
99 CEL MAI BUH SĂ ÎNVINGĂ!
xistă

E cadrul
gestiv

în tradiția marilor manifestații sportive, 
solemnităților care le preced, un moment 

care sintetizează parcă întreaga valoare etică
“ — a mișcării sportive. Este momentul final al discursului 

care prefațează evenimentul, clipa in care vorbitorul ros
tește o formulă — aproape sacră în lumea sportului — 
marcind lapidar deplinul înțeles moral al împrejurării : „cel 
mai bun să învingă !“

Iată cuvinte superbe în simplitatea lor, menite nu doar 
să împlinească o obișnuință — ca o deviză fără conținut — 
ci să sublinieze cadrul general obligatoriu în care trebuie 
să se desfășoare o întrecere sportivă. „Cel mai bun să în
vingă !“ nu este doar o urare de circumstanță, o nădejde 
fără urmări, ci cu adevărat regula de bază a actului spor
tiv, parte importantă a unui nescris cod moral al spor
tului.

Mișcarea sportivă are această trăsătură particulară, care 
o clasează printre activitățile strict organizate, aceea de a 
se desfășura în limitele unor reguli precise. Existența re
gulamentelor elimină teoretic orice tentativă de fraudă și 
condamnă înșelătoria, necinstea, minciuna. Dar simpla 
enunțare a regulilor nu poate firește evita orice fel de ma
nifestare nesănătoasă.

In lupta pentru victorie — țel final al întrecerii sportive
— competitorii pun in joc toată zestrea lor de talent și ca
lități forjate in truda antrenamentelor. Ei sint deci gata 
să-și măsoare puterile cu cei de o seamă, pe baza princi
piului ridicat la rang de lege : cel mai bun să invingă ! 
Pentru ca vorba aceasta să se adeverească este însă nece
sară și contribuția tuturor forțelor morale ale sportivilor. 
Ei trebuie să pornească la întrecere cu gindul biruinței, dar 
și al respectului față de partener sau adversar. Nici o urmă 
de egoism nu poate stăvili simțul de solidaritate în echipă, 
nu poate îndepărta spiritul de întrajutorare tovărășească. 
Precum, prezența la startul concursului presupune o atitu
dine prioritar cinstită, sinceră, corectă, o atitudine care nu 
tolerează ura. violența, indisciplina, dezordinea, lipsa de 
cavalerism, falsitatea, ipocrizia, încercarea de inducere în 
eroare, favoritismul, manifestările de carierism, de căpă
tuială.

Sportivii educați intr-un climat moral sănătos, potrivit 
unui cod etic care se inspiră direct din principiile și nor
mele ele viață și dc muncă ale comuniștilor, au căile des
chise spre o conduită demnă in societate. Transformind 
aceste norme în călăuză permanentă în viața de toate zi
lele, sportivii contribuie la instaurarea eticii și echității so
cialiste.

Adesea cînd auzim, in felurite împrejurări, expresia : ,.e 
sportiv", sîntem mîndri pentru că înțelegem substratul aces 
tei caracterizări. „E sportiv" a devenit sinonim cu „e co
rect, e cinstit". Iată o fericită coincidență pentru a cărei 
perpetuare ne vom strădui. Lumea sportului ajută la pă
trunderea în cercuri largi a noțiunilor de etică și își face
— și pe această cale — rolul de educator.

„REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV" LA CAIAC-CANOE

PRILEJ DE UTILA VERIFICARE,
MOMENT DE FERMA ANGAJARE!

Frumoaselor tradiții ale 
„Regatei Snagov" li s-au adău
gat, la ediția din acest an, 
desfășurată vineri și sîmbătă, 
interesul deosebit față de evo
luția echipajelor noastre, afla

Vasile Diba, învingător in fi
nala probei de K 1—1000 m

HANDBALISTII ROMANI
PARTICIPA LA 

„TROFEUL SPANIA"
în cursul zilei de astăzi, re

prezentativa olimpică de hand
bal masculin a României va 
părăsi țara plecînd la Barcelo
na, unde începe miercuri un 
puternic turneu internațional 
dotat cu „Trofeul Spania".

Handbaliștii . români vor în- 
tîlni, în ordine, echipele Spa
niei, Elveției, 
U.R.S.S., turneul 
duminică.

Iată lotul care 
deplasarea : Penu 
(portari), Cosma. 

Poloniei și
încheindu-s’e

va efectua 
și Orban 

Drăgăniță, 
Lieu, Stbckl, Tudosie, Palko, 
Birtalan, Folker, Gațu, Voina, 
Kicsid, Grabovschi și Ștef. E- 
chipa este însoțită de antreno
rii emeriți Nicolae Nedef și 
Oprea Vlase.

A

te în pregătire și în plină cursă 
de selecție pentru apropiatele 
întreceri olimpice de la Mont
real. Cu toate că oaspeții (e- 
chipele Uniunii Sovietice, Bul
gariei, Ungariei, Iugoslaviei. 
Canadei și Cubei) n-au depla
sat, de data aceasta, primele 
garnituri, competiția, mai ales 
prin finalele celor 11 probe r- 
limpice, a constituit un foarte 
bun prilej de verificare pentru 
toți eoraponenții lotului nos
tru reprezentativ și, firește, de 
orientare pentru specialiști. A- 
ceasta, cu atît mai mult, cu 
cît — să nu omitem — la star
tul cîtorva probe, în special la 
canoe, au fost prezenți și unii 
sportivi străini cu o recunos
cută valoare internațională : 
Borislav Ananiev (Bulgaria! 
locul 3 la C.M. din 1975, la C 
1—500 m. Mai o Lyubek (Iugo
slavia), locul 4 la C 1 — 1000 m 
si 8 la C 1—500 m, John Wood 
(Canada) locul 5.

în condițiile amintite, bilan
țul echipei noastre (9 victorii 
în 11 finale) trebuie, desigur,

OIIPĂ MECIURILE Df ALE DIVIZIEI A LA FOTBAL

Pornind de Iu scorul etapei...
S-a disputat și cea de a 28-a 

etapă a Diviziei A. Și ea a 
rămas datoare, pe ansamblul 
ei, fotbalului adevărat, fotba
lului modern. în acest fel, 
„pasivul" campionatului se tot 
mărește, etapă de etapă, atră- 
gînd mereu atenția asupra sla
bei capacități de exprimare a 
echipelor noastre, a marei ma
jorități a concurentelor din cea 
mai înaltă competiție a noas
tră. Liniile sinuoase, contra
dictorii, de comportare carac
terizează în acest sezon echi
pele de prima divizie ; concu
rente bine cotate în toamnă 
au coborît vizibil (și în clasa
ment și ca formă), altele care 
au trăit în anonimat în prima 
parte a întrecerii manifestă o 
oarecare revenire, dar nici una 
dintre aceste „ofensive de pri
măvară" nu are constanță și 
eficiență. Din suma aceasta, a 
unor evoluții așa de întâmplă
toare, așa de capricioase, nu

în
su- portul
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URMĂRIND EVOLUȚIA ATLEȚILOR NOȘTRI LA „INTERNAȚIONALE44

AȘTEPTĂRILE AU FOST ÎMPLINITE,
DAR CERINȚELE LA J. 0. VOR FI MAI MARI ■ ■■

GHEORGHE CEFAN
Cu cele 14 recorduri dobo- 

rîte și alte patru egalate edi
ția a XXII-a a campionatelor 

apreciat, ca, de altfel, și evo
luția de ansamblu a echipaje
lor înscrise în competiție, în 
primul rînd a celor considerate 
ca avînd, la ora actuală, pri
ma șansă de titularizare pen
tru jocurile Olimpice. Nu poa
te fi. însă, trecut cu vederea 
faptul că unele din rezultatele 
acestor echipaje au fost con
tradictorii : 
slabe, la 
și foarte 
risipească 
crețească 
Sigur, înțelegem 
internațională Snagov'

în prima zi mai 
ultimele finale bune 
bune, de natură să 
temerile și să des- 

frunțile antrenorilor. . 
că „Regata 

“ a în
semnat doar un moment, o e- 
tapă, în pregătirea caiaciștilor 
șl a canoiștilor noștri,: o veri
ficare importantă, dar nu de
cisivă în stabilirea ierarhiei va
lorice. pentru Montreal. Totuși, 
un plus de exigență în anali
za rezultatelor din primele fi
nale, se impune... Dintre cele

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare-, in pag. 2—3)

poate rezulta un campionat 
demn de cel care reunește tot 
ce are mai bun soccerul nos
tru în momentul de față. Pro
bă ultimei etape : din nouă în- 
tîlniri, cinci sînt caracterizate 
ca necorespunzătoare valoric, 
două au arătat numai un plus 
de combativitate al formațiilor 
din arenă, doar jocul de la Pi
tești a plăcut (contribuție și a 
gazdelor și a oaspeților), ca și 
cel de pe stadionul Steaua prin 
verva remarcabilă a gazdelor 
și deosebita lor productivitate, 
așa de rar întilnită la formați
ile noastre, care se limitează 
— chiar cînd au o zi excelen
tă — să-și asigure victoria și 
nimic mai mult.

Fiindcă privirea retrospec
tivă asupra etapei ne-a adus 
la partida liderului, găsim că 
e momentul ca forma lui de
osebită (chiar dacă adversa
rul nu i-a opus o rezistență 
cu totul specială, cu totul re-

internaționale de atletism ale 
României se înscrie ca una 
dintre cele mai reușite dispute 
ale acestei competiții tradițio
nale. Cu mănunchiul de per
formanțe de certă valoare in
ternațională înregistrate pe 
stadionul Republicii concursul 
bucureștean poate fi așezat 
între puternicele competiții 
atletice ale sezonului olimpic. 
Cele trei recorduri naționale

Menis 
Mără- 
și Ilie 
m), ca 

cîști- 
(R. ’ D.

de

realizate de Argentina 
(67,96 m la disc), Natalia 
șescu (4:07,7 la 1 500 m) 
Floroiu (28:06,6 la 10 000 
și performanțele altor 
gători — Angela Voigt 
Germană) 6,69 m la lungime, 
Maria Mracnova (Cehoslova
cia) 1,90 m la înălțime, Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) 
21,02 m la greutate, Nikolina 
Stereva (Bulgaria) 2:00,9 la 
800 m, Gheorghe Cefah 8:24,8 
la 3 000 m obstacole etc. ca și 
rezultatele altor sportivi cla
sați pe locuri fruntașe în une
le din aceste probe au asigu
rat întrecerilor un nivel 
ansamblu ridicat.

Speranțele în privința 
bilității atleților noștri 
tași de a realiza rezultate 
valoare — exprimate în avan
cronicile campionatelor — au 
fost, în cea mai mare parte, 
tmplinite. La capătul unei se
rii excelente (0—63,50 m —
65,38—66,56 — 67,96 m — 66,34) 
Argentina Menis a întrecut un 
grup de adversare redutabile,, 
pretendente la medalii olimpi
ce, apropiindu-se și mai mult 
de granița celor 70 de metri. 
Deși concura după o perioadă

posi- 
frun- 

de

De miine, la Craiova, PRIMA MANȘA
Â CAMPIONATELOR REPUBLICANE BE CALARIB

Noul sezon competițional la 
călărie debutează la Craiova 
unde este programată, în a- 
ceastă săptămînă, prima etapă 
a campionatelor republicane de 
dresaj și obstacole pentru se
niori. Timp de cinci zile, pe 
baza hipică din localitate se 
vor întrece reprezentanții clu
burilor și asociațiilor Steaua, 
Dinamo, Olimpia din Bucu
rești, C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași, 
Mondial Lugoj, Venus Manga
lia, Ialomița-Jegălia, Izvin-Ti- 
miș, A.S.A. Cluj-Napoca și Ro
vine Craiova. Amatorii de e- 
chitație vor putea 
mulți călăreți fruntași, credi- 

urmări

Minutul 90 al meciului Steaua—F. C. Olimpia Satu Mare. Troi 
înscrie cel de al 8-lea gol al liderului. Foto : S. BAKCSY
marcabilă), această, practic ve
rificată, eficacitate să fie mai 
larg utilizată și de lotul re
prezentativ. E cazul ca mai 
mulți titulari ai acestei for
mații, decît cei trei utilizați 
la Tîrnovo, să intre în echipa 
națională pentru întîlnirea do 

de boală — 10 zile de stare 
subfebrilă, în care antrena
mentele au scăzut în intensi
tate — Natalia Mărășescu șj-a 
onorat promisiunea de a rea
liza un nou record al țării la

VALERIA ȘTEFANESCU
1 500 m. Merite deosebite pen
tru acest record i se cuvin 
însă și Maricicăi Puică. Reve
lația anului 1976, atleta da la 
Olimpia, a condus majoritatea

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3)

tați cu performanțe bune în 
sezoanele precedente, precum și 
o serie de sportivi cu certe 
perspective. Vor fi prezenți la 
start, printre alții, I. Molnar, 
A. Donescu, D. Loneanu, Eug. 
Ionescu, I. Popa, M. Siraion, 
II. Hirsch, D. Roșea, G. Schnei
der, Gioconda Pînzaru, O. Po- 
daru.

Iată programul primelor do
uă zile : miercuri, ora 16 — 
proba de dresaj calificare cal 
remonți ; joi, ora 8 — proba 
de dresaj' calificare căi re
monți ; ora 17 — proba de 
dresaj, cat. ușoară.

la Milano, mai cu seamă că 
liniile de mijloc și de atac ale 
fruntașei clasamentului (unde 
la Iotul reprezentativ au apă-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)



ÎN CADRUL „CUPEI TINERETULUI" „Cupa de primăvară" la handbal REZULT
FINALA „SPARTACHIADEI MILITARE DE VARA"//

DE LA CIMPULUNG MOLDOVENESC
Timp de cinci zile (12—16 

mai)), în nordul țării, la Cimpu
lung Moldovenesc, s-a desfășu
rat etapa finală — rezervată li
ceelor militare — a „Sparta- 
chiadei militare de vară", 
competiție organizată în ca
drul „Cupei tineretului". La 
start s-au prezentat elevii 
liceelor militare din ca
drul Ministerului Apărării. Na
ționale, formind cinci loturi : 
Crișul (Liceul militar „Ștefan cel 
Mare" — Cimpulung Moldove
nesc), Mureșul (Liceul militar 
„Dimitrie Cantemir" — Breaza), 
Șiretul (Liceul militar „Al. loan 
Cuza" — Constanța). Oltul (Li
ceul militar „Mihai Viteaz.ul“ — 
Alba Iulia), Argeșul (Școala mi
litară de muzică — București). 
Ceea ce trebuie spus în primul 
rind este faptul că în etapele 
anterioare ale spartachiadei a 
fost cuprinsă întreaga masă de 
elevi din liceele militare și că

o condiție a selecționării spor
tivilor pentru finale a fost și 
aceea a obținerii ■ unor rezultate 
bune la învățătură. Revenind la 
întrecerile propriu-zise. trebuie 
să precizăm că ele au fost dîr- 
ze, viu disputate, dominate de 
spirit: sportiv. „Au învins aici, 
se spune, dragostea pentru 
sport, buna pregătire fizică".

In cele cinci zile, elevii li
ceelor. militare amintite s-au în
trecut la discipline snlica'iv-mi- 
litare (triatlon militar, gimnas
tică Ia aparate, atletism, tir) si 
sportive (jocuri : baschet, hand
bal, volei). Referindu-ne 
ceasta etapă 
chiadei amintim 
tate 
elev 
tul) 
Ion 
elev 
(Mureșul) 1,66 ; aruncarea greu
tății — elev Datcu Petre (Mu-

la a- 
finală a sparta- 

cîteva rezul- 
individuale : 100 m plat — 
caporal Eolba Sorin (Sire- 
11.8 ; lungime — „i«y Ene 
(Șiretul) 6,11 ; înălțime — 
caporal Ionița Valentin

CAMELIA HOȚESCU 2:51,2 la 200 M BRAS

reșul) 12,89. Pe echipe : triatlon 
militar — Mureșul ; atletism — 
Șiretul ; ștafeta 4X100 m plat — 
Șiretul ; gimnastică la aparate 
— Crișul ; tir — Crișul, Jocuri : 
baschet — Șiretul ; handbal — 
Crișul ; volei — Mureșul. Cuna 
transmisibilă, înființată în 1973, 
a revenit Liceului militar „Di- 
mitrie Cantemir" din Breaza 
care o cî.ștîgă astfel pentru a 
treia oară (în 1975, a revenit 
Liceului militar din Cimpulung 
Moldoven°sc). Acel’deși liceu i 
s-a decernat și o „Diplomă de 
onoare" din partea C.N.E.F.S.

Sfîr.șitul etapei finale a 
..Siartachiad-’i militare va
ră", rezervată liceelor militare 
a fost marcată sărbătorește, deo
sebit de frumos, pe stadionul 
municipal din Cimpulung Mol
dovenesc. Am asistat aici la 
obișnuita festivitate de premiere 
dar, în pluș. Ia demonstrații 
sportive făcute de elevii liceelor 
militare, precum și la o repriză 
de gimnastică — pe tot gazonul 
stadionului — executată de 440 
elevi. ai Liceului militar „Ște
fan cel Mare" din Cimpulung 
Moldovenesc.

Cea de a 8-a etapă a „Cupei 
de primăvară" la handbal poa
te fi numită o etapă a... oas
peților, în, această rundă fiind 
consemnate nu mai puțin de 
6 victorii ale echipelor care au 
jucat în deplasare 1 Surprize 
sînt succesele realizate de Con
structorul Timișoara în fața 
I.E.F.S., de Progresul Bucu
rești la Voința Odo’’hei și Ra
pid București la Constructorul 
Baia

La București, pe 
lui", în derby-ul seriei. I. fe
minine, Constructorul Timișoa
ra a realizat o victorie mun
cită în fața I.E.F.S. Cu toate 
că studentele au condus la 
pauză cu 8—6, handbalistele ti- 
mișorence au jucat calm, pro- 
fitînd de inexactitățile comise 
în apărare de echipa bucu- 
reșteană și au obținut în final 
un succes meritat, care le con
solidează poziția de lidere.

Pe terenul Olimpia 
Constructorul) s-a disputat 
bâtă un meci palpitant : 
București — Confecția. în 
27, Confecția conducea detașat, 

antrenată în 
de tînărul

Niță a 
egalînd

Mare.
„Tineretu-

(fost 
sîm- 
„U“ 

min.

tandache (min. 43) și Serediuc 
(min. 50).

REZULTATELE ETAPEI
MASCULIN : Politehnica Ti

mișoara — Steaua 17—11 
(9—5), C.S.M. Borzesti — Mi- 
naur 17—18 (8—9), Ă.Ș.A. Tg. 
Mureș — „U" Cluj-Napoca
15—19 (8—9), C.S.U. Galați — 
Dinamo Brașov 20—20 (11—11), 
Petrolul Teleajen — „U" Bucu
rești 23—18 (9—9), Dinamo
București — Știința Bacău 
20—22 (11—12) ; FEMININ :
Voința Odorhei — Progresul 
București 8—10 (6—4), I.E.F.S.— 
Constructorul Timișoara 11—13 
(8—6), Rulmentul Brașov — 
„U“ Timisoara 13—13 (6—9),
Textila Buliuși — Mureșul 
19—14 (10—8),' Constructorul
Baia Mare — Rapid 13—15 
(7—7), „U“ București — Con
fecția 17—15 (5—9).

Corespondenți : V. Ștefănes- 
cu, P. Arcan, Gh. Gorun, A. 
Szabo, C. Gruia, Șt. Lorincz, 
I. Vierii, V. Săsăranu, I. Ianeu.

Lăudabilă inițiativa clubului 
Dinamo București de a relua 
tradiția organizării unor con
cursuri de înot în luna mai, 
în plină perioadă pregătitoare 
pentru sportivi. Așa cum am 
mai anunțat,_ la ediția din a- 
cest an a 
nara înotătoare 
naciu 
tabelă 
țării, 
100 m 
zecimi 
decît reușea, în urmă cu 10 
ani, actuala ei antrenoare. Cris
tina Balaban-Șoptereanu.

Un alt rezultat meritoriu

„Cupei Dinamo“ tî-
Carmen Bu- 

a reușit să. șteargă din 
cel mai vechi record al 
parcurgînd distanța de 
spate în 1:09,2 cu două 
de secundă mai repede 

în urmă

a

fost obținut de Camelia Hoțes- 
cu, care se pregătește actual
mente tot cu Cristina $opte- 
reanu. Campioana balcanică a 
probei de 200 m bras a reali
zat, duminică dimineața. 2:51,2 
în cursa sa favorită, timp la 
numai 7 zecimi de secundă de 
propriul rdeord național. Alte 
rezultate :

E. Aimer 2:05.0—200 m liber, 
4:25.4—400 m liber, 63,5—100 m 
delfin,
A. 
A.
2:20,5—200 
Hoțescu
K.
St.

Modesto FERRARINI

11—5, dar formația 
această competiție 
profesor Grigore 
venit spectaculos, 
min. 40 (13-13) și obținînd în 
nai victoria. De reținut 
Confecția a mai avut și 
sibilitatea unei „remize", 
a pierdut și această 
șan-ă prin ratarea a două a- 
runcări de Ia 7 m prin Cos-

re- 
în 
fi- 
că 

po
dar 

ultimă.

1 5

BERLIN BUCUREȘTI

5:08,9—400 m mixt ; 
Adam 2:05,6—200 m liber; 
Horvat 63,5—100 m spate și

Camelia
bras ; 

Szerzo 57,0—100 m liber : 
Mitu 2:23,7—200 m mixt ; 

Carmen Bunaciu 2:32,5—200 m 
spate : M. Secuianu 18:41,1— 
1500 m liber

m spate ;
1:21,4—100 m

La Beiuș și la Alba Iulia 
s-au desfășurat, sîmbătă și du
minică. ultimele două etape de 
zonă ale „Clipei României" la 
oină. Practicînd un joc foarte 
bun. echipa bucureșteană Di
namo (antrenor maestrul eme
rit al sportului Costel lancu) 
nu a suferit nici o înfrângere, 
terminînd competiția pe pri
mul loc în „zona" de la B-ius. 
Pe locul secund : Unirea Tri
color Baia Mare (antrenor Vio

rcl Bă lin). Aceste 
ții și-au cîștigat 
pa-ticipa la finala pe 
Mangalia.

La Alba Iulia, unde 
prezente zece echipe, 
două 1___ 1
tiilor Viață Nouă Olteni (ju
dețul “ 
Albu) 
Munteanu). fcare 
finală.

192-112 LA ÎNOT (copii)
întîlnirea dintre selecționa

tele de copii ale orașelor 
București și Berlin desfășurată 
sîmbătă și duminică în Capi
tală s-a încheiat cu succesul 
oaspeților : 192—112.
sportivi bucureșteni au 
4 probe prin FI. Vișan 
400 m liber, Gabriela 
1:14,8—100 m spate, M.
61,4—100 m liber și ștafeta mas
culină de 4x100 m liber cu 
4:12,4 și au realizat un nou re
cord național de copii prin șta
feta feminină de 4x100 m liber 
cu 4:36,2.

Tinerii 
cîștigat 
4:42,7— 
Andrei 
Andrei

D. WETTERNECK
LOCUL II LA TORINO

In cea de a doua reuniune 
a concursului internațional de 
înot de la Torino, dotat cu 
„Trofeul celor 7 coline", Diet- 
mar Wetterneck a ocupat lo
cul II în proba de 200 m mixt 
cu 2:17,45 după Klahn (R.D.G.) 
2:14,50. Alte rezultate : Krîlov 
(U.R.S.S.) 1:54,53—200 m liber 
și 16:05,36—1500 m liber ; An- 
nick de Susini (Franța) 1:15,43- 
100 m bras ; Jose Damen (O- 
landa) 9:02,50—800 m liber ; N. 
Pankin (U.R.S.S.) 66,28—100 m 
bras ; Ineke Ran (Olanda) 
58,53—100 m liber ; Bisso (ita
lia) 61,25—100 m spate.

DEBUTUL
Reuniunea de duminică n-a atins 

parametrii spectaculari ai celei 
precedente, dar, despre ea nu se 
poate afirma că n-a plăcut. Sub 
acest raport, meritul principal i-1 
atribuim lui Andrei Brailovschi, 
care a efectuat, cu Turdaș, un 
parcurs, în stilul lui propriu. Vic
torii frumoase, dobîndite la capă
tul unor aprige lupte, au înscris 
Cambel. Onica, Hidrant, Tusiera 
și outsiderul Frîu. 16 concurenți, 
dintre caii de trei și patru ani, 
și-au ameliorat recordurile, prin
tre ei situîndu-se si Kera, deși 
comportările ei anterioare nu o 
arătau deloc capabilă de acest 
brusc salt ele valoare! Cît privește 
evenimentul principal al zilei — 
debutul mînjilor — el a relevat 
un cert succes al crescătoriilor 
noastre de trăpași. Am urmărit 
evoluția cîtorva elemente frumos 
conformate sj cu acțiuni promi
țătoare. Dealtfel, recordurile rea
lizate de învingători se înscriu 
printre primele cinci locuri în ie
rarhia valorică din ultimii 25 de 
ani.
. REZULTATE TEHNICEî cursa I 
— Sivena (Gh. Tănase), 1.37, ,Ta- 
nulia, simplu 7, ordine 53; cursa 
H — Cambel (M. Ștefănescu),

ÎNTRE 19 Șl 23 MAI

HiiîMIil „StMICENTEMARUL BOIUlUI lltȘIUAN"
PUGILISTI DIN 3 TĂR| (IUGOSLAVIA, R. D. G5RMANĂ SI 

ROMÂNIA) VOR PARTICIPA LA ACEST EVENIMENT

Peste cîteva zile se împli
nesc cinci decenii de cînd în 
orașul Reșița, a fost înființată 
prima secție de. box. De atunci, 
cu migală și pasiune, cu dă
ruire și dragoste pentru „no
bila artă", din sălile de pe 
malul Bîrzavei s-au ridicat ne
contenit elemente valoroase ale 
pugilismului nostru, care au 
dus faima școlii românești mult 
peste hotarele țării.

De aici au urcat pe 
le măiestriei sportive 
Fiat, Lazăr Borduz, 
Indru, Vasile Secoșan, 
tin Ciucă, Pavel 
Constantin Văran și 
ții, care au cucerit titluri de 
campioni, multe locuri frunta
șe în numeroase 
amploare.

Pentru a cinsti 
organele sportive 
organiza, între 19 
turneu internațional, 
trofeul „f
Iui reșițean", la care 
prezenți sportivi din 
slavia, R. D. Germană 
România. Vor putea fi urmă
riți în ring, alături de pugi- 
liștii de peste hotare, boxeri

ctrlmi- 
Gheorțhe 
Rom ulus 
Constan- 

Nedelcea, 
mulți al-

competiții de

evenimentul, 
județene vor 
și 23 mai, un 

dotat cu 
.Semicentenarul boxu- 

vor fi 
Iugo- 

și

MINJILOR

1.34.4, Maia, simplu 5, event 79, 
ordine 49; cursa III — Onica (Gh. 
Popescu), 1,33,9, Poznaș, Herma- 
fon, simplu 5, event 65, ordine 50, 
ordine triplă 596; cursa IV — Ke
ra (G. Avram), 1,31,4, lola, sim
plu 5, event 50, ordine 38; cursa 
V — Hidrant (V. Gheorghe), 
1.28,6, Oaza, Ornic, simplu 3. event. 
16, ordine 34, ordine triplă 556; 
cursa VI — Tușiera (Gh. Tănase),
1.30.4, Rondo, simplu 3, event 7, 
ordine 14, triplu Câștigător 141 ; 
cursa VII — Turda.s (A. Brailov- 
schi), 1,27,3, Joben, Amazon, sim
plu 4, event 11, ordine 20, ordine 
triplă 113: cursa VIII — Frîu (1. 
Florea), 1,20,4, Petala, simplu 18, 
event 40, ordine 76, triplu cîștigă
tor 166; cursa IX — Kelen (I. 
Oanâ), 1,36,8, Nervos, simplu 2, 
Ovent 53, ordine 10. Pariul austriac 
ridicat la suma de lei 53 139 a fost 
eîștigat 
nații la 
Report

de 4 tichete cu 9 combi- 
0 cai a 2 952 lei fiecare. 

26.471. Retrageri: Topaz.

Niddy DUMITRESCU

două forma- 
dreptul de a 

tară la

locuri au revenit

Teleorman,
Si C.F.R.

★

au fost 
primele 
forma-

antrenor Ion 
Sibiu (Liviu 
vor juca în

Sjmbătă si duminică, la Tul- 
cea va avea loc prima ediție 
a finalelor campionatului li
ceelor agricole. Vor fi prezen
te zece echipe din Rm. Sărat. 
Unși. Drăgăsani, Craiova. 
Geoagiu. Reghin. Cărei, Nuș- 
falău. Sibiu și Nucet.

CONCURSURI DE TIR
• „CUPA OLIMPIA" la ta

lere a prilejuit obținerea in 
proba de skeet a unui rezultat 
de valoare — 197 t. Autor : 
A. Sencoviei de la clubul 
bucureștean Olimpia. Gh. Sen- 
covici (Dinamo) a realizat 196 
t. întrecerea juniorilor a reve
nit lui I. Ionică (Unirea Joița) 
cu 95 t. La trap s-a impus E. 
Panduru (Olimpia) cu 89 t. 
Clasament pe cluburi : 1. O- 
l'impia. 23 p, 2. Vînătorul Ti
mișoara 12 p, 3. Unirea Joița 
11 p. • In cadrul etapei a 
doua a CAMPIONATULUI 
MUNICIPAL BUCUREȘTI s-au 
înregistrat unele rezultate de 
valoare : 60 f.c. seniori ; E. 
Satala (Dinamo) 596 p ; juni
ori : A. Săvulescu (I.E.F.S.) 593 
p ; 3x20 f senioare : Niculina 
Iosif (I.E.F.S.) 562 p ; pistol
libel-, seniori : L. Stan (Stea
ua) 557 p ; pistol standard, se
nioare : Olimpia Demetriade 
(Dinamo) 566 p ; juniori : I 
Neagu (I.E.F.S.) 565 p • Prn- 
ba de 60 f.c. senioare din ca
drul „CUPEI STĂRUINȚĂ 
BRAȘOV" a revenit Măriei 
Mogo.ș (Voința Brașov) cu 
589 p, iar cea de 3x20 f se
nioare, Georgianei Oprisan 
(Unirea Focșani) cu 569 p. .Iu 
niorul mic T. Demeter (IȚ. T 
Arad) a realizat, la această ul
timă probă, 545 p.
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d romul din 
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cu un rezult: 
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cîteva surp: 
Vasile Dîba 
cui 5 ocupe 
Gh. Simion
Ivan Patza 
nici una dii 
canoe), uiți: 
comentată.
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(Ananiev, c 
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însă, în vi
așa cum

din București, Constanța, Brăi
la, Galați, Cluj-Napoca. Timi
șoara, Baia Mare, Oradea ș.a.

Galele preliminare se vor. 
disputa atît în Sala sporturi
lor din Reșița, cît și în ora
șele Moldova Nouă, Bocșa 
Oțelul Roșu.

Reuniunea finală, precum 
ceremonia .aniversării, vor 
vea loc duminică 23 mai 
Sala sporturilor din Reșița 
vor marca împ’inirea a 50 
ani de cînd oțelarii reșițeni’ 
făcut cunoștință cu boxul, 
veni convingerea că și de aici 
înainte din sălile de antrena
ment ale Reșiței se vor ridica 
noi si valdroase elemente pen
tru boxul românesc.

URMĂRIND EVOLUȚIA
(Urmare din pag. 1)

și

Și 
a- 
in
ȘÎ 

de 
au 
A-

Paul IOVAN

BASCHET „CUPA OLIMPIA", 
turneu internațional 

feminin, programează primele etape 
astfel (sala Olimpia, fosta Construc
torul) : azi, de la ora 18 : Progresul 
— Oiimpîa, A.Z.S. Varșovia — Șc. sp 

___ pro;

sp.
Ploiești ; mîine, 
greșul — A.Z.S., 
Ploiești.

de la ora 18 :
Olimpia — Șc.

HANDBAL
nâ a României 
rilor amicale. .

SELECȚIONATA DI
VIZIONARA femini- 

continuâ seria întîlni- 
Astăzi după antiază, 

în sala Victoria din Ploiești, de la ora 
18, selecționata va întîlni divizionara 
A din Cehoslovacia, Odeva Htohoveț. 
Partida revanșă este nroqramată joi, 
tot la Ploieșli. * DIVIZIA B, rezultatele 
etapei a XVI-a : mosci''i i, seria I : 
Comerțul Constanța — C'.S U. Sucea
va 22—17, Relonul Săvinuști — Petro
chimistul Brazi 33—13, Locomotiva — 
Oltul Sf, Gheorghe 24 — 20, ,,U" Craio
va — Tractorul Brașov 26—17, Spartac
— ,,U" lași .29—18 ; seria a ll-a : 
Independența — Voința Sebeș 35—25, 
Știința Petroșani — C.S.M. Reșița 
11—10 I, Gloria Arad — Timișul 
Lugoj 16—11. Cuprom Baia Mare — 
Nitramonia Făqăros 31—22, Știința 
Tg. Jiu — C.S.U. Ta. Mureș 6—0 ; 
feminin, seria I : Confecția Călărași
— Stiinfn Constanța 16—13 !, Voința 
lași — Știința Bacău 10—15, Gloria 
Buzău — Voința București 16—15, Vul
turul Ploiești — Hidrotehnica Constan
ta 16—11, Viitorul Vaslui — ,,U"- lași 
14—17 ; seria a ll-a : Nitramorvia — 
Sparta Mediaș 13—9, ,,U" Cluj-Napoca
— 13 Decembrie Timisoara 16—5, 
Oltul Sf. Gheorghe — U.T.A. 14—13, 
Voința Siqhișoara — C.S.M. Sibiu 
6—14, Textila Sebeș — Argeșana Pi
tești 14—10 (Corespondenți : I. Mari
nescu, Gh. Briotâ, V. Lazăr, I. lonescu, 
T. Ștefânescu, Turjan, M. Mega, I. 
Stânescu, T. Tincă).

distanței, imprimînd cursei un 
ritm susținut. Puică a fost în
trecută pe ultimii 200 m dar 
a obținut un timp remarcabil, 
4:08,7, cu o secundă mai bun 
decît recordul său personal 
anterior și la numai 0,3 s de 
vechiul record național al Na- 
taliei. Apreciem că în 
apropiat ambele sînt 
să-și îmbunătățească 
rabil rezultatele.

Din nou solitar. Ilie 
a făcut o cursă mare 
10 000 m, oprind cronometrele

v ii torul 
canaliile 
consîde-

Floroiu
la

ATLEȚILOR NOȘTRI LA
după 28:06,6. Absența unor ad
versari de valoare i-a împiedi
cat să coboare sub 28 de mi
nute, dar maniera în care a 
alergat? sîmbătă (a trecut în 
13:50,0 la 5 000 m I) ne face su 
credem că Ilie va coborî cu- 
rînd sub această spectaculoasă 
graniță.

La 3 000 m obstacole, în ur
ma lui Cefan. Paul Copu a 
obținut un valoros record per
sonal și o victorie de prestigiu 
asupra Iui Moravcik. Un nou 
record personal a obținut și 
Cătălin Andreica la 5 000 ni 
(13:40,4).

îmbucurătoare este revenirea

„INTERN

JUDO SELECȚIONATA DE JU-
“ NIORI a municipiului 

București a întrecut cu 10—1 și 8—3 
selecționata similară a orașului Plaga, 
Io capătul celor două întilniri care 
au avut loc duminica dimineață în 
Capitală.
pdi n au început întrecerile 
■ ’-'LU Diviziei A, seria a ll-a. 
Lo Timișoara, Industria linei a învins 
pe Politehnica Cluj-Napoca cu 7—6 
(0—1, 3—3, 3—1, 1—1). Au marcat : 
Bondărău 3, Barabancea 2, Geoleanu, 
Habetler, respectiv Covaci 2, Pop 2.

DIN TOATE
Fl'idTiU'lillH

400 de j’ucători între 8 șî 18 ani, și-a 
încheiat duminică ultima fază cu jo
curile copiilor de 8—10 ani. La aceas
tă categorie ou fost înscriși 33 de 
băieți și 11 fete, iar întrecerile s-au 
discutat pentru prima oară pe teren 
redus, cu seturi scurte (pînă la 4 
ghemuri). La fete a cîștigat Consuela 
Roman (Dinamo), care în finală a în
vins-o pe Florentina Cocan (Progresul) 
cu 2—0 (4—1, 4—1). La băieți, vic
toria a revenit lui Mihnea Nâstase 
(T.C.B.), care a cîștigat în fața lui 
Marius Comănescu (Progresul) cu 2—1 
(2—4, 4—3, 4—1). S-au mai remarcat 
Monica Radu, Ion Dumitra? și Ale
xandru Szabo, toți de la Dinamo. O 
mențiune pentru organizarea ireproșa
bilă a concursului, la care și-au adus 
o contribuție pre'ioasă arbitrul prin
cipal Alexandru Burcea și secretarul 
de concurs Gheorghe Mihai Bucur.

în actualit; 
a Valeriei 
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Chîoreanu și Sebeslyen. La Oradea : 
Progresul — Școlarul București , 5—1 
(0—0, 2—0, 2—1, 1—0). Au înscris : 
Ungureanu 4 Lenqyel, respectiv Boga. 
La Tg. Mures : Mureșul — Rapid 
Arad 5—6 (0—1, 1—2, 2—1, 2—2).
Realizator' : Lucaci 4, Petelei, respec
tiv Lessay 2, Adoc, Unc. Ghițan si 
Szekeles. (Corespondenți : C. Albu, 
P. Arcan, P, Lorincz).
PI l/*nVC,$TIGATOARELE SERIILOR 
KUUDT țN DIVIZIA B, care $i-o în

cheiat întrecerea, sînt Rapid București, 
Constructorul Buzău si Constructorul 
Constanța. Ele ou întrecut duminică, 
în ultima etapă. în ordine, pe C.F.R. 
Brașov cu 33—3 (neașteptat de se
ver I), pe C.S M. Suceava cu 15—4 și, 
respectiv, oe Farul II cu 16—4. Cele 
trei echipe vor sus'ine un turneu de 
barai pentru două locuri în Divizia A. 
ȚCMIC „CUPA T.C.B.", competiție
I ClvtJ o-qanizată de Tenis Club 

București, la care au luat parte peste

VO! FI penultima etapa in di
vizia A a lămurit situația 

la feminin : cele două echine.care au 
retrogradat sînt Olimpia București șî 
,,U" Cluj-Napoca. La masculin doar 
C.S.U. Galați se poate considera sal
vată. Rezultatele ultimei etape vor 
decide care dintre formațiile I.E.F.S., 
„U* Cluj-Napoca și C.S.M. Del a Tul- 
cea vor activa anul viitor în B. Into 
rezultatele penultimei etaoe : mascu
lin, locurile 9—12 : C.S.M. De'‘a Tul- 
cea — C.S.U. Galati 2—3 (12. 8.
-7, —6, -7) I.E.F.S. - „U" Cluj- 
Naooca 3—1 (8, —4, 5. 9 ; locurile
5—8 : Univ Craiova — Raoid 3—2, 
Viitorul Bacău — Tractorul 3—1 ; fe
minin, locurile 9—12 : Olimoia — 
„U" Cluj-Napoco 2—3 (—10. 13. 14, 
—8, —9), Univ. Timișoara — C.S.M. 
Sibiu 3—2 (11, —10. —8, 11, 15) si 
2—3 (11, —4, 3, —8, —5). — s-a jucat și 
meciul ultimei etape ; locurile 5—8 : 
Știința Bacău — C.S.U. Galați 3—1 
și Univ. Craiova — Farul 3—1.
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al întîlnirii este sinonim chiar f 
cu o victorie !

Ștefan Laibner a cîștigat 
proba de 1 000 m cu start de ■ 
pe loc și viteza, iar C. Cîrje I 
urmărirea individuală, în timp ■ 
ce oaspeții au terminat victo- 
rioși în proba de urmărire pe I 
echipe, cursa de eliminare și I 
ădițiunea de puncte. Sublini
em ca foarte bun timpul reali- I 
zat de C. Cîrje la urmărire I 
individuală 15:09,4), ca și re
zultatul de 11,5 atribuit în sfer- ■ 
turile de finală ale probei de I 
viteză lui Adrian Nicolae, un ■ 
sportiv de mare talent. Dar, 
iată rezultatele: 1 000 m start I 
de pe Ioc : 1. St. Laibner 1:12,2, I
2. M. Todorov (Bulgaria) 1:12,4,
3. R. Simion 1:12,9; viteză: I
1. St. Laibner 13,3, 2. A, Ni- I 
colăe, 3. B. Parusev (Bulgaria);
urmărire individuală : 1. C. ■
Cîrje 5:09,4, 2. N. Petrov (Bui- I 
garia) 5:24,7, 3. N. Gheorghiev ■ 
(Bulgaria) ; cursa de elimina
re : 1. J. Dimitrov (Bulgaria), I
2. M. Todorov (Bulgaria), 3. |
P. Timcev (Bulgaria) ; urmă
rire pe echipe : 1. Bulgaria I
4:43,8, 2. România 4:56,7 ; adi- I 
țiune de puncte : 1. Jeko Di
mitrov (Bulgaria) 32 p (3 ture ■ 
avans), 2. St. Laibner 26 p (2 I 
ture avans), 3. N. Todorov • 
(Bulgaria) 30 p (un tur avans).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU I

ÎNAȚIONALĂ SNAGOV“ | 
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obținînd victorii

Serghei. po- 
Agafia Orlov, 

I. Simion, 
N.

finala de C 1—500 m — Ivan 
Patzaichin a avut, în ultimele 
3—4 zile, și unele mici proble
me cu sănătatea.

Dincolo de explicații și co
mentarii, valabile, desigur, 
doar pentru un anume mo
ment al' pregătirilor olimpice, 
rămine încrederea deplină în 
talentul, valoarea Și puterea de 
dăruire ale lui Patzaichin, ca 
și ale celorlalți mari campioni 
rdmânî — Vasile Dîba, Gheor
ghe Danilov, Gheorghe Simio- 
nov, care, printr-un efort de 
mobilizare, pot demonstra ori- 
cînd justificatele lor aspirații 
de consacrare olimpică.

Toate celelalte echipaje
fruntașe au confirmat integral 
așteptările, ;
clare, după evoluții care pot 
fi excelent notate. Ne gîndim, 
în primul rînd, la Maria Mi- 
horeanu, Larion 
licarp Malîhin, 
Nastasia Nichitov, 
N. Eșanu, K. Vartolomcu, 
Simioncnco ș.a.

Urmează, acum, cea mai im
portantă etapă a pregătirilor 
olimnice, care cere, desigur, 
sportivilor si antrenorilor E- 
FORTURI MULT SPORITE O 
ANGAJARE TOTALA, VALO
RIFICAREA MAXIMA A TA
LENTULUI ȘI A POSIBILI
TĂȚILOR fiecăruia dintre ca- 
iaciștii si canoiștii fruntași. In 
activitatea viitoare pot și tre
buie să fie luate, după opinia 
noastră, în considerare si con
cluziile „Regatei internaționale 
Snagov". Aceasta, cu atît mai 
mult cu cît viitoarea etapă a 
pregătirilor include si partici
parea sportivilor români la 
alte cîteva importante compe
tiții internaționale, îndeosebi 
„Regata Moscova", la care sînt 
de dorit rezultate cit mai bu
ne, pe deplin concludente, la 
nivelul așteptărilor si al ce
rințelor de mare responsabili
tate pentru o reprezentare cît 
mai prestigioasă la .Tocurile 
Olimpice de la Montreal

SPORT INFORMEAZĂ

3.790
; cat.

6 :

: 14.90 a 
a 944 lei 
lei ; cat.

59.80
803 
lei.
CATEGORIA I :

cat.

31.376 Iei și 4 variante 10°'o a 
6.275 lei ; cat. 3 
l“i ; cat. 4 :
5 : 70,30 a 
3.624.80 a 40

REPORT 
236.030 lei.

EXTRAGEREA a II-a : 
A : 1 variantă 5O°'o autoturism 
Dacia 1300 si 6 variante 10”o a 
14.000 lei ; cat. B : 34,70 a 901 
iei ; eat. C : 98.95 a 316 lei ; cat. 
D : 2.826,30 
173.15 a 200 
a 40 lei.

REPORT
264.863 lei.

AUTOTURISMELE DACIA 
1300 au fost obținute de ARGA- 
NȚNI CONST” ■'TIN 4in PI
TEȘTI și ROȘCA GIIEORGIIE 
din BUHUȘI, județul Bacău.

a 60 lei : cat. E :
Ici ; cat. F : 3.063,60
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I
I
I
i
I
i
I

I
I
I
I
I
I
I

Veșnica tactică a așteptării
Cronicarul nu poate să facă 

abstracție de faptul că înaintea 
jocului de la Tg. Mureș, Rapid nu 
reușea să uite că se află pe lo
cul 14. Dar, în ciuda acestui loc 
14, care a creat, fatalmente, o 
stare de spirit precară, lipsa de 
curaj a feroviarilor, mai ales în 
fața unei echipe în dificultate — 
față de felul cum începuse jocul 
— este greu de înțeles. Veșnica 
tactică a „clepsidrei", în care oas
peții așteaptă filozofic trecerea 
timpului s-a dovedit încă o dată 
infructuoasă.

Ce a făcut Rapid? în primul 
rînd, a imaginat tactica ciudată 
a protejării stoperilor prin inter
mediul lui... șutru, constructorul 
plin de imaginație din meciul cu 
Politehnica Iași. în al doilea rînd, 
i-a încredințat lui Petcu sarcina 
specială a neutralizării lui Boloni, 
pe tot terenul. în aceste condiții. 
Marin Stelian a rămas singur- 
singurel Ia mijlocul terenului. Ia 
discreția a cel puțin trei mijlo
cași. Fără îndoială că în cadrul 
acestei scheme era greu de pre
supus că Rapid putea face un joc 
complet, cum ar fi fost de dorit, 
intr-un oraș în care, realmente, 
nu avea ce pierde. A fost sufi
cient ca Angelescu să renunțe, 
după pauză, la misiunea „nu 
prea calificată" a lui Petcu. pen
tru ca Rapid să se schimbe la fa
ță. Din păcate, era prea tîrziu. 
(I. Ch.)

...Nu o excepție, ci o regulă 1
Arbitrul Nicolae Kainea este 

îndeajuns de cunoscut ca să 
mai facă obiectul unei pre
zentări aparte. Și totuși, după 
meciul de duminică, de Ia Pi
tești, se cuvine a-i rezerva 
cîteva rî.nduri în legătură cu 
maniera modernă, în adevăra
tul înțeles al cuvîntului, în care 
a condus partida F. C. Argeș 
- Sportul studențesc. Con

cret, aceasta ar putea fi ex
primat astfel : o permanentă 
prezență pe fază ; aprecierea 
corectă a angajamentului fi
zic și mai ales a situațiilor din 
suprafața <le pedeapsă acolc 
unde, de obicei, apar marile 
probleme ale unui meci ; in
tervenții numai atunci cînd a 
fost cazul, jocul avînd de cîș- 
ligat astfel în continuitate și 
în spectaculozitate. Felicitări, 
le adresate de conducătorii 
ambelor echipe Ia sfîrșitul în
tîlnirii lui N. Rainea au con

I
I REZULTATELE ETAPEI
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SERIA I

Metalurgistul lași — Laminorul Ro
man 0—3 (0—0), Minerul Gura Humo
rului — Victoria Roman 2—0 (1—C) , 
Dorna Vatra Dornei — Avîntul Frasin
2— 1 (1—0), Metalul Rădăuți — Con
structorul lași 1—0 (1—0), Danubiana 
Roman — Cristalul Dorohoi 3—0 
(1—0), Foresta Fălticeni — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 0—0, Foresta 
Moldovița — Constructorul Botoșani
3— 1 (1—0), Spicul Țigănași — Pro
gresul Fălticeni 1—0 (î—0).

Pe primele locuri în clasament, după 
etapa a XXV-a : 1. LAMINORUL RO
MAN 35 p (50—19), 2. Minerul Gura 
Humorului 35 p (49—20), 3. A.S.A. 
Cîmpulung 33 p (45—26)... pe ultimele 
locuri : 15. Progresul Fălticeni 17 p
(22—35), 16. Metalurgistul lași 14 p 
(22—39).

SERIA A HA

Relonul Săvinești — Petrolul Moi- 
nești 1—0 (1—0), Constructorul Vaslui 
— Locomotiva Adjud 1—0 (1—0), Trac
torul Văleni — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 1—0 (1—0), Bradul Roznov — Oi- 
tuz Tq. Ocna 3—0 (3—0), Rulmentul 
Eirlad — Letea Bacău 2—1 (1—0),
Textila Buhuși — Cimentul Bicaz 4—0 
(1—0), Petrolistul Dărmănești — Oza- 
na Tg. Neamț 5—2 (2—0), Hușana 
Huși — Minerul Comănești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. RELONUL SĂ- 
VINEȘTI 42 p (72—13), 2. Petrolul Moi- 
nești 42 p (65—15), 3. Letea Bacău 
38 p (81—20) — 24 meciuri... pe ul
timele locuri ; 15. Cimentul Bicaz 

13 p (20—43). 16 Petrolistul Dărmă
nești 12 p (32—72).

SERIA A III-A

O'impia Rm. Sărat *- Poiana Gm- 
pina 1—0 (0—0), Petrolistul Teleaien 
Ploiești — Fcvesta Guoești 0—0, I.P A 
Cîmpina — Carpati Sinaia 0—0, Chi
mia Mărașesti — Avîntul Mîneciu 3—2 
(1—2). Carpati Nehoiu — Chimia 
Brazi 2—3 (0—0), Chimia Ruzău — 
Petrolul Berea 4—0 (2—OL Petrolistul 
Bo'dești — Victoria Floresti 3—0 (1—0). 
Caraimanul Bușteni — Luceafărul Foc
sani 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. 
SARAT 37 p (47-25), 2. Camați Sinaia 
33 o 03—16). 3. Poiana Cîmpina 32 
(49—23). 4. Caraimanul Bușteni 32
(45—27).. oe ultima's . Incuri : 15. Pe
trolul Berea I8 o (27—42). 16. Carpați 
Nehoiu 10 D (19-58). 

firmat calitatea unui arbitraj 
pe care l-am dori nu o ex
cepție, ci o regulă în fotbalul 
nostru. (M. I.).

A fost sau nu penalty ?
în meciul disputat duminică la 

Constanța, echipa gazdă părea să 
aibă o misiune ceva ni ai ușoară in 
fața codașei clasamentului, ,,U“ 
Cluj-Napoc-a. Dar cele două puncte 
au fost cucerite de către constăn-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

DUPĂ MECIURILE Bl DUMINICA AH IIIVI/III A
k\\\\\\\\X\\\\\W^^^
leni neașteptat de greu. după 
multe emoții și numai dintr-un 
penalty acordat de arbitrul Ion 
Rus în minutele de prelungire a 
jocului. Este adevărat că localni
cii puteau tranșa victoria în favoa
rea lor încă din prima parte a 
meciului, eind ocaziile de gol nu 
le-au lipsit. însă, ulterior, în re
priza secundă, în ciuda unei domi
nări copioase a constantinilor, 
oaspeții s-au aflat în poziții mai 
clare de a înscrie și puțin a liosit 
ca ei să producă o mare surpriză. 
De altfel, jucătorii clujeni — că
rora nu le-a mai rămas nici o spe
ranță în acest campionat — merită 
a fi apreciați pentru modul corect 
și sportiv în care au. înțeles să-și 
apere șansa în fața unor parteneri 
vital interesați în obținerea victo
riei.

în privința penaltyului care a 
decis succesul constănțenilor, el 
este urmarea unui controversat 
fault, comis in propriul său careu 
de fundașul clujean Mușat asupra 
lui Tu.rcu (in cel de-al doilea mi
nut de prelungiri, just decise de 
arbitru pentru unele trageri de 
timp ale oaspeților). Așa cum am 
putut observa noi, din tribună, în
clinăm a crede că a fost mai de
grabă vorba de o deposedare regu
lamentară (efectuată de fundaș 
din poziție laterală și nu din spa
tele înaintașului), decît de un 
fau.lt evident. Aflat foarte aproape 
de fază, arbitrul Ion Rus i-a dat, 
însă, altă interpretare, considerind 
deposedarea efectuată de Mușat ca 
fault și dictînd penalty.

Cum o asemenea decizie ca aceea 
luată la Constanța în ultimele se
cunde de joc (care a adus echipei 
locale un succes aproape compro
mis) poate influența substantial 
lupta pentru evitarea retrogradă
rii, este necesar ca arbitrii să ma
nifeste maximum de atenție si de 
discernămînt în situații de acest 
gen. (C. F.)

SERIA A IV-A

Portul Constanța — Granitul Baba- 
dag 3—0 (2—0), Dunărea Cernavodă
— Voința Constanța 4—0 (1—0), Du
nărea Tulcea — Autobuzul Făurei 1—0 
(1—0), I.M.U. Medgidia — Marina 
Mangalia 1—0 (0—0), Minerul Macin
— Unirea-Știința Eforie Nord 1—1 
(0—1), Electrica Constanța — Progre
sul Brăila 4—0 (0—0), Ancora Galați
— Viitorul Brăila 0—0, Chimia Brăila
— Gloria Murfatlar 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PORTUL CON
STANȚA 39 p (55—14), 2. Progresul 
Brăila 34 p (31—18), 3. Dunărea Tul
cea 31 p (37—19), 4. I.M.U.M. 31 p 
(30'—16)... pe ultimele locuri : 15. 
Granitul Babadag 16 p (20—54), 16.
Voința Constanța 13 p (12—45).

SERIA A V-A

IPRECA Călărași — Tehnometal 
București 1—1 (1—1), I.O.R. — A-
vîntul Urziceni 0—0, Azotul Slobozia 
•— T. M. București 2—1 (2—0), Triumf 
București — Olimpia Giurgiu 0—0, 
I.C.S.I.M. București — Sirena Bucu
rești — se dispută astăzi, Automatica 
București — Unirea Tricolor București
1— 0 (0—0), Flacăra roșie București
— Electronica București 0—0, Șoimii 
TAROM București — Rapid Fetești 8—1 
(3-0).

Pe primele locuri : 1. TEHNOMETAL 
BUC. 35 p (39—21), 2. Unirea Trico
lor 33 p (30-—15), 3. Azotul Slobozia 
30 p (33—29)... pe ultimele locuri : 15 
IPRECA Călărași 19 p (19—34), 16.
Rapid Fetești 18 n (27—54).

SERIA A VI-A

Flacăra-automecanica Moreni — 
Chimia Găești 5—1 (5—0), Oțelul Tîr- 
goviște — Cetatea Tr. Măgurele 6—2 
(1—0), Electrica Titu — Cimentul Fieni
2— 2 (0—2), Recolta Stoicănești — 
Progresul Corabia 2—0 (0—0), Con
structorul Pitești — Petrolul Tîrgoviște 
2—1 (1—0), F.O.B. Balș — Vagonul 
Caracal 1—2 (0—1), Vulturii Cîmpu-
’ung Muscel — ROVA Roșiorii de 
Vede 1—1 (1—0), Voința Caracal — 
Viitorul Scornicești 0—3 (Voința s-o 
retras din campionat).

Pe primele locuri ; 1. FLACARA-AU- 
TOMECANICA 40 p (54—15), 2. ROVA 
Roșiori 39 p (48—17), 3. Vulturii Cîm
pulung 34 p (46—21)... pe ultimele 
locuri ; 15. Chimia Găești 20 p (26— 
40), 16. Voința Caracal 4 p (6—67).

Rezultatele ne-au fost transmise de

PORNIND DE LA
(Urmare din pag 1)

rut greutăți de selecționare 
pentru meciul cu Bulgaria) au 
funcționat omogen și continuu, 
ofe ind multe nume și valori 
pentru selecție. Un lider care 
conduce așa de detașat poate 
reprezenta cea mai bună și mai 
bogată sursă de inspirație pen
tru selecționeri ; de altfel, con
ducerea tehnică a lotului va 
urmări în mod special forma
ția bucureșteană. Atît în der- 
byul de duminică, cu Dinamo, 
cit și in întilnirea de miercu
rea viitoare, de la Timișoara, 
Dumitru, Iordănescu și coechi
pierii lor vor fi observați de 
către vicepreședintele F.R.F., 
Ștefan Covaci, și de antreno
rul federal C. Drăgușin. Apro
po de lot și de selecții. Și pe 
noi ne-a intrigat apariția în 
formațiile de duminică a tu
turor jucătorilor declarați in-

disponibili pentru selecționate 
(A și tineret) : Păltinișan, Ior
dănescu, M. Răducanu. Se naște 
întrebarea absolut firească : 
s-a renunțat prea ușor la uti
lizarea lor în lot sau au intrat 
în teren nerefăcuți ? Oricum, 
problema acestor așa de facile 
absentări de la loturile repre
zentative trebuie discutată cu 
toată seriozitatea de către fo
rul de specialitate cu cluburile 
in cauză.

Adăugind jocului de mare 
ingeniozitate practicat de Stea
ua (unde reapariția lui Troi pe 
extremă a refăcut și inițiala 
„distribuție" pe care antreno
rii Jenei și Creihiceanu și-au 
propus-o și efectele s-au vă
zut) buna prestație a Sportului 
studențesc și a echipei F.C. Ar
geș, ca și dorința Politehnicii 
Timișoara de a continua ur-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• O SELECȚIONATA DE 

JUNIORI 1N TURCIA. Ieri di
mineață a plecat în Turcia o 
selecționată de juniori a țării 
noastre, care va susține, în zi
lele de 19 și 21 mai, la Ankara, 
două meciuri amicale cu repre
zentativa de juniori a țării gaz
dă. Au făcut deplasarea, prin
tre alții, Iordăchescu (Progre
sul București), Mîndrilă (S. C. 
Bacău), Orza (F.C. Șoimii Sibiu), 
Cernescu (Politehnica Iași), 
Bălan (Liceul ,,Mihai Viteazul" 
București), Șt. Popa (Steaua),

A XXV a A
SERIA A VII-A

C.F.R. Craiova — Minerul Lupeni 0—0, 
A. S. Victoria Craiova — Unirea Dro- 
beta Tr. Sev. 0—0, Progresul Băilești
— Metalurgistul Sadu 1—0 (0—0), Lo
trul Brezoi — Constructorul Craiova
4—1 (3—1), Metalul Drobeta Tr. Sev.
— Dierna Orșova 1—0 (1—0), Unirea
Drăgășani — Cimentul-Victoria Tg. 
Jiu 1—0 (1—0), Dunărea Calafat — 
Minerul Rovinari 2—1 (1—0), Chimis
tul Rm Vilcea — MEVA Drobe4a Tr. 
Sev. 2—0 (1—0)

Pe primele locuri : 1. MINERUL LU
PENI 36 p (45—11), 2. Cimentul-Vic
toria 32 p (37—21), 3. Progresul Băi- 
leșți 30 p (43—24)... pe ultimele locuri: 
14. Minerul Rovinari 19 p (24—32), 15. 
A S. Victoria Craiova 19 (22—44), 16. 
Unirea Drobeta Tr. S. 17 p (34—50)

SERIA A VIII-A

Unirea Sînnicolau Mare — Aurul 
Brad 2—1 (0—0), Metalul Bocșa — 
Ceramica Jimbolia 1—4 (0—3), Gloria 
Reșița — Constructorul Timișoara 2—0 
(1—0), Știința Petroșani — Minerul 
Ghelar 2—0 (1—0), Electromotor Timi
șoara — C F.R. Caransebeș 3—1 
(2—1), Metalul Oțelu Roșu — Mine
rul Teliuc 2—0 (1—0), Minerul Anina
— C.F.R. Simeria 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
35 p (49—14), 2. Minerul Anina 30 p 
(40—22), 3. Vulturii Textila 27 p (24— 
12) — 23 meciuri... pe ultimele focuri: 
13—14. Metplul Bocșa 19 p (30—43), 
13—14. Metalul Oielu Roșu 19 p (27— 
40), 15. C.F.R. Caransebeș 19 d
(29—48).

SERIA A IX-A

Strungul Arad — Armătura Zalău 
1—0 (0—0), Constructorul Arad — Mi
nerul Suncuiuș 4—1 (2—1), Construc
torul Satu Mare — Gloria Șimleu Sil- 
vaniej 0—2 (0—0), Rapid Jibou —
Gloria Arad 1—0 (1—0), Recolta 
Salonta — Someșul Satu Mare 1—0 
(1—0), Oașul Negrești — Bihoreana 
Marghita 3—1 (3—1), Dinamo M.I.U. 
Oradea — Voința Cărei 1—1 (0—0), 
Minerul Bihor — Voința Oradea 4—1 
(2—1).

Pe primele locuri : 1. ARMATURA 
ZALAU 40 p (52—14), 2. Strungul 
Arad 38 p (45—17), 3. Voința Oradea 
31 p (48—32), 4. Recolta Salonta 31 o 
(30—29)... pe ultimele locuri : 15. Mi
nerul Suncuiuș 16 p (21—44), 16 Con
structorul Satu Mare 7 (23—74).

câtre corespondenții noștri

SCORUL ETAPEI...
cușul în clasament si de for
mă. epuizăm principalele as
pecte pozitive ale etapei sub 
aspect colectiv. Dintre reuși
tele individuale nu vrem să 
trecem pește aceea a lui Ior
dănescu, care a devenit un se- 
cundant redutabil în clasamen
tul golgeterilor pentru D. 
Georgescu. Poate că din acest 
duel, în care atacantul militar 
are ca argument o formă de 
primăvară vizibilă, iar cel di- 
namovist orgoliul de a repeta 
victoria din ediția trecută, va 
apare un element de atracție 
al campionatului. Lucru nece
sar, de vreme ce el nu ne mai 
oferă, sub acest aspect, decit 
intensa cursă de cedare sau de
părtare de locul Ifi. Din ta
bloul prezentat de clasament, 
U.T.A., Rapid și F. C. Olimpia 
sînt, în momentul de față, prin
cipalele angajate. Suita de trei 
etape care urmează (duminică 
2:1 mai, miercuri 26 mai, du
minică 30 mai) poate fi deci
sivă — mulți afirmă că, în mod 
cert, acum se vă da sentința 
—, dar am văzut de atîtea ori 
situații care s-au schimbat in 
mod cu totul miraculos incit 
chiar și cei mai „siguri pro
feți" pot fi contraziși.

F. C. M. Galați — Selecționata 
Glianei 1-1 (0-0)

GALAȚI, 17 (prin telefon). Pes
te 15.000 de spectatori au asistat 
pe stadionul Dunărea din locali
tate ia o partidă frumoasă. Echi
pa gălățeană, care a jucat și du
minică, în campionat, la Piatra 
Neamț, a avut o evoluție foarte 
bună, oferind publicului. împre
ună cu selecționata Ghanei. un 
adevărat spectacol fotbalistic. 
Golurile au fost marcate de 
Kyarshie (min. 48) și Morohai 
(min. 85 — din penalty). A ar
bitrat M. Buzea (București).

Miercuri. selecționata Ghanei 
va evolua Ia Bacău, in compa
nia divizionarei A Sport Club.

T. SlRIOPOL-coresp. județean

Mușat (Celuloza Călărași). Ig
nat (F.C. Constanța).

• BULGARIA — ROMÂNIA 
(selecționate divizionare B). 
După cum s-a mai anunțat, 
miercuri 19 mai o selecționată 
de fotbal a Diviziei B din țara 
noastră va susține o partidă 
amicală cu selecționata Diviziei 
B a Bulgariei. în vederea aces
tei partide, care se va dispu
ta la Karlovo, lotul, alcătuit 
din 16 jucători și condus de an
trenorii V. Blujdea și Al. Con- 
stantinescu, s-a deplasat ieri în 
Bulgaria.

DIVIZIEI C
SERIA A X-A

Minerul Cavnic — Minerul Boia 
Borșa 3—0 (2—0), Tehnofrig Cluj-Na- 
poca — Minerul Băiuț 5—1 (1—1).
Foresta Bistrița — Bradul Vișeu 2—O 
(2—0), Progjesul Năsăud — Minerul 
Băița 1—1 (1—0), Construcții montaj
Cluj-Napoca — CUPROM Baia Mare 
2—0 (0—0), Minerul Baia Sprie —
Cimentul Turda 3—0 (2—0), Unirea
Dej — Minerul Rodna 4—1 (1—0),
C.I.L. Gherla — Dermata Cluj-Napoca 
2—2 (1—0). In meci restanță din eta
pa a XXII-o : Cimentul Turda — 
C.I.L. Gherla 1—1 (0-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL CAV
NIC 39 p (61—23), 2. Unirea Dej 33 p 
(47—20), 3. Minerul Rodna 28 p 
(48—39), 4. CUPROM Baia Mare 28 p 
(22—30).. pe ultimele locuri : 14. Con- 
strucții-monta j Cluj-Napoca 19 (31 —
39), 15 Minerul Băița 19 p (36—48), 
16. Progresul Năsăud 14 o (22—71).

SERIA A Xl-A
Inte Sibiu — Metalul Aiud 0—0, 

I.M.I.X. Agnita — Avîntul Reghin 1—0 
(1—0), Metalul Copșa Mică — Chi
mica Tîrnăveni 0—1 (0—0), Unirea 
Alba lulia - U.P.A. Sibiu 1—0 (0^0), 
Lacul Ursu Sovata — Metalul Sighi
șoara 1—2 (1—1), Soda Ocna Mureș
— Textilo Cisnădie 3—0 (2—0), Vitro- 
metan Mediaș — Constructorul Alba 
lulia 3—0 (2—0). C.I.L. Blai — Textila 
Sebeș 1—1 (P—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMICA TÎR- 
NĂVENI 40 p (53—81, 2. Metalul Aiud 
40 p (58—16), 3. Unirea Alba ’ulia 
34 p (42—29) ... pe ultimele locuri : 15. 
Vitrometan Mediaș 15 p (19—39), 16. 
Lacul Ursu Sovata 13 o (20—70).

SERIA A Xll-A
Oltul Sf. Gheorghe — Torpedo Zăr- 

nești 1—0 (0—0), A. S. Miercurea Ciuc
— Unirea Sf. Gheorghe 0—1 (0—1),
C.S.U. Brașov — Precizia Săcele 3—0 
(3—0), Utilajul Făgăraș — Carpați 
Brașov 2—1 (2—0), Chimia Or, Vic
toria — Metalul Tq. Secuiesc 1—0 
(1—0), Minerul Baraolt — Progresul 
Odorheîu Secuiesc 1—1 (0—0), Vii
torul Gheorghenl — Minerul Bălan 
2—0 (1—0), Forestierul Tg. Secuiesc
— I.C.I.M. Brașov 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 37 p (47—15), 2. Progre
sul Odorhei 31 p (45—21), 3. Viitorul 
Gheorghepi 30 p (37—27)...^ pe ulti
mele locuri : 15. Minerul Bălan 19 p 
(12—41), 16. Metalul Tq. Secuiesc 16 p 
(18—46).

voluntari din localitățile respective.



„Marele nremiude popice

al orașului Solia" la baschet

• Valentin Ilie pe locul 5 în etapa a Vlll-a

SPORTIVII ROMÂNI ÎN LUPTA 
PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE

VIENA 17 (prin telefon), ln 
incinta patinoarului Park-Hal- 
le, situat la marginea capitalei 
austriece, pe malul Dunării, 
continuă întrecerile campionate
lor mondiale de popice în pro
ba pe echipe. Duritatea piste
lor din material plastic, care 
de anul acesta a în'ocuit asfal
tul, supune pe concurenții din 
cele 10 echipe; masculine și 7 
feminine la Un examen dificil. 
Este evident că participanții 
fac eforturi vizibile pentru a se 
acomoda cît mai rapid cu par
ticularitățile arenei și chiar 
aceia care au o tehnică adec
vată obțin rezultate oscilatorii 
de la o manșă la alta. Compe
tiția este viu disputată, înregis- 
trîndu-se surprize de proporții, 
ca de pildă căderea unor cele
brități sau evidențierea unor 
cvasianonimi, așa cum s-au pe
trecut — pînă acum — lucru
rile cu jucătoarele austriece. 
Acestea conduc după trei schim
buri i 1. Austria 1232 p.d.,
2. România 1 217 p.d., 
Slavia 1 204 p.d. Se cuvine 
consemnăm faptul 
schimbul doi (Ana Petrescu — 
406 p.d.), echipa țării noastre 
se afla pe locul 4, iar cea de a 
treia jucătoare, Elena Gonciar, 
a reușit ' ’ '
debutului 
competiție 
realizat 404 p.d.

La fel de aprig disputata 
este și confruntarea masculină. 
Cel de-al doilea jucător al e-

1232
3. Iugo-

> să 
că. după

să-și înfrîngă tracul 
într-o asemenea 
de amploare și a

V1RGINIA RUZICI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI
LA TURNEUL DE LA HAMBURG

MUNCIIEN 17 (Agerpres). — 
Tn prima zi a turneului inter
national de tenis de la Ham
burg, j_ucătoarea româncă Vir
ginia - ■ ■
6—2, 6—3 pe Daniela Nossek 
(R.F.G.). „

Ruzici a întrecut-o cu

noastre, Ilie Băiaș, a 
sub posibilitățile sale, 

marcat cu 865 p.d. In 
al treilea popicar ro- 

Voicu (debu- 
și-a confirmat valoarea, 

el fiind au- 
mare rezultat 

111 — 318 p.d. Iată cla- 
primele trei 
F. Germania 

p.d., 2. Iugoslavia 2 634
3. România 2 585 p.d. Di-

chipei 
evoluat 
fiind 
schimb 
mân, Constantin 
tant). ,1 _ 
realizînd 872 p.d., 
torul celui mai 
la . izolate1 
samentul după 
schimburi : 1. K.
2 636 
p.d.
ferențele dintre echipele anga
jate în cursa pentru titlu sînt 
recuperabile pentru fiecare din 
ele, ceea ce ne îndreptățește să 
sperăm că în continuare lupta 
va fi deosebit de dîrză. Echi
pele noastre reprezentative tri
mit pe pistă sportivii de bază 
și anume la masculin pe Pe
tre Purje, Iosif Tismănar, 
Gheorghe Silvestru, iar la fe
minin pe fosta campioană mon
dială, Elena Trandafir, pe Flo- 
rica Neguțoiu și Mariana Cons
tantin. întrecerile probei pe e- 
chipe se încheie marți seara, 
selecționatele țării noastre men- 
ținîndu-se, pînă în prezent. în 
cursa pentru un loc pe podium.

Toma RABȘAN

»» TROFEULUI AVIS“
în semifinala „Trofeului A- 

vis", desfășurată la Keauhou- 
Kona (Hawaii), Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—1, 3—6, 0—6, 
6—3, 6—4 pe Bjorn Borg. A- 
ceasta a fost cea de-a 7-a vic
torie obținută de Năstase în 
cele 10 . .
compania campionului suedez, 
în finală, 
tîlni pe învingătorul partidei 
dintre Arthur Ashe și Ken 
Rosewall.

SOFIA, 17 (prin telefon). — 
Turneul internațional de bas
chet masculin „Marele premiu 
al orașului Sofia11 a continuat, 
in sala Universiada, cu jocu
rile grupelor preliminare. în 
grupa A, echipa Bucureștiului 
a întîlnit pe cea a orașului 
Havana, care a cîștigat cu 83— 
75 (32—42). Sportivii bucu-
reșteni au dominat în prima 
repriză, dar în cea de a doua 
au manifestat oboseală, con
cretizată prin greșeli de teh
nică și ratări. Punctele forma
ției București au fost realizate 
de : Popa 20. Niculescu 18, 
Ivascenco 10, Oczelak 8, Tecău 
6, Barna 5, Uglai 4. Caraion 2, 
Căpușan 2. Cel mai bun ju
cător al cubanezilor : Chappe.

Alte rezultate : Ottawa — 
Tallin 87—83 (55—48), Sofia I— 
Varșovia 109—88 (58—45), Ha
vana — Belgrad 99—98 (57—50), 
Bruxelles — Varșovia 96—94 
(37—36).

în urma rezultatelor de pînă 
acum, clasamentul grupei A 
este următorul : 1. Havana 6 p, 
2. București 5 p, 3. Belgrad 4 p, 
4. Sofia II 3 p. Selecționatele 
Havanei și Bucureștiului vor 
evolua, în continuare, în gru
pa 1—6 a competiției, alături 
de formațiile clasate pe locu
rile 1 și 2 în grupele B și C.

TORUN, 17. 
cea de a 29-a 
Păcii" și-au continuat luni în- 
dîrjita lor dispută, parcurgînd 
distanța de 148 km dintre 
PJonsk și Torun, în etapa a 
VIIl-a a competiției. S-a aler
gat din nou fără menajamen
te. Cicliștii sovietici au atacat 
continuu, încercînd să se re
vanșeze după eșecul suferit în 
etapa a V-a a întrecerii. Dar 
plutonul a răspuns atacurilor. 
La Torun, victoria a fost de
cisă la sprint, în lupta pentru 
desemnarea învingătorului eta
pei luînd de astă dată parte 
și reprezentantul țării noastre, 
Valentin Ilie. El s-a bătut cu 
înverșunare, iar în final a 
Ocupat un merituos loc 5. Vic
toria în etapă a revenit lui 
Antonin Bartonicek (Ceho-

Participanții la 
ediție a „Cursei

slovacia) cu 3h 27:17 (medie o- 
rară 42.900 km), urmat de 2. 
Tanev (Bulgaria), 3. Schmid 
(Elveția). 4. Schiffner (R.D.G.), 

5. VALENTIN ILIE, 6. Isaiev 
(U.R.S.S.). 7. Gorelov (U.R.S.S.) 
... 11. Eugen Dulgheru (Româ
nia)... 22. Mircea Romașcanu
(România) — toți același timp.

în clasamentul general con
tinuă să conducă Hans Hartnik 
(R.D.G.), urmat 
(Polonia), la 49 
(Cehoslovacia), la 
(U.R.S.S.), la 2:21, 
canu ocupă locul 
Pe echipe conduce
timp ce România ocupă lo
cul 5.

Marți, etapa a IX-a : Torun 
— Poznan (150 km). Miercuri, 
zi de odihnă.

Szozda
Galik
Isaev

de 
sec..
2:19.
M. Romas-

15. la 8:08.
U.R.S.S., în

„CUPA DUNĂRII44 LA HALTERE (juniori)

C. CHIRU SI E. CHIVU PE LOCURILE SECUNDE

TOMA HRISTOV

în localitatea vest-germană 
Mutterstadt au avut loc între
cerile „Cupei Dunării" la hal
tere, pentru juniori. Din echi
pa României, cele mai 
moașe comportări le-au 
C. Chiru la cat. cocoș, clasat 
al doilea cu 212,5 kg 
Chivu, la cat. .
245 kg. a ocupat tot poziția 
a doua.

Iată cîțiva cîștigători : cat. 
cocoș : Hornyak (Ungaria) 220 
kg ; cat. pană : Dimitrov (Bul
garia) 250 kg ; cat. ușoară : P* 
trov (Bulgaria) 295 kg 
european de 
semimijlocie : Savov 
ria) 302,5 kg ; 
Beliskovski (Bulgaria) 
cat. grea : Trandarov 
ria) 357,5 kg.

în clasamentul pe 
Bulgaria a ocupat primul loc

frn- 
avut

si E
pană, care cu

_ (record 
juniori) ; cat. 

(Bulga- 
cat. semigrea : 

320 kg; 
(Bulga-

echi pe,

partide disputate în

Ilie Năstase îl va în-
ECHIPA ROMÂNIEI PLEACĂ
LA C. £. DE BASCHET FEMININ

SABRERUL DAN IRIMICIUC. 
LOCUL 3 LA „TROFEUL LUXARDO"

care

telex)BOLOGNA, 17 (prin
Cea de a 19-a ediție a tra
diționalului concurs interna
țional de sabie desfășurat la 
Padova și dotat cu .Trofeul 
Luxardo" s-a încheiat cu vic
toria scrimerului italian Miche
le Maffei. Deși în prima parte 
a finalei se părea că sabrerul 
sovietic Sidiak s-a desprins în 
cîștigător. mai ales în urma 
victoriei asupra lui Maffei, 
marea surpriză s-a produs a- 
tunci cînd putini mai credeau, 
prin victoria scrimerului ro
mân Dan Irimiciuc asupra lui 

Sidiak si Maf- 
victorii, au dis- 
de barai înche- 
favoarea sabre- 
Dan Irimiciuc 

cu acest pri- 
Iată

Maffei 
Sidiak 
Irimi- 

Krovo-

puskov (U.R.S.S.) 2
Montano (Italia) 2
nov (U.R.S.S.) 0 o

CESARE

v. 5. M.
v, G. Baje-

A.

TRENTINI

Reprezentativa de baschet 
feminin a României pleacă azi 
în Franța pentru a lua parte 
la întrecerile ediției a 15-a a 
campionatului european
începe joi. Fac deplasarea : 
Ileana Gugiu — căpitana echi
pei, Mariana Andreescu (Ra
pid), Liliana Rădulescu-Du- 
(u, Maria Simionescu, Diana 
Mihalic, Ștefania Giurea 
(I.E.F.S.), Floarea Anca, Doina 
Prăzaru (Universitatea Cluj-

Napoca), Gabriela Ciocan, Su- 
zana Pîrșu (Politehnica Bucu
rești), Rodica. Goian (Univer
sitatea Timișoara), Gheorghița 
Bolovan (C.S.U. Galati). An
trenori : S. Ferencz și N. Mar
tin ; arbitru : C. Negulescu ;
medic : V. Cătăniciu.

VICTORII ALE CANOTOARELOR ROMANCE
ÎN „REGATA

Sidiak. Astfel, 
fei. cu cite 4 
nutat un asalt 
iat cu 5—3 în 
rului italian.
si-a dovedit si 
lej clasa internațională, 
clasamentul final ; 1.
(Italia) 4 v d.b., 2. 
(U.R.S.S.) 4 v d.b.. 3. 
ciuc (România) 3 v, 4.

SARITOAREA

■ ■■ „iil-mo ■ ii

SOFIA (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Sîmbă- 
tă și duminică s-au desfășurat 
pe apele lacului artificial Pan
cearevo întrecerile celei de a 
XIV-a ediții a tradiționalei re
gate de canotaj, la care s-au 
aliniat schifiste dih 8 țări.

Reprezentantele României au 
reușit să cucerească victoria în 
două dintre probele desfășu
rate duminică. Este vorba de 
echipajele de 2 f.c., Marlena 
Predescu — Marinela Maxim 
(care, cu 3:58,8 au .întrecut 
ambarcația Bulgariei, crono
metrată în 4:01,0) și 4+1 vîsle-

PANCEAREVO
Ioana Tudoran, Maria Mieșa, 
Felicia Afrăsiloaia, Elisabeta 
Lazăr+Elena Giurcă.

în celelalte probe ale „Rega
tei Pancearevo11, schifistele ro
mânce au mai obținut două 
locuri secunde — la 4+1 rame 
și 2 vîsle, precum și un loc 
3 la 4+1 rame.

Un ultima amănunt : în pri
ma zi, la proba de 2 f.c., e- 
chipajul Marlena Predescu — 
Marinela Maxim a dominat 
cursa pînă pe ultimii 50 m 
cînd, ieșind din culoar, a fost 
descalificat.

GEORGIANA SĂCĂLEANU PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
LOCUL 6 LA RENNES

La Rennes s-a desfășurat un 
mare concurs de sărituri în 
apă la care au luat parte spor
tivi din 13 țări, printre care 
Italia, R. D. Germană, R. F-. 
Germania. U.R.S.S., România 
ș.a. Iată cîștigătorii probelor și 
locurile 
tanții 
fete : 
437,10 
leanu 
țeanu 
fete : 
p,... 10 
360 p ; platformă băieți : 
Dibiasi (Italia) 589 p, ... 
lexandru Bagiu 414,55 p ; tram
bulină băieți : 1. Klaus Dibiasi 
598,40 p (România nu a par
ticipat).

ocupate de reprezen
tării noastre : platformă 

1. Ulrika Knape (Suedia) 
p,... 6. Georgiana Săcă- 
329.60 p,... 9. Anca Făge-

318,90 p ; trambulină
1. Ulrika Knape 452,45 

Georgiana Săcăleanu 
.......... Klaus

8. A-

ATLETISM a La Lincoln 
braska): 400 m — Dele Udo 
geria) 45,2; 100 m —. Laverne
Smith 10,1; 200 m — Larry Jack- 
son 20,3; 400 m garduri — Noian 
Cromvell 49,5; înălțime — Nat Pa
ge 2,19 m. s In concursul de la 
Formia (Italia) ; 110 mg — Casanas. 
(Cuba) 13,3, Drut (Franța) 
13,4, Davenport (S.U.A.) 
800 m — " 
record al 
Wszola 
Liibeck, 
11,0.

AUTO 
Belgiei11

(Ne- 
(Ni-

13,7, 
Juantorena 1:45,2 (nou 

Cubei) ; înălțime — 
(Polonia) 2,21 m. • La 
190 m — Irena Szewinska

• „Marele Premiu al 
(formula 1), pe circuitul 

de la Zolder, a fost ciștigat de 
austriacul Niki Lauda (,,Ferrari11): 
298,340 km în 1 h 42:53. In clasa
mentul general al C.M. conduce 
Niki Lauda 42 p, urmat de Clay 
Regazzonl 15 p.

CICLISM • Cel de-al 31-lea Tur 
al Spaniei s-a încheiat cu victoria 
spaniolului Jose Pessarodona. Ma
rele favorit Luis Ocana (Spania) 
s-a clasat pe locul 2, la 1:03.

FOTBAL • La Belgrad: selec
ționata Iugoslaviei — Stoke City 
3—1; pentru învingători a marcat 
Jerkovici (3) • Iugoslavul Tomis
lav Evici (43 de ani) este noul an
trenor al echipei Ajax Amster
dam. Evici a activat ’ ” ' ' '
Split.

GIMNASTICA • La Budapesta, 
în întilnire feminină: ” „ ’
o selecționată română 378,40—372,90. 
In clasamentul individual compus: 
Marta Egervari (Ungaria) 76,60 p, 
Ilona Ovar! (Ungaria) 76,10 p, și 
Gabriela Trușcă (România) 75,60 p.

ȘAH • In runda 16 a turneului 
de la Vîrbas, V. Vaisman a cîști
gat la Diaz. In clasament: Matu- 
lovici lOYa p, Radulov și Tringov 
9V2 p. V. Vaisman (România) o- 
cupă locul 12, cu 7 p (2) • Du
pă 4 runde, în turneul feminin 
de la Plovdiv conduce Eleonora 
Gogîlea (România) cu 3 p. In run
da 4 ea a remizat cu Junckert. • 
După 3 runde, în turneul de la 
Amsterdam conduc Karpov și 
Olaffson cu cîte 2 p, urmați de

la Hajduk

Ungaria

cu 62 p, urmată de Ungaria — 
48 p, Cehoslovacia — 45 p, 
România — 34 p, Austria —
26 p. R. F. Germania — 19 p. 
După ' 
garia
garia — 128 p, Cehoslovacia — 
121 p, România — 118 p, Aus
tria — 77 p si K.F.G. — 
76 p.

trei ediții, conduce (Jn-
— 154 p, urmată de Bul-

CLASAMENTUL FINAL
AL CAMPIONATULUI
EUROPEAN DE RUGBY

Odată cu partida Polonia-Spa- 
nia (17-14) a luat sfîrșit actuala 
ediție a campionatului euro
pean de rugby, organizat da 
FIRA. Victoria finală a fost re
purtată de XV-le Franței, care 
a avut o evoluție constant su
perioară, necunoscînd înfrînge- 
rea. Echipa tării noastre a avut 
un sezon mai slab, ea retrogra- 
dînd de pe locul 1 (1975) pe po
ziția a treia. Dar iată cum ara
tă clasamentul final :
1. FRANȚA 5 5 6 0 200— 47 15
2. Italia 5 4 0 1 95— 54 13
3. România 5 3 0 2 87— 68 11
4. Polonia 5 2 0 3 69— 99 3
5. Spania 5 0 1 4 31— 92 6
6. Olanda 5 0 14 16—138 4

acestor rezultate.în urma
formația Olandei a retrogradat 
în grupa secundă, locul ei fiiind 
luat de echipa Marocului.

DIN TARILE SOCIALISTE

IZVOR DE TALENTE
Atletismul feminin este dome

niul în care s-a făcut cel mai 
mult simțit fenomenul pe care 
ziariști de pe toate meridianele 
globului l-au denumit „miracolul 
sportiv al R.D. Germane*4. Pentru 
amatorul de atletism o simplă 
constatare certifică această afir
mație: din cele 14 probe feminine 
înscrise în programul olimpic, la 
11 recordurile mondiale aparțin 
atletelor din R.D. Germană. înce
pînd cu Renate Stecher care do
mină de cîțiva ani probele de 
sprint, continuînd cu Annelie 
Ehrhardt, considerată de mulți 
drept cea mai bună alergătoare 
pe garduri a tuturor timpurilor, 
cu săritoarea în înălțime Rosema
rie Ackermann, cu aruncătoarele 
Marianne Adam (greutate) si Ruth 
Fuchs (suliță) sau cu proaspetele 
recordmane ale lumii Angela

SCURT • PE SCURT
Timman si Browne i’/2 p. în run
da 3: Browne — Olafsson și Kar
pov — Timman remiză. Karpov — 
Browne (întreruptă în prima run
dă) 1—0. • în runda a 9-a a tur
neului de la Vama, M. Șubă a 
cîștigat la Ermenkov și conduce 
în clasament ou 7 p. • Turneul de 
la Wroclav a fost cîștigat de V. 
Baghirov (U.R.S.S.). Jucătorul ro
mân Gh. Mititelu s-a clasat pe 
locul 4—6, cu 6 p.

TENIS > In Cupa Davis (gr. A 
europeană), la Budapesta: Unga
ria — Egipt 5—0; în ultimele parti
de: Taroczy — Ghany 6—2, fr—1, 
6—4, Szoke — El Shafei G—1, 6—8, 
6—2, 6—4. La Bad Homburg (R.F. 
Germania): U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 4—1; ultimele rezultate : 
Metreveli — Fassbender 6—3, 3—6,
6— 1, 6—3; Pinner — Kakulia 6—4,
7— 5, 7—5. • Finala turneului de 
la Las Vegas (Nevada) : Connors 
— Rosewall 6—1, 6—3. • Finala 
probei de dublu bărbați de la 
Bournemouth: Fibak, McNair — 
Orantes, Gisbert 4—6, 7—5, 7—5.

ÎN R.D. GERMANĂ
Voigt (6,92 m ia săritura în lungi
me) și Christine Brehmer (juni
oară, cu 49,77 la 400 m!) enume
răm nu numai pe cele mai bune 
specialiste mondiale 
bele respective ci 
trucît evenimentul 
pie cu repeziciune 
cipalele favorite 
nații ale unei 
atletice, roade ale puternicei baze 
de masă a sportului de perfor
manță, campioanele amintite re
prezintă cele mai bune produse 
,,de moment11 ale unui nesecat iz
vor de talente. Alături de vede
tele de azi sau în urma lor se 
pregătesc alte tinere, despre care 
mîine vom scrie așa cum - 
cern azi despre Stecher 
Ackermann.

La fel de autoritară este 
nația sportivelor din R.D. Germa
nă și la înot, cel de al doilea 
sport ca importanță în programul 
olimpic. începînd din 1973, cînd 
prima ediție a campionatelor lu
mii, desfășurate la Belgrad, a 
oferit înotătoarelor germane un 
succes de răsunet asupra campi
oanelor din S.U.A, și Australia, 
Kornelia Ender si coechipierele 
sale au monopolizat practic locu
rile de frunte în ierarhia celor 
mai bune performere. La această 
oră ele dețin 12 din cele 14 re
corduri mondiale, anunțîndu-se 
ca mari favorite ale concursului 
olimpic de la Montreal.

în 
mai 
1974 
unor 
leria 
care 
cu

pro- 
in- 

apro-

în 
Și 

se
— pe prin- 

olimpice. Ema- 
puternice tradiții

o fa- 
sau

do mi-

afara Korneliei Ender — cea 
bună sportivă a lumii in 
si 1975, potrivit anchetelor 
mari agenții de presă — ga- 
eamploanelor R.D. Germane 

. au uimit pe toți specialiștii 
__o veritabilă avalanșă de re
corduri, mai cuprinde pe ulrike 
Tauber, Barbara Krause, Ulrike 
Richter, Birgit Treiber, Hannelore 
Anke, Karla Linke, Rosemarie Ga
briel si Antje Stille. Fără excep
ție, toate aceste sportive au fost 
descoperite cu prilejul tradiționa
lelor spartachiade ale pionierilor 
din R.D. Germană și promovate 
în liceele de specialitate unde au 
ajuns la marea performanță.
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