnasticii din 
țară.

Succesul foarte tinerei noastre 
gimnaste la cea de a zecea ediție * * 
a campionatelor europene, prile
juiește diferiților comentatori a- 
precieri extrem de laudative. Ca 
un leit-motiv al comentariilor de 
la Skien apare ideea că recentele 
«ainpionale continentale au fost... 
un veritabil recital Nadia Coma
neci !

• Președintele Federației Internationale 
de fotbal, Joao Havelangc, a sosit luni 
la Pekin, la invitația forurilor sportiva 
din R. P. Chineză.

• Comitetul executiv ol F.I.F.A.. în
trunit la Dakar, și-a încheiat lucrările, 
urmind să țină viitoarea reuniuno la W 
iunie, la Rio de Janeiro, cînd va avea 
loc și meciul America de Sud — Europa. 
Antrenori ai echipei Eurooei au fost 
desemnați Helmut Sch6n și Ștefan Covaci, 
în timp ce selecționerul sud americani
lor va fi Teofilo Salinas, care este și 
președintele Confederației de fotbal a 
Americii da Sud.

• Federația enqlezâ de fotbal a de
semnat pentru viitoarea ediție a ,,Cupei 
U.E.F.A." următoarele patru echipe : Li
verpool. Ipswich Town, Stoke City si 
Aston Villa.

„Sportiva româncă Nadia Comă
neci, acest „bulgăre de energie", 
a surprins lumea gimnasticii, de
venind la 13 ani și jumătate cea 
mai tinără campioană continen
tală. Venită la Skien ca o necu
noscută in competițiile de an
vergură. gimnasta româncă a răs
turnat toate pronosticurile și se va 
înapoia la București cu patru din 
cele cinci medalii de aur puse in 
joc" scrie comentatorul sportiv ui 
agenției americane „United Press 
International".

La riiidul său, corespondentul a- 
genției „France Pressc" notează : 
„Copilul minune al gimnasticii ro
mânești, Nadia Comăneci, a fost 
la un pas de a cîștiga toate cele 
cinci medalii de aur ale compio- 
natelor europene, prczentînd la 
Skien un program de mare virtuo
zitate, care a stirnit admirația nu 
numai a spectatorilor, ci și a ce
lor mai exigenți specialiști".

„La fiecare apariție, Nadia Co
măneci a stimit ropote de aplauze. 
In programul său există multe e- 
lemente cu un grad alit de mare 
de difioultate incit pină și cam
pioanei olimpice Olga Korbut i-ar 
fi lost foarte greu să o egaleze, 
dacă aceasta ar fi participat la 
campionate" scrie corespondentul 
agenției engleze „Reuter".

în corespondența transmisă 
do trimisul agenției iugoslave 
„Tanjug", citim, între altele : 
„A zecea ediție a „europenelor" de 
la Skien a consacrat o nouă stea 
pe firmamentul gimnasticii, care 
și-a găsit în reprezentanta Româ
niei, Nadin Comăneci, nu numai 
o adevărată maestră, dar și pe cea 
mai tinără campioană din istoria 
acestei spectaculoase discipline 
■pontrve".

Cu prilejul unei conferințe de 
presă care a avut loc după în-

JOCURILE SPORTIVE LATINE 
ÎN 1977 SAU 1979

Carlos Osoria, reprezentant al 
Confederației braziliene a sportu
rilor, a declarat că se preconizea
ză organizarea „Jocurilor sportive 
latine" a căror primă ediție ar 
urma «ă se desfășoare in 1977 sau 
197» la Roma.

CLAY CONTRA BLJGNER
LA KUALA LUMPUR!

Campionul mondial profesionist 
de box la categoria grea, Cassius 
Clay, a anunțat că în cazul In 
care-și va apăra cu succes centura, 
la 16 mai, în fața lui Ron Lyle, 
atunci își va pune din nou titlul 
în joc. Următorul său adversar va 
fi englezul Joe Bugner. campion 
al Europei. Meciul va avea loc la 
30 iunie In orașul Kuala Lumpur 
(Malaj'czia).

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

campionului olimpic și mondial 
cehoslovacul W. Maclui. clasat 
doar pe locul 3 în competiția con
tinentalii. Asemenea exemple ar 
putea continuo...

O situație similară s-a consta
tat și în întrecerile practicanților 
stilului liber. Obligația concuren- 
ților de a lupta în permanentă o- 
fensivă a determinat multe gre
șeli din partea lor, unele dintre 
ele aducindu-Ie Infringer! prin 
tuș. Avertismentele pentru luptă 
pasivă sau pentru ieșire de pe 
saltea au atras după ele un număr 
neobișnuit de mare de descalifi
cări, unele dintre ele afectindu-i 
chiar pe sportivii care conduceau 
la puncte în meciurile respective. 
De astfel de surprize n-au fost 
scutiți nici campioni mondiali, o- 
limpici sau europeni, de talia so
vieticilor Abdulbekov (clasat pe lo
cul 3), Suljin (eliminat în turul 
2), bulgarul Nikolov (învins de 
două ori și clasat pe locul 5) șl 
reprezentantul țării noastre, cam
pionul mondial Ladislau Șimon. 

cheierea competiției de la Skien, 
antrenorul sovietic Vladislav Ras- 
torski a declarat ziariștilor : „Na- 
dia Comăneci m-a uimit pur și 
simplu. Această fetiță are nervi de 
oțel. Exercițiul prezentat de ea la 
birnă a fost extrem de dificil și 
complicat, dar Nadia Comăneci n-a 
avut nici o ezitare și totul i-a 
mers perfect. Pînă Ia Skien, Co
măneci era pentru noi o „enigmă". 
De abia acum i-am cunoscut va
loarea. A venit și rindul nostru 
să ne gândim că la viitoarele con
cursuri va trebui să-i surprindem 
pe partenerii noștri, așa cum astăzi 
am fost noi surprinși !“.

în ciuda celor nici 14 ani ai 
săi, Nadia Comăneci a răspuns cu 
dezinvoltură întrebărilor ziariștilor, 
de parcă făcea acest lucru de 
foarte multă vreme. între altele 
ca a declarat : „Victoriile mele pot 
fi socotite ca o marc surpriză ! 
Dar de la virsta de șase ani am 
început să practic acest sport, sub 
îndrumarea antrenorilor Marta și 
Bcla Karoly. M-am bucurat de 
cele mai bune condiții de pregă
tire și am muncit foarte mult pen
tru a ajunge la aceste performanțe.. 
Una din specialitățile mele sini 
paralelele inegale și astăzi am a- 
vut șansa să execut fără greșeală 
trei elemente inedite. Faptul că ar
bitrii mi-au acordat cea mai mare 
notă (S,90 p) dovedește că am ni
merit la... țintă ! Mă voi pregăti, 
în continuare, cu aceeași seriozi
tate și pentru Jocurile Olimpice de 
la Montreal". Finalul declarației 
sale, tradus simultan în mai multe 
limbi, a fost subliniat de călduroa
sele aplauze ale reprezentanților 
presei, care i-au oferit buchete de 
flori.

Ziarele din diferite țări, pe care 
am avut posibilitatea să le răsfoim 
în trenul de la Skien la Oslo, pe 
aeroportul din capitala Norvegiei 
sau pe cel de la Copenhaga, pre
zintă pe spații mari desfășurarea 
campionatelor europene de gimnas
tică, acordînd o atenție deosebită 
tinerei noastre Nadia Comăneci. 
Astfel ziarul vest-german „Bild" 
din Hamburg, sub titlul — pe o 
pagină — „Prințesa Nadia a cu
cerit lumea" scrie, între altele : 
„Toată lumea aștepta la Skien un 
nou triumf al campioanei mondiale 
Turișceva, dar pînă la urmă ve
deta întrecerilor a fost tinără 
gimnastă româncă Nadia Comăneci, 
care a evoluat într-o manieră en- 
tuziasmantă...". Fotografii specta
culoase și ample comentarii pu
blică toate ziarele norvegiene, sue
deze și din alte țări europene. In
tre care : „Dagbladet", „Ârbeider- 
bladei", „Aftenposten" din Oslo. 
„Warden" din Skien, „Frankfurter 
Zeitung" ș.a.

ȘAPTE SPORTIVI ROMÂNI LÂ C.E. Of J000
începînd de joi, în localitatea 

franceză Lyon, se vor disputa cam
pionatele europene de judo, la ca
re vor fi prezenți sportivi din 30 
de țări, printre care și România.

în vederea acestui eveniment 
sportiv, antrenorul lotului român, 
Gheorghc Donciu, a selecționat un 
număr de 7 sportivi ce urmează să 
plece miercuri dimineața spre lo
cul de desfășurare a competiției 
continentale. Cei șapte judoka care 
Vor reprezenta țara noastră la 
campionatele europene sint : Ște
fan Pop (ușoară), Lazăr Loghin 
(semimijlocie), Mihalache Toma și 
Ionel Lazăr (mijlocie). Constanți» 
Știrbu și Glieorglie Nachc (semi
grea), Iacob Codrea (grea).

Discutind cu secretarul general

Chiar șl cîțiva dintre actualii 
deținători ai centurilor continenta
le, deși s-au clasat pe primul loc, 
au cunoscut infringerea in între
cerile de la Ludwigshafen ; Arsen 
Alașverdiev (52 kg). Ivan Iarîghin 
(100 kg), Seslan Andiev (l 100 kg).

Făcînd o scurtă trecere în re
vistă asupra actualei ediții a cam
pionatelor europene nu putem sâ 
nu remarcăm progresul evident 
realizat la stilul liber de repre
zentanții Turciei, Poloniei, R.D.G. 
și Ungariei.

în aceste condiții, cele patru 
medalii obținute de sportivii ro
mâni Ia Ludwigshafen, ca și cele
lalte locuri fruntașe ocupate de 
ei, reprezintă o performanță lău
dabilă. Dar, aceasta nu înseamnă 
că toți reprezentanții țării noas
tre s-au comportat la nivelul ma
xim al posibilităților lor, că nu 
s-au constatat și unele carențe ce 
trebuie eliminate in perioada ce 
ne mai desparte do data începerii 
Jocurilor Olimpice de Ia Montreal. 
Dar despre acestea, într-un nu
măr viitor.

C. E. DE POPICE PE ECHIPE

JUNIORII ROMÂNI AU CUCERIT 
MEDALIA DE ARGINT

BUDAPESTA, 5 (prin telefon), 
întrecerile pe echipe ale celei de 
a IV-a ediții a C.E. de juniori la 
popice au dat loc la o luptă 
dîrză, atit la băieți, cît și la fete, 
principalele favorite fiind despăr
țite de mici diferențe în clasa
mentele finale.

Spre deosebire de fete, care au 
evoluat crispat, neregăsindu-și rit
mul normal, tinerii noștri popi
cari au avut o comportare remar
cabilă. Ei au înregistrat un evi
dent salt valoric in ierarhia con
tinentală, obținind locul secund :

ÎNTiLNIRI PENTRU „CUPA DAVIS“
Echipa României va juca împotriva 

învingătoarei din meciul Spania-Anglia
La sfirșitul săptămînii trecute, 

în cadrul zonei europene a „Cu
pei Davis", s-au disputat o serie 
de întilniri contînd pentru turul 
al treilea. Tenismanii Spaniei s-au 
calificat în fața Danemarcei (5—0). 
în meciul desfășurat la Murcia,

ROMÂNIA - LUXEMBURG 1-0 

IN „CUPA FEDERAȚIEI-
La Aix-en-Provencc (Franța) au 

început intilnirile din cadrul tradi
ționalei competiții internaționale 
de tenis „Cupa Federației", ade
vărat campionat mondial al echi
pelor feminine. în primul tur, re
prezentativa României întilnește pe 
cea a Luxemburgului, în fața câ- 

. reia conduce cu 1—0, prin par
tida ciștigată de Mariana Simio- 
nescu la Putzi Wagner, cu 6—3, 
6—4. Ulterior, jocurile au fost în
trerupte din cauza unei furtuni 
puternice, care a făcut impractica
bile terenurile.

Iată alte rezultate, înregistrate 
pină la întrerupere : Argentina — 
Iugoslavia 1—0, Uruguay — Olanda 
1—0, Franța — Bulgaria 1—0, 
Cehoslovacia — Irlanda 1—0, S.U.A. 
— Elveția 1—0, Noua Zeelandă — 
Suedia 0—1, Ungaria — Indone
zia 1—0.

al federației,' Anton Muraru, care 
va fi delegat la Congresul forului 
Internațional ce va avea loc cu a- 
cest prilej, el ne-a declarat : „Este 
cea de-a treia participare a spor
tivilor noștri la campionatele eu
ropene. Lai ediția trecută, Iacob 
Codrea s-a clasat pe locul i, ralîntl 
de puțin obținerea unei medalii. 
Sperăm că de data aceasta vom 
reuși ca unul dintre judoka români 
să urce P<- podiumul dc premiere. 
Am mari speranțe in Constantin 
Știrbu, Ștefan Pop și Iacob Codrea. 
Evident, și ceilalți au șanse, dar 
depinde in mare măsură și de tra
gerea la sorți".

CAMPIONATE...
SPANIA (etapa a 31-a) : Real So- 

ciedad — Saragossa 1—0; Murcia — 
C.F. Barcelona o—2: Elche — Malaga
2— 1: Granada — Gijon 2—2; BeUs 
Sevilla — Valencia 2—0; Celta Vigo
— Hercules 0—1; Espanoi Barcelona
— Salamanca 1—0: Real Madrid — 
Atletico Bilbao 2—0: Las Palmas — 
Atletico Madrid 1—0. Clasament : 1. 
Real Madrid 47 p (virtuală campioa
nă); 2. Saragossa 36 p; 3. C.F. Bar
celona 34 o.

IUGOSLAVIA (etapa a 27-a): O.F.K. 
Beograd — Sloboda Tuzla 1—6; Rad- 
nicki Kraguevac — Vojvodina Novi 
Sad 0—2: Radntckt Niș — Vardar 
0—0: Dynamo Zagreb — Rijeka 2—0; 
Partizan Belgrad — Sarajevo 2—1 : 
Velez Mostar — Steaua Roșie Belgrad
3— 1; Hajduk Split — Bor 3—0. Cla
sament : 1. Hajduk 33 p; 2. Vojvo- 
dina 35 p; 3. Steaua Roșie Belgrad 
32 p.

R.D.' GERMANA (ciapa a 20-a) : 
Chcmie Halle — F.C. Magdeburg 1—3; 
Wismut AUE — Carl Zeiss Jena 0—1; 
Vorwarts Stralsund — VorwMrts 
Frankfurt Oder 1—1: Dynamo Dresda 
—Stahl Riesa 2—0; Lokomotiv Leipzig
— F.C. Karl Marx Stadt 1—0; Rot- 
weiss Erfurt — Sachsenring Zwickau
1—1; Hansa Rostock — Dynamo Ber
lin 1—3. Clasament : 1. F.C. Magde
burg 33 p; 2. Carl Zeiss Jena 33 p.

1. Ungaria 5 054 p.d., 2. ROMANIA 
5 029, 3. R.F.G. 4 953. Urmează, in 
ordine, Austria, Iugoslavia, Sue
dia, Italia și Franța. Iată pe auto
rii performanței : M. Grigore — 
873, C. Lebădă — 872. II. Ardac — 
830, V. MicJea — 825. L. Moldo
va» — 816, M. Bălcscu — 814.

La fete, titlul a revenit forma
ției Iugoslaviei cu 2 446, urmată 
de echipele Ungariei 2 414, R.F.G 
2 374 și României 2 352. Miercuri 
încep probele feminine și mascu
line de perechi.

urmind să intîlnească in turul pa
tru echipa Angliei, Învingătoare 
asupra Austriei (4—0), la Viena. 
Această nouă întîlnire (care ur
mează să aibă loc la Barcelona) 
va desemna pc viitoarea adver
sară a echipei României, califica
tă direct in semifinalele grupei.

Iată rezultatele înregistrate în 
grupa A : Spania — Danemarca
5— 0 (ultimele partide : Orantcs, 
Gisbert — Christiansen, Elvstrom
6— 1, 6—4, 6—1 ; Higueras — Elvs
trom 6—3, 6—0, 6—2) ; Anglia — 
Austria 4—0 (Taylor — Kary 6—3, 
1—6, 8—6, 6—1 : Mottram — Wim
mer 6—1, 6—1, 6—0 ; a cincea 
partidă s-a întrerupt) ; Suedia — 
Polonia 4—1 (Borg a adus suede
zilor trei puncte ; Fibak învinge 
pc Andersson cu B—1, 8—6. 6—2); 
R. F. Germania — Elveția 5—0.

în grupa B : Ungaria — Olanda 
5—0 : R. A. Egipt — Monaco 3—1; 
Iugoslavia — Bulgaria 4—1 (B. 
Pampulov l-a învins pe Spear). 
Partida Franța — Belgia este pro
gramată pentru această săptă- 
mînă.

Turul următor al competiției, 
în zona europeană, este prevăzut 
să se încheie înaintea datei de 25 
mai. Atunci vor fi cunoscute semi- 
finalistele. în cele două grupe.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO a Cursa de 1 000 km de la 

Francorchomps (Belgia) a fost cîștigotă 
de echipajul Pescarolo (Fr.) — Beii
(Angl.j. pe Alfa Romeo, cu o medie 
orară de 214,810 km; In compionotul mon
dial al mărcilor pe primul loc a trecut 
Alfa Romeo cu 75 p,

BASCHET • Turneul masculin de la 
Sarajevo a revenit Iugoslaviei, care a 
învins in ultimul meci Cuba cu 97—79 
(42—37) ; In alt meci : Polonia — Bulgaria 
89—85 (48—51) n Turneu masculin ic 
Campinos (Bra7ilia) : S.U.A. — Argentinn 
82—76 (40—45) și Brazilia — Mexic 72-64 
(29-31).

CICLISM n Etapa a 12-a a Turului 
Spaniei o fost cîșligată de spaniolul 
Tomames (181 km, în împrejurimile ora
șului Palma de Mallorca, in 5h 18:35); 
în clasamentul general conduce spa
niolul Miguel Marja Lașa.

RUGBY a In cadrul campionatului eu- 
ropeon (qrupo B), la Varșovia: Polonia 
— R.E. Germania 29—6 (10—6) ; în urma 
acestei victorii, echipa Poloniei a pro
movat în grupa A a competiției.

PENTATLON MODERN • ..Cupa Eu
ropei", disputată la Warendorf (R.F.G.),

PORTUGALIA (etapa a 20-a) : 
Spoiling — Benfica 1—1 : CUI’ — 
Olhanensc 7—2; Boavlsta — F.C. 
Porto 1—2; Leixoes — Guimaraes 
0—3; Farense — Vitorla Setubal 8—1; 
Unlo Tomar — Atletico 5—2. Clasa
ment : 1. Benfica 40 p (virtuală 
campioană); 2. Sporting 43 p; 3. F.C. 
Porto 42 p.

OLANDA (etapa a 33-a) : P.S.V. 
Eindhoven — F.C. Amsterdam 3—0; 
Feyenoord Rotterdam — Telstar 4—1; 
Roda Kerkrade — Twente Enschatle
2—1: Ajax Amsterdam — F.C. den 
Haag 3—1; Haarlem — Excelsior 1—0. 
Clasament; 1. P.S.V. 53 p; 2. Feye
noord 52 p; 3. Ajax 48 p.

UNGAIUA (etapa a 24-a) : Ferenc- 
varos — Zalaegerszeg 1—1; Csepel 
Pecs 2—0; MTK — Videoton 1—1; 
UJpest Dozsa — Tatabanya 5—2; 
Raba Eto — Honved 3—3; Vasas — 
Haladas 1—1. Clasament : 1. Ujpest 
Dozsa 40 p (un joc mal puțin); 2. 
Honved 38 p.

ELVEȚIA (etapa a 21-a) : Servetta 
Geneva — Cher^is 3—0: Lucerna — 
Grasshoppers Zurich 1—2; Sion — 
Neuchatel 3—2; Winterthur — Lau
sanne 1—2; F.C. Zurich — F.C. Basel 
1—2; Young Boys — St. Gall 9—0 (!). 
Clasament ; 1. F.C. Zurich 31 p (un 
joc maf puțin); 2. Grasshoppers 27 
p: 3. Sion 25 p.

AUSTRIA (etapa a 20-a) : Wacker 
Innsbruck — Voest Linz 1—2; Aus
tria Viena — Eisens tad t 1—3; ASK

NOU RECORD MONDIAL
LA ARUNCAREA

DISCULUI: 69,10 m!
NEW YORK. 5 (Agerprcs). — 

Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Long Beach (Cali
fornia), atletul american John 
Powell a stabilit un nou record 
mondial în proba de aruncare a 
discului cu performanța de 
69,10 m. în vîrstă dc 27 de ani,' 
clasat pe locul 4 la Jocurile O- 
limpice de la Miinchen, John Po
well a realizat noul record al lu
mii din cea de-a patra încercare. 
Vechiul record era de 68.48 m și 
aparținea sportivului sud-african 
John Van Reenen.

într-un alt concurs desfășurat 
la Corvallis (Oregon). Ralph Mann 
a stabilit cea mai bună performan
ță mondială a sezonului în pro
ba dc 440 yarzi garduri, cu timpul 
dc 50,0. Proba de săritură în înăl
țime s-a încheiat cu victoria lui 
Tom Woods — 2,18 m, care l-a 
întrecut pe recordmanul mondial 
Dwight Stones, situat pc locul S 
cu un rezultat modest : 2.13 m 
Fondislul Steve Prefontaine a fost 
cronometrat în cursa de 10 09U m, x 
cu timpul de 28:09,4.

FLORETISTELE ROMÂNCE 
LA PARIS

Floretistele din reprezentativa 
României au fost prezente, la sfîr- 
șitul săptăminu trecute, la marile 
competiții internaționale găzduite 
de capitala Franței. Astfel, în tra
diționalul patrulater feminin de 
floreta, echipa României a întrecut 
cu 10—6 selecționata Italiei, pier
zi nd cu 7—9 la formațiile Franței 
A și B și cu 5—11 la cea a Un
gariei. Clasamentul arată astfel : 
Ungaria 4 v. Franța A și Franța 
B cite 2 v, România și Italia 
cite 1 V.

La ..Trofeul Jeanty“. care reu
nește cele mai bune floret iste din 
lume, în turneul final s-au califi
cat și reprezentantele României, 
Eaaterina Stahl și Suzana Ardclca- 
nu. Iată clasamentul final : 1. II di- 
co Schwarzenberger (Ungaria) 4 v,
2. Ildico Rejto (Ungaria) 3 v, 3. 
Consolată Collino (Italia) 3 v, 4. 
Ecaterina Stahl (România) 2 v, 
5. Suzana Ardeioanu (România) 2 
v, 6. Christine Hani&h (R.F.G. 1 v.

i-a încheiat cu victoria echipei U.R.S.S.’ 
— 20.312 p. urmata de formațiile Unga
riei — 19.958 p și Franței — 19.429 pî 
în clasamentul individual : 1. Lednev
(U.R.S.S.) 5272 p, 2. Parker (Angi.)
5131 p.

ȘAH • Dupâ consumarea a 5 runde» 
în turneul de la Rovinj (Itrrjoslavia) 
conduc Sax (Ungaria) și Marcvici (Iugo
slavia) cu cite 3 p, urmați de Kuzmin 
(U.R.S.S.) ți Nikolici (Iugoslavia) — 

2’ j p
TENIS £ La Ciudad de Mexico o hțjart . 

sfîrșit turneul final a! Circuitului WCT. * 
rezervat probei dc dublu; victoria a re
venit cuplului Raul Ramirez — Brian 
Gottfried, învingător cu 7-5. 5-7, 6—2,
7—6 in finala susținută cu perechea 
Mark Cox — Cliff Drysdale. • In finala 
turneului de la Nisa : Crealy — Molina 
7—6. 6—A, 6—3. • lata ordinea favori- ,
ților în turneul de la Miinchen, care < 
incepe miercuri : 1. Vilas, 2. Nâstase,
3. Kodes, 4. Fassbender. Doi dintra 
concurenții români au trecut primul tur 
de calificări, Ovici intrcindu-l pe vest- 
germanul Lorke cu 6—4, 6—1 ; iar Tăbă
raș pe Hoeng cu 5—2, 4-6, 6-3.

Linz — Sturm Graz. 3—0: Austria
Klagenfurt — Rapid Viena 1—1: Ad
mira Wacker — Ai-.stria Salzburg
2— 1. Clasament : 1. Wacker Innsbruck 
«0 p: 2. Rapid — 33 p: 3. Voest 3n p.

FRANȚA (etapa a 36-a) : St. Etien
ne — Marsilia 2—1; Monaco — Bor
deaux 2—0: Metz — Nisa 2—2: Stras
bourg — Bastia 3—2; Sochaux — 
Lyon 3—1; Reims — Angers 1—1. Cla
sament : 1. St. Etienne 51 p; 2.
Marsilia 47 p: 3. Lyon 43 p.

BELGIA (etapa a 37-a) : Ander-
locht — Waregem 2—2; Lierse -*•  
DIest 2—1: Anvers — F.C. Liege 1—0; 
Racing White Moileenbek — licrchern
3— 2; Standard Liege — Winterslat*  
0—0; Bcveren — F.C. Bruges 1—0. 
Clasament : 1. Racing White 50 p 
(virtuală eamptoanA); 2. Anderlecht 
52 zp; 3. Anvers 50 p.
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