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D ain totdeauna și pretutindeni, în întreaga istorie 
omenirii, generațiile tinere au reprezentat, prin as
pirațiile, prin munca și lupta lor, un important fac
tor de progres social, adueîndu-și contribuția la în- 

’ și la propășirea
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universaleflorirea continuă a civilizației 
fiecărei națiuni în parte.

Poporul român se mîndrește 
veacurilor, în trecutul atît de 
generațiile tinere s-au aflat, sub steagul 
tate forțe ale societății, în primele rinduri ale luptei pen
tru eliberarea națională și socială, pentru progresul și pros
peritatea patriei. Cu cele mai puternice sentimente de dra
goste și prețuire, de grijă părintească, este înconjurat astăzi 
tineretul României Socialiste, un tineret care s-a ridicat 
la înălțimea înaintașilor săi, care urmează neabătut poli
tica partidului comunist. în Raportul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la cel de al XI-lea Congres al 
P.C.R. se arăta : „Tot ceea ce înfăptuim, Programul făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism, deschid în fața tinerei generații pers
pective minunate". Tocmai de aceea, educarea multilate
rală a tineretului, pregătirea sa profesională, culturală, 
morală, călii’ea fizică, constituie o datorie de înaltă răs
pundere a Partidului Comunist Român, a întregii societăți.

Aceasta presupune, în concepția partidului nostru, ca 
școala, familia, instituțiile de cultură și artă, organizațiile 
U.T.C., toate celelalte organizații obștești să-și unească șl 
să-și coordoneze eforturile pentru a contribui cît mai activ 
și eficient la pregătirea tineretului pentru muncă și viață, 
la îmbogățirea profilului său moral-spiritual, la dezvoltarea 
sa armonioasă.

între acești factori educaționali, investiți cu mari răs
punderi în formarea și pregătirea multilaterală a tinerei 
generații, se află — cu un rol tot mai important, subliniat 
prin ultimele documente de partid — educația fizică și 
sportul, parte componentă a procesului de educare comu
nistă a tineretului, a tuturor oamenilor muncii. Prin pre
vederile Hotâririi Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973 și în spiritul prețioaselor indicații cuprinse în 
Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU par- 
ticipanților la Conferința pe țară a mișcării sportive, la în
deplinirea exemplară a sarcinilor privind creșterea contri
buției la educarea tineretului sportiv al țării sînt chemați 
să-și aducă aportul toți factorii cu atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului. Pentru realizarea acestui o- 
biectiv prioritar, Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, Uniunea Generală a Sindicatelor, Uniunea Tine
retului Comunist, Ministerul Educației și învățămîntului, 
Organizația pionierilor, precum și celelalte organizații de 
stat și obștești cu atribuții în mișcarea sportivă au între
prins în ultima vreme acțiuni susținute care aU îmbogățit 
substanțial conținutul muncii educative cu sportivii. Efi
ciența, rezultatele acestor preocupări, devenite permanente 
la toate nivelurile, se oglindesc convingător atît în dezvol
tarea continuă a activității de mnsă și de performanță, cît 
și în integrarea socială, în modul de viață și de compor
tare a sportivilor, în afirmarea tot mai largă a principiilor 
eticii și echității socialiste. Importanța și complexitatea cu 
totul deosebite ale răspunderilor încredințate mișcării spor
tive în acest domeniu cer, însă, tuturor factorilor cu atri
buții, sporirea eforturilor, a preocupărilor și inițiativelor, 
astfel incit educația fizică și sportul să contribuie tot mai 
activ la formarea tinerel generații, la menținerea și întă
rirea sănătății, la asigurarea unor forme variate și atrac
tive de recreare a maselor, la creșterea capacităților de 
muncă.

la Palatul sporturilor, 11 — lî iunie

cu faptul 
frămîntat

că, de-a lungul 
al țării noastre, 
celor mai înain- FINALELE MAEȘTRILOR 

GIMNASTICII ROMÂNEȘTI
Nadia Comăneci și Dan Grecu vor prezenta programul olimpic 

cu care vor evolua la J. 0. de la Montreal

Ne grăbim să oferim oitito- 
rilor noștri o veste care, cu si
guranță, va stîrni mult interes : 
finalele campionatelor maeștri
lor din acest an au fost progra
mate, pentru prima oară, la 
Palatul sporturilor, oferind ast
fel unui mare număr de iubi
tori ai gimnasticii posibilitatea 
de a urmări întrecerea maes- 
trelor și maeștrilor noștri. Cam
pionatele din acest an sînt in
teresante, cu deosebire, prin 
caracterul de verificare și se
lecție al loturilor noastre olim
pice. în vederea apropiatului 
examen de la Montreal.

După evoluția strălucită din 
meciurile cu Anglia și Olanda, 
nu ne îndoim că în centrul a- 
tenției se situează sportivele 
noastre. în mod deosebit Nadia 
Comăneci, Teodora Ungurcanu, 
Georgeta Gabor, Alina Goreac, 
Anca Grigoras, Mariana Con
stantin, Cristina Itu, care de a- 
tîtea ori ne-au oferit spectacole
de înaltă măiestrie. De aseme
nea, un mare interes stîrnește 
în rîndurile iubitorilor de sport 
apariția în fața publicului 
bucureștean a campionului 
mondial și european Dan Gre-
cu, a celorlalți maeștri ai gim
nasticii noastre masculine.

O recentă discuție cu antre
norii emeriti Marla și Bela 
Karoli ne-a pus în temă cu pre
gătirile pe care le fac gimnas
tele de la Liceul din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej. Nadia 
Comăneci, Teodora Ungurcanu 
și colegele lor de echipă. în 
•depline condiții de sănătate 
(concomitent cu eforturile pen
tru încheierea cu note bune a

Pentru 30 000 de constructori bucureșteni

ÎN CAPITALĂ, S-A INAUGURAT
O MODERNĂ BAZĂ SPORTIVĂ

Interiorul noii săli de sport

Cartierul bucureștean Vitan 
— de fapt un adevărat orășel 
al constructorilor — s-a îmbo
gățit, recent, cu o nouă dotare 
de interes social. Este vorba 
de complexul sportiv al sindi
catelor din construcții. Moderna 
bază este rezultatul activității 
muncitorilor, inginerilor si teh
nicienilor de la întreprinderea 
de construcții nr. 6, al membri
lor celor 20 de asociații, pre-

a constructorilor bucureșteni 
Foto ; Nicolae DUMITRESCU

cum și al celor peste 3 000 de 
elevi ai Liceului mecanic nr. 18 
(director Ion Ceaușu). Pentru 
darea în folosință a complexu
lui s-au efectuat peste 30 000 de 
ore de muncă voluntar-patrio- 
tică. După cum ne spunea to
varășul Petre Țăruș, prim-se- 
cretar al Comitetului P.C.R. al 
Sectorului de construcții al Ca
pitalei, „prin darea în folosință 
a acestei baze se asigură cele

mai bune condiții de practicare 
a exercițiilor fizice și sportului 
unui număr de peste 30 000 de 
constructori bucureșteni, mem
bri ai celor 20 de asociații. Ea 
se încadrează firesc în ansam
blul social-cultural al zonei, 
format din zece cămine munci
torești cu peste 5 000 de locuri, 
un mare grup școlar și un club 
cu 000 de locuri. In această 
vastă acțiune am fost perma
nent sprijiniți de Comitetul 
municipal al P.C.R. și de Con
siliul popular, precum și de 
Consiliul Central al U.G.S.R.".

Complexul. sportiv — a cărui 
suprafață totală depășește 4 000 
m.p. — este format dintr-o sală 
de sport cu 500 de locuri, în 
care se poate juca handbal, 
baschet, volei și tenis, o sală 
de lupte cu bazin de recupe
rare, o arenă acoperită de po
pice, un bazin de înot cu cinci 
culoare, terenuri bituminate de 
tenis, baschet și volei și un 
hotel cu zece camere (30 de 
locuri), avind încăperi moderne 
și spațioase, televizor și radio 
pe hol.

După tăierea panglicii inau
gurale de către tovarășul Ște
fan Ciurel, vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, pe noua bază 
s-au desfășurat întreceri de 
handbal, tenis, volei, baschet, 
popice și înot, contind pentru 
campionatele interne ale aso
ciațiilor constructorilor și pen
tru „Cupa tineretului".

Ion GAVRILESCU

Prea putini 
dintre iubitorii 
gimnasticii știu 
că un element 
nou, o mișcare 
artistică de e- 
fect, o combi
nație spectacu
loasă reprezin
tă rezultatul a 
sute și sute de 
ore de muncă, a 
mii și mii de 

repetări.
în foto : Na

dia Comăneci 
și antrenorul 
Bela Karol i, 
surprinși zilele 
trecute în plin 
efort, pregătesc 
în detaliu exer
cițiile pentru 
J.O. de la Mont
real.

Joi 20 moi 1976 ,J
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trimestrului școlar), au efec
tuat in ultima vreme pre
gătiri intense, au definitivat 
programul cu care vor evolua 
la J.O. de la Montreal, astfel

că, sîntem siguri, finalele cam-) 
pionatelor naționale, programa
te în zilele de 11—13 iunie, se 
vor transforma într-un specta
col sportiv de înaltă clasă.

„Turul României" în file de reporter

CARANSEBEȘUL
Șl TRADIJIA

SPORTULUI ÎN ȘCOLILE SALE
Biografia sportivă a Caran

sebeșului, oraș cu aproape 24 000 
de locuitori, e complexă, chiar 
dacă ea nu are puncte specta
culoase. Dar... „Nu dispunem de 
o sală de sport regulamentară, 
iar atunci cînd am avut o echi
pă de volei în Divizia B, a tre
buit să meargă la Oțelul Roșu 
ca să-și susțină partidele". Așa 
a început discuția cu Petru Să- 
vulescu, prim-vicepreședintele 
C.O.E.F.S. Era un punct de la 
care reporterul se aștepta nu
mai la... decepții. Dar viața 
sportivă a Caransebeșului 
pulsează viu, chiar și fără o 
sală regulamentară. Caransebe
șul numără 1 278 de sportivi 
legitimați șl 72 de secții afilia
te. Iar cele 9 asociații sportive 
reprezintă cel mai bine „fișa 
biografică" sportivă a orașului.

ȘCOALA SPORTIVA are trei 
secții : volei, atletism și fotbal. 
Voleiul și atletismul reprezintă 
punctele de sprijin ale marilor 
speranțe din Caransebeș. C.F.R. 
numără secțiile de fotbal (Divi
zia C), șah, tenis de masă, po
pice și schi. FORESTA C.P.L. 
are o excelentă bază de iarnă 
pentru tenis de masă, popice și 
jocuri. Cei care se ocupă de 
activitatea ■ sportivă a Caran
sebeșului afirmă că aici, la 
Combinatul de prelucrarea lem
nului, vor să realizeze, în cu- 
rind, centrul de greutate a)

sportului din oraș. Deocamdată,' 
secții de fotbal, handbal, șah, 
tenis de masă, volei și popica 
și, în primul rînd, foarte multă 
inventivitate din partea oame
nilor combinatului, în frunte cu 
directorul Heinrich Zimmerman, 
om optimist și pasionat, care 
găsește „o legătură directă între 
mișcare și eficiența muncii în 
producție". METALUL I.C.M. 
are o bună echipă de orientare 
turistică, lucru firesc dacă ne 
gindim că Muntele Mic străju
iește zările orașului. Tot aici, 
secții de fotbal, handbal, șah, 
tenis de masă, popice. EXPLO
RATORUL I.P.G. este cea mai 
tînără asociație a orașului. S-a 
născut în 1971, dar a cunoscut 
foarte repede rezultate aprecia
bile și în activitatea sportivă 
de masă și în cea de perfor
manță. Echipa de volei a ajuna 
în 1972 in Divizia B, unde n-a 
reușit să se mențină, nejucînd, 
practic, acasă, iar acum tenisul 
de cîmp reprezintă una din noi
le pasiuni. Președintele asocia
ției, inginerul Gheorghe Cuzma, 
e convins, că „voleiul și tenisul 
vor cunoaște curind cote supe
rioare". CONSTRUCTORUL are 
o bună echipă de șah, în rîndul

Mircea BĂTRÎNU

(Continuare in pag. 2—3)
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LICEUL „NICOLAE BĂLCESCU"',
MÎNDRIA DOUENILOR 1

AZI ÎNCEPE IN FRANÎA EDIJIA A 15-a

Colectivul Liceului „Nicolae 
Bălcescu" din Craiova aniver
sează un dublii eveniment : 150 
de ani de la emiterea actului 
de naștere al acestei prestigi
oase instituții de învățămînt 
și 70 de ani de cînd prof. Th. 
Georgescu (unul din elevii 
prof. Gheorghe Moceanu, înte
meietor al invățămîntului de 
educație fizică la noi), înfiin
ța, în școala din vecinătatea 
Jiului, o societate, Viitorul, de 
„gimnastică, scrimă, dare la 
semn și sporturi", nume păs
trat pînă azi.

în rețeaua de învățămînt din 
patria noastră, liceul craio- 
vean se afirmă ca un puternic 
lăcaș de cultură. Aici s-au in
struit și și-au format perso
nalitatea nume cu o mare re
zonanță în viața politică (N. 
Titulescu), științifică (Gogu 
Constantinescu — 
autorul 
nici tății, 
Țițeica, 
Stoilov. 
Mrazec, 
cu, Ilie 
lescu. Petre Vancea) 
turală (Th. Aman, 
cedonski, Gib Mihăescu, 
Balaoi etc.). O suită de 
poziții omagiale 
străvechilor hrisoave", 
rii ale muncii celor de ieri și 
de azi, îndemnuri pentru ge
nerațiile viitoare", „Omagiu 
liceului drag", „Muncă, talent, 
pasiune", „150 de ani de pictu
ră românească la Craiova" ș.a.) 
sînt gata pentru vernisaj, aș
teptat cu un legitim interes de 
locuitorii întregului munici
piu.

Nu mai puțin apreciată a 
fost și este activitatea sporti
vă desfășurată de elevii liceu
lui. Anii de început sînt le
gați de numele unor adevărați 
pionieri ai sportului craiovean, 
printre care Ion Birsan, Silviu 
Ploieșteanu, Tache Rezeanu, 
care au practicat sportul din 
pasiune, din entuziasm, în con
diții vitrege, cînd oficialitatea 
burgheză manifesta o indife
rență totală față de învățămîn- 
tul de educație fizică.

Sportul cunoaște, la „Băl- 
cescu", adevărata sa propășire 
abia după 1944, o dată cu ac
tul Eliberării, cînd în activita
tea de masă sînt cuprinși, trep
tat, toți elevii și, mai ales, 
cînd dintre miile de elevi care 
învață aici s-au desprins va
lori autentice pe planul perfor
manței — Argentina Menis și 
Virginia Bonci-Ioan (atletism),

teoriei so- 
Gheorghe 

Simion. 
Ludovic 

Ștefan Mil- 
Murgu-

(Gogu

CONSEMNĂRI

cul-
Ma- 

Al.
ex- 

(„Memoria 
.Mărtu-

și 
Al.

Gheorghe Berceanu (lupte), 
Gheorghe Păunescu (gimnasti
că), Constantin Tudosie (hand
bal).

Tradiția sportivă a liceului 
continuă, susținută de o masă 
de elevi și eleve, de aproape 
2 000 de școlari, dintre care 
mai bine de 200 fac parte din 
secția cu program de educație 
fizică a liceului, în programul 
căreia prioritar este atletismul. 
Faptele atestă : Mircea Mihail, 
Marin Bistriceanu, Maria Radu, 
Nicolae Oprescu, Mirela Ștefă- 
nescu, sportivi în 
blican de juniori 
sau care aspiră la 
în rîndul elitei 
nostru, își justifică faima prin 
performanțe deosebite pe plan 
republican și chiar internațio
nal, în campionate balcanice și 
chiar europene. Liceul „Nico

lae Bălcescu" tinde 
să devină unul din 
izvoarele de cadre 
ale atletismului ro
mânesc de perfor
manță, lucru care, 
fără nici o îndo

ială, se va realiza o dată cu 
transformarea secției în unita
te de sine stătătoare, proiect 
ce cîștigă numeroși adepti.

împlinirile din ultimii 15 ani, 
mai ales, sînt legate de spriji
nul pe care activitatea sportiva 
din liceu l-a primit din par
tea prof, emerit Nicolae An
drei, director coordonator, care 
împreună cu un colectiv de ca
dre didactice din care au .făcut 
sau fac parte profesorii Nicolae 
Gronea, Ion Rinderiu, Fane 
Cioacă ș.a. au asigurat conti
nuitate si eficiență pe planul 
muncii sportive, printr-o în
drumare calificată, prin crea
rea de condiții de lucru tot 
mai bune. Liceul „Bălcescu" 
dispune astăzi de o excelentă 
bază materială — săli de sport, 
un complex pentru atletism și 
jocuri. Se află în curs de fini
sare un bazin de înot. Elevii 
liceului au larg acces pe bazele 
sportive ale municipiului.

Și încă un amănunt care re
ține atenția. La ampla acțiune 
inițiată de partid pe linia in
tegrării elevilor în muncă, 
aportul tinerilor sportivi apa
re substanțial, planul de veni
turi (de peste un milion lei) al 
microîntreprinderii „Hărnicia", 
condusă efectiv de elevi, fi
ind realizat și prin eforturile 
susținute ale celor care în săli 
și pe stadioane duc mai depar
te faima sportivă a liceului.

Tiberiu STAMA

lotul repu- 
sau tineret 
promovarea 
atletismului

LA MORENI, ETAPA FINALĂ A „CUPEI F. R
Ajunsă la a 4-a etapă, actua

la ediție a „Cupei F.R.M.“ la 
motocros își va derula duminică 
ultimele secvențe pe traseul de 
la marginea orașului Moreni. în 
cele trei clasamente generale 
conduc' Petre Lucaci (la se

niori), Ernest Mulner (la ju
niori) și Alexandru Ilieș (la 
proba motoarelor ,,Mobra“).

Etapa finală, la care și-au a- 
nunțat participarea alergători 
din Brașov, Zărnești, Cîmpu- 
lung Muscel, Cîmpina, municii-

• TROFEUL „ANDREI MU- 
REȘEANU". La Dej, în aceste 
zile a avut loc a IV-a ediție a 
acestei frumoase acțiuni spor
tive, organizate de asociația 
sportivă, cu sprijinul Comite
tului U.T.C. și al conducerii li
ceului din localitate. S-au în
trecut, Ia mai multe discipli
ne sportive, elevi din 8 școli, 
din localitate si din alte orașe. 
Ajunsă la a IV-a ediție, com
petiția dotată cu „Trofeul An
drei Mureșeanu" a constituit 
un nou succes al sportului 
școlar, fiind în același timp o 
nouă demonstrație a îmbinării 
activității școlare cu cea spor
tivă. • „CUPA ELECTROMU- 
REȘ« la șah. La Tg. Mureș a 
avut loc o frumoasă competi
ție dotată cu „Cupa Electro- 
Mureș", la care au luat parte 
12 echipe si aproape 60 de con- 
curenți. învingători — ILEFOR 
și P. Hîrșu. Primilor clasați 
le-au fost acordate frumoase 
diplome și premii în obiecte 
sportive. O „CUPA CENTENA
RULUI CRUCII ROȘII". Din 
inițiativa comisiei județene de 
Cruce Roșie, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. Suceava, pe fru
moasa bază sportivă din Lun
ca Moldovei, de lîngă Gura- 
Humorului, s-au desfășurat în
treceri de cros, handbal, bas
chet, volei, tenis, iar pentru 
cei mai mici sportivi de... tri
ciclete și trotinete, dotate cu 
„Cupa Centenarului Crucii 
Roșii". La această amplă ma
nifestare sportivă, au luat par
te peste 1 000 de tineri, mem
bri ai grupelor sanitare. Pen
tru frumoasa organizare, 
C.O.E.F.S. Gura — Humorului 
a primit „Cupa Centenarului".
• GALA DE FILME SPORTI-

VE. Foarte mulțj iubitori 
sportului au avut posibilitatea 
să vizioneze la Casa de cul
tură din Municipiul Roman o 
reușită gală de filme sportive. 
Printre peliculele vizionate, 
s-au numărat „Marile succe
se", „Gimnastica înseamnă ti
nerețe" s-a. • ÎN ÎNTRECERE, 
SPERANȚELE GIMNASTICII 
din Reșița și Timișoara. în 
orașul de pe Bîrzava, două 
echipe de gimnaști — pînă la 
8 ani ! — reprezentînd școala 
sportivă din localitate și Liceul 
4 Timișoara s-au întrecut în- 
tr-un concurs sugestiv intitu
lat „Speranțele gimnasticii". 
Au învins gazdele cu 225,15 p 
— 219,30 p. • UN PROGRAM 
MODEL. O asociație mică, dar 
cu oameni entuziaști — ROVA 
Roșiori — face o frumoasă 
propagandă sportului prin 
programele pe care le reali
zează cu prilejul meciurilor de 
fotbal din Divizia C, în care 
activează echipa respectivă. 
Un astfel de program, din 
care nu lipsește nici rubrica 
„File din istoria fotbalului ro- 
șiorean" poate constitui un 
frumos exemplu si pentru a- 
sociații sau cluburi chiar cu 
echipe în Divizia A. Am spus 
aceasta pentru că am întilnit 
la foarte multe meciuri din 
prima noastră divizie unele 
programe sărace în conținut, 
în care cumpărătorul nu gă
sea decît programul etapei, 
clasamentul și... etapa viitoare 
și, poate, niște formații mai 
mult sau mai puțin probabile.

CORESPONDENȚI: M. Su- 
ciu, I. Păuș, I. MÎndrescu, G. 
Groapă, C. Mânu, AI. Constan
tin.

In ziua inaugurală, echipa României intilnește pe cea a U.R.S.S.
localități 
ediției a 
european 

la care 
selecțio-

De azi încep, în trei 
din Franța, întrecerile 
15-a a campionatului 
de baschet feminin, 
participă următoarele 
nate, împărțite în trei grupe : 
A (Ia Moulins) : Belgia, Iugo
slavia, România, U.R.S.S. ; B (la 
Vichy) : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Olanda, Spania ; C (la Le Mont 
Dore) : R.F. Germania, Italia. 
Polonia, Ungaria. Acestora li 
se va adăuga echipa Franței 
care, împreună cu formațiile 
clasate pe primele două locuri 
în fiecare grupă, va lua parte 
la turneul final pentru locurile 
1—7, urmînd ca celelalte 
team-uni să-și dispute locurile 
8—13. Turneele finale se vor 
desfășura la Clermont-Ferrand. 
Datele întrecerilor : 20—22 mai 
turneele preliminare ; 24—29
mai turneele finale (în cadrul 
acestora vor fi socotite și rezul
tatele din grupe).

Selecționata țării noastre a 
plecat d>in București marți di
mineață și a ajuns la Moulins 
în seara aceleiași zile. A doua 
zi, baschetbalistele românce au 
efectuat un antrenament de a- 
comodare în sala în care ele 
vor susține jocurile, in urmă
toarea ordine : joi cu U.R.S.S., 
vineri cu Belgia, sîmbătă cu 
Iugoslavia. Primul obiectiv al 
echipei României este califica
rea în turneul 1—7, la care prin
cipale candidate sînt U.R.S.S., 
România, Iugoslavia, Ceho
slovacia, Bulgaria, Italia, Polo
nia și Ungaria.

TURNEUL INTERNATIONAL

„CUPA OLIMPIA4*
Remarcabilă inițiativa clubului 

sportiv Olimpia București de a 
organiza, în sala proprie, un tur
neu internațional de baschet fe
minin la care au fost invitate, pe 
lingă echipa sa divizionară A (lo
cul 4 în campionatul republican), 
Sănătatea Ploiești (locul 9), Pro
gresul București (locul 11) pre
cum și o formație de peste hota
re, A.Z.S. Varșovia (locul 7 în 
campionatul Poloniei). In prima 
zi, Olimpia — Progresul 100—50 
(52—28) — după un joc în care 
baschetbalistele de la Progresul 
au manifestat o lipsă de vioiciu
ne surprinzătoare pentru vlrsta 
lor ; Sănătatea Ploiești — A.Z.S. 
62—54 (32—21) — un meci echi
librat, atractiv.

M.“ LA MOTOCROS
piui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ploiești, Tg. Jiu, Buzău, Sf. 
Gheorghe și Moreni, va fi or
ganizată de asociația sportivă 
Automeoanica-Flacăra din loca
litate.

CAMPIONATUL
DE DIRT-TRACK — AMINAT

Primele două etape ale cam
pionatului republican de dirt- 
track pe anul 1976, care urmau 
sa aibă loc în zilele de 21 mai 
la Brăila și 23 mai la București 
au fost reprogramate, din mo
tive tehnice, după cum urmea
ză : 28 mai — București și 
mai — Brăila.

VITEZIȘTII IN ÎNTRECERI

30

deConcursurile republicane 
viteză în circuit continuă du
minică la Lugoj. în program 
figurează probe pentru toate 
clasele de alergători. Viteziștii 
se vor reîntîlni duminică 30 
mai la București, in ultima ve
rificare a pregătirilor efectuate 
înaintea startului în campiona
tul . național.

Pentru reprezentativa țării 
noastre, aceasta este a 12-a 
participare la campionatul eu
ropean. Cele mai bune perfor
manțe le-a realizat în 1962 (în 
Franța), 1964 (în Ungaria) și în 
1966 (în România) cînd s-a 
clasat de fiecare dată pe locul 
4. La ultima ediție a C.E. (1974, 
Italia), România s-a clasat pe 
locul 6. Mai amintim că edițiile 
de pînă acum ale C.E. au fost 
cîștigate de selecționatele Ita
lici — 1938 (ediția inaugurală), 

în 
din

U.R.S.S. — din 1950 
1974 (cu excepția 
1958) și Bulgariei —

Lotul țării noastre 
ranteze, înălțimea 
Ileana Gugiu (1,72 - 
briela Ciocan (1,82 •— 29), Su- 
zana Pîrșu (1,68 — 28), Liliana 
Duțu (1,78 — 23), Rodica Goian 
(1,84 — 22), Floarea Anca (1,72
— 28), Maria Simionescu (1,72
— 24), Mariana Andrcescu 
(1,92 — 19), Diana Mihalic (1,70 

•—25), Ștefania Giurea (1,92 — 
24), Gheorghița Bolovan (1,84
— 22), Doina Prăzaru (1,84 — 
24). Antrenori : S. Ferencz și 
N. Martin.

pînă 
ediției 
1958.
(între 

și vîrsta) : 
- 29), Ga-

pa-

CALARETI ROMANI
LA NOVI SAD

Lotul reprezentativ de călă
rie (obstacole) al țării noastre 
va participa între 21 și 23 mai 
la tradiționalul concurs de la 
Novî Sad. Echipa este formată 
din Oscar Recer, Constantin 
Vlad. Alexandru Bozan, Dumi
tru Velea și Nicolae Gheorghe, 
antrenor Dumitru Velicu.s
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FEMININĂ DE HANDBAL 
A ROMÂNIEI - ODEVA 

HLOHOVEȚ 19-12
După suita de trei jocuri ami

cale cu Dinamo Chișinău, Selec
ționata divizionară de handbal fe
minin a României își confruntă 
forțele cu o altă echipă de club 
de peste hotare. Este vorba de 
vicecampioana Cehoslovaciei, for
mația Odeva Hlohoveț.

Prima întîlnire s-a disputat 
marți după amiază, in sala Vic
toria din Ploiești, încheindu-se 
cu victoria Selecționatei divizio
nare a României la scorul de 
19—12 (7—3).

Echipa cehoslovacă s-a dovedit 
un partener de întrecere valoros, 
cu o concepție de joc modernă și 
bine pusă în practică. A fost, 
deci, un prilej foarte bun de veri
ficare pentru echipa română. 
Aceasta a lăsat o bună impresie, 
mai ales în apărare, unde am 
reținut prestația întregii formații 
in prima repriză, -cînd oaspetele 
au înscris doar trei goluri ! După 
pauză, antrenorii C. Popescu șl 
D. Bălășescu au efectuat cîteva 
modificări în garnitură, introdu
cerea Rozaliei Șoș, Nadireî Luțas 
șl Anei Stănișel aducînd echipei 
un plus de eficacitate in atac. 
Astfel, de la 7—3, Selecționata di
vizionară a reușit să ajungă la 
11—5 (min. 31), 14—7 (min. 38) și 
18—8 (min. 44). Meciul era jucat, 
iar reducerea diferenței de scor 
din finalul partidei este datorată 
unei relaxări a echipei române. 
Principalele realizatoare : Arghir 
3, Miklos 3, Luțas 3, Sasu 3 pen
tru selecționata divizionară, res
pectiv Michalcikova 5 și Klacan- 
sca 3. Meciul revanșă — astăzi 
după amiază, de la ora 18, tot 
Ploiești, (al. h.).

ATLEȚI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

la

Majoritatea atleților noștri frun
tași sînt angrenați In această 
perioadă în competiții internațio
nale.
• Sîmbătă și duminică, la So

fia se desfășoară tradiționalul 
concurs organizat de ziarul .Na- 
rodna Mladei". Atletismul româ-

„TURUL ROMÂNIEI" IN FILE DE REPORTER
(Urmare din pag. 1)

căreia Nieoleta Ștefan se distin
ge prin prezența sa frecventă 
în turneele finale de 
multor competiții 
I.T.A. cu echipe de 
lei, șah și tenis de masă vrea 
să dezvolte — logic 
puternică de automobilism. Mai 
există și asociația VOINȚA, cu 
secții de box și popice, dar, mai 
ales, cu bune rezultate în spor
tul de masă, și asociația VIC
TORIA, unde nu lipsesc fotba
lul, handbalul, voleiul, șahul și 
tenisul de masă.

Acestea ar fi nucleele vieții 
sportive a Caransebeșului. Din
colo de asociații, orașul se dis
tinge, in special, printr-o fru
moasă activitate sportivă la 
nivelul școlilor. Am discutat cu 
șeful catedrei de educație fizică 
a Liceului de cultură generală, 
Cornel Viziru, cu colegii săi 
Gh. Răduț și Dumitru Zgăvîr- 
dea, am fost și la Liceul peda
gogic, ridicat în 1890, unde pro
fesorul Ion Iovăncseu, șeful 
catedrei de educație fizică, ne-a 
șpus că. în. arhivele statului a 
găsit drept mărturie a primei 
mișcări sportive organizate din 
oraș anul 1840, cînd s-a realizat 
un club ciclist. Toți acești pa
sionați profesori încearcă în fie
care an să dea mișcării sporti
ve de mare performanță ele
mente cît mai talentate. De aici 
și numărul mare de competiții 
ale elevilor, în care „Cupa Zeno 
Dragomir" și „Cupa școlilor 
fruntașe" pe oraș, ambele a- 
junse la a șasea ediție, activi
zează întreaga suflare a elevi
lor din oraș.

Caransebeșul își dorește o 
sală de sport regulamentară, 
pentru ca „focul" său tineresc

juniori ale 
din țară, 
fotbal, vo-

o secție

să nu se stingă iarna. Caran
sebeșul își dorește acest obiec
tiv, glndindu-se la fondul său 
valoric. Din acest oraș au por
nit spre gloria sportivă, Pop 
Zorilă, fost campion național la 
lungime și disc, Dumitru Belba, 
campion național la suliță, as
tăzi conferențiar universitar în 
Timișoara, Iosif Forgaci, cam
pion balcanic la disc și Zeno 
Dragomir, primul atlet român 
care a sărit cu prăjina 4,20 me
tri. Și nu-i vorba doar de un 
trecut în domeniul atletismului. 
Perspectivele se anunță și ele 
frumoase. în Caransebeș învață, 
astăzi, Maria Mustață, multiplă 
campioană națională de juniori 
la sprint, Mariana Ambruș, 
„bronz" la campionatele națio
nale de juniori 1975, Gheorghe 
Ghcrga, un semifondist de 19 
ani care se anunță o veritabilă 
speranță. Caransebeșul n-a re
nunțat nici la ideea că voleiul 
va atinge aici trepte demne de 
rezervele de talent etalate în 
timp. Din oraș au plecat Maria 
Antonescu-Rusu și Cristina Liu
ba (la Universitatea Timișoara), 
fete care au ajuns și în loturile 
naționale ; tot la Timișoara au 
plecat și Eugenia Erimescu, 
Margareta Liuba, Rodica Anto
nescu, Nicolae Armion, Alexan
dru Potoceanu și Ion Hînda. 
Nici aici nu-i vorba doar de un 
trecut, 
drește 
echipe 
ționale 
fiind chiar 
țării. Tradiția sportului 
în Caransebeș se datorește și 
unui frumos obicei. Mai toți 
profesorii de educație fizică sînt 
localnici care au plecat la fa
cultăți, dar s-au reîntors în oraș. 
E un specific prin care acest 
oraș își menține respirația spor
tivă. .

Caransebeșul se mîn- 
astăzi cu două talentate 
de volei în diviziile na
de juniori, cea de fete 

vicccampioană a 
școlar

ei

DIN TOATE SPORTURILE
ATI FTKM IN CADRUL unui con- 

diaș, Angela 
sărit 1,75 la 
tean.

curs desfășurat la Me- 
Kiss (C.S.M. Sibiu) a 
înălțime — record jude-

Rodion Filipov, Sorin Motachc, Des- 
pina Buri, Floarea Petrușel și Victoria 
Denisiuc (caiac)', Ivan Erofei și lvan 
Haralambie (canoe).

Cei peste 1 000 de spectatori prezenti 
în tribune au putut urmări un joc 
Frumos, de bun nivel tehnic la capătul 
căruia victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 29—23 (12—11). Principalii
realizatori : Blaș 9, Badea 6 și Ber- 
becaru 6 pentru C.S.M. Borzești, res
pectiv Budakov 11 și Lukianenko,

CAIAC- 
CANOE
Internaționale. , _ .
23) vor concura caiaciștii Beniamin Bor- 
bandi, Mihai Zafiu, Costel Coșniță, 
Vasile Simiocenco, Pavel Erast, Ion 
Dragulschț, Maria Nichiforov și Nasta- 
sia Buri și canoiștii Lipat Varabiev, Pa
vel Colzov și Petrică Morcov. La ace
leași date vor fi prezenți la Praga : 
Costel Soare, Adrian Ștefan, Zahar 
Susai, Gavrila Pamacai, Ion Ivanov,

SPORTIVI ROMANI vor 
lua parte săptămîna a- 
ceasta la două regate 
La Gând (Belgia, 22—■

GIMNASTICA faza municipa-
LA. Duminică, de 

Kllml'CA fa ora 9J Sala Flo-
reasca din Capitală va găzdui faza 
municipală a campionatului republi
can de gimnastică pentru copii. Vor 
lua parte reprezentanții tuturor secții
lor din București.

MANDRA! reprezentativa r.s.s. nbi'iUBrti.lJCRAiNENE Q suslinut 
ultimul meci în cadrul turneului pe 
care l-a întreprins în tara noastră, în- 
tîlnînd divizionara A, C.S.M. Borzești.

ÎNOT „marele PREMIU AL CO
PIILOR", concurs organizat 

de Școala sportivă nr. 2 București, se 
va disputa sîmbătă (ora 17,30) și du
minică (ora 9,30) la ștrandul Obor.

Dl IGRV SEMIFINALELE CAMPIONA- ivwvui ȚULU| REPUBUCAN D|V|. 
ZIONAR AL JUNIORILOR $1 ȘCOLARI
LOR se dispută duminică, astfel : sta
dion Parcul copilului, de la ora 9 : 
Șc. sp. 2 București — Dinamo Bucu
rești ; stadion Voința din Sibiu, ora 
9 : $p. sp. Unirea lași — Rapid Bucu
rești.
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Huminică 
L dintre 
lie spor- 
I de con

tratimp pe echipe, organizată în 
vederea desemnării echipei cam
pioane municipale. Timpul pri
elnic. fără vînt. și buna dispo
ziție de concurs au dus la re
alizarea unor performanțe satis
făcătoare. Astfel, merită subli
niat rezultatul formației Steaua 
I, noua campioană municipală 
care, pe distanta de 80 km a 
obtinut o medie orară de 45,128 
km și, de asemenea, comportarea 
bună a primei echipe a Sc. Sp. 
1 care a realizat — la juniori 
mari (40 km) — o medie orară 
de 43.903 km. Dar iată rezulta
tele : Seniori (80 km) — 1. Steaua 
I (Ferfelea, Cîrstea, Jelev, Toto- 
ra) 1 h 46:44 ; 2. Steaua H 1 h 
48:15 ; 3. Dinamo II lh 48:43. Ju
niori mari (40 km.) 1. Șc. Sp. 

1 — echipa 1 (Dumitrescu — Gutue 
— Drăgan — Antonescu) 54 : 40, 2. 
Șc. sp. — echipa 1 54:55, 3. Șc. Sp.
I— echipa 11 58:10. Juniori mici (20 
km) 1. șc. Sp. 1 — echipa 1
(Lăutaru. Cănățînă. Chiran. Su- 

ciu), 2. Șc. Sp. 2 — echipa I 
31:54, 3. Voința București 33:40.

Astăzi după amiază. în cadrul 
campionatelor municipale, este 
programată proba de semifond, ce 
se va desfășura începînd de la 
ora 15,30, pe sir. Cîmpinei, iar 
duminică, în cadrul acelorași 
campionate se va disputa pro
ba de contratimp individual (șos. 
Alexandriei).

SURPRIZE IN DIVIZIA A 
LA TENIS DE MASA

Sîmbătă și duminică s-au dis
putat meciurile celei de a n-a 
etape a Diviziei A de tenis de 
masă, grupa valorică I. S-au în
registrat cu acest prilej cîteva 
rezultate cu caracter de surpri
ză. Astfel, la feminin. Progresul 
București, fără Maria Alexandru 
în formație, a reușit o frumoa
să victorie la Cluj-Napoca. în 
fata C.S.M.-ului : 5—4. Punctele
bucureștencelor au fost realizate 
de Camelia Filimon (3 v). Vero
nica Petrini (1 v) și Mariana 
Baciu (1 v). Un alt rezultat sur
prinzător este cel realizat de C.S. 
Arad II care — aliniind garnitu
ra sa cea mai puternică — Mi- 
huț (3 v), Gyongyosi (2 v) și 
Căruceru (2 v) a depășit pe Glo
ria Buzău doar cu 7—2 (punctele 
gazdelor fiind realizate de Petres
cu), în timp ce C. S. Arad I, cu 
Leszay (3 v), Ferenczi (3 v) și 
Matecovici (3 v) a reușit să cîș- 
tige în fața Gloriei cu 9—0.

în fine, un rezultat nescontat și 
la băieți, unde Universitatea Cra
iova a pierdut pe „teren pro
priu", cu 8—9, intîlnirea cu Glo
ria Buzău. Pentru cîștigători au 
punctat Romanescu (3 v). Boda 
(3 v). Acel (2 v) și Dinu (1 v), 
în , timp ce gazdele au realizat 
cele 8 puncte prin Gh. Teodor 
(3 v), M. Firănescu (3 v). Gh. 
Firănescu (1 v) și M. Bobocică 
(1 v). Alte rezultate (la mascu
lin) : Comerțul Tg. Mureș — Lo
comotiva 8—9 și C.S.M. Cluj-Na
poca — Progresul București 12—5. 
Corespondenți : Cr. Mirescu, V< 
Popovici, R. Hărduț, I. Păuș.

DE VINERI, 
CAMPIONATELE 

NAȚIONALE INDIVIDUALE 
DE HALTERE

La sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc cea mai importantă 
competiție internă la haltere a a- 
nului. Este vorba despre campio
natele naționale individuale de 
seniori, care se vor desfășura vi
neri, sîmbătă si duminică în Sala 
sporturilor din Galați. La această 
reuniune, a celor mai buni halte
rofili din țară, nu vor lipsi cam
pionii si recordmanii republicani, 
în frunte cu Ion Hortopan (cat. 
muscă) și Dragomir Cioroslan 
(cat. semimijlocie). De altfel, cam
pionatele naționale de la Galați 
vor constitui ultima verificare a 
candidaților noștri pentru J.O. de 
la Montreal.
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NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 19 MAI 1976

FOND GENERAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 1.351.302 lei din care 
550.943 lei report.

EXTRAGEREA I : 8 19 22 10 
11 34

EXTRAGEREA a II-a : 12 9 
37 38 26

8SULUI
6 MAI

:ultate) : 
lei
:ultate) :

:ultate) : 
lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 9 MAI 1976
Cat. 1 : 1,75 variante a 33.617 

lei ; cat. 2 : 4,25 a 13.842 lei ; 
cat. 3 : 16,75 a 3.512 lei ; cat. 4 : 
63 a 934 lei ; cat. 5 : 318 a 200 
lei ; cat. 6 : 1.714,50 a 100 lei.

Cîștigul de categoria 1 a fost 
obtinut de CHIRIAC GRIGORE 
din Lipia județul Buzău.
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PE TEME ACTUALE

A FI CU ADEVĂRAT JUCĂTOR MODERN

I

în mod obișnuit, conceptul 
de jucător modern în fotbal 
este identificat cu acela de ju
cător multilateral sau univer
sal. în practica lucrurilor, în
să, ideea aceasta a multilate
ralității fotbalistice își restrîn' 
ge sfera de înțelegere la o 
prezență activă în cele două 
situații fundamentale ale jo
cului — atac și apărare — a 
uneia sau a alteia dintre va
lorile individuale ale unei e- 
chipe. Cu alte cuvinte, a fi un 
fotbalist modern n-ar însemna, 
după unii, decît o condiție de 
ordin cantitativ. în acest sens, 
un jucător care aleargă de la 
un capăt la celălalt al tere
nului, de pe o parte pe cealal
tă a acestuia, care participă în 
egală măsură la acțiunile din 
propriul careu, ca și la cele 
din suprafața de pedeapsă ad
versă, ar putea fi considerat 
un fotbalist modern.

în realitate, însă, conceptul 
de jucător modern presupune 
ceva mai mult decît ceea ce 
se exprimă prin efortul fizic 
și moral realizat, să zicem, la 
nivelul exigențelor maxime. Și 
acest ceva este direct legat de 
folosirea mijloacelor corespun
zătoare unei prezențe de re
ală utilitate in cîmpul tactic, 
de o contribuție efectivă și e- 
ficlentă la rezolvarea unor fa
ze oarecare de joc. Așa, de 
pildă, un fundaș lateral — a- 
părător prin așezarea și sar
cinile sale de bază — se va 
găsi, în mod frecvent, angajat 
în acțiuni de atac sau de apă
rare. în zona mediană a tere
nului și în aceea din apropie
rea porții adverse. Firesc, deci, 
el va apărea în situația de mij
locaș, de extremă sau chiar de 
înaintaș central, în care sim
plul transfer de pe. un post pe 
altul, fără adaptarea și a re
pertoriului tehnico-tactic res
pectiv, nu poate fi considerat 
suficient pentru un jucător cu 
pretenții de a se încadra in 
limitele fotbalului modern. Alt
fel spus, fundașul lateral va 
trebui să intre efectiv în ro
lul mijlocașului, fiind în mă
sură a participa la construcția 
jocului, în rolul extremei, cen-

Centrul de copii și juniori Chimia Rm. Vilcea

UN REZERVOR
. . .Anul trecut, cînd Chimia Rm. 

Vîlcea părăsea prima divizie, gîn- 
dul revenirii în eșalonul de elită 
a fost asociat cu o idee curajoasă: 
dezvoltarea fondului local de ta
lente. Era un deziderat realist și 
transpunerea lui în practică a în
ceput cu „redescoperirea" cen
trului de copii si juniori. Centrul 
exista, avea chiar o experiență, 
din 1969 era subvenționat de fo
rul de specialitate, însă el se 
aflase în umbra echipei mari, care 
înghițea mai toate fondurile și 
întreaga atenție. „Acum, munca 
cu copiii și juniorii este privită 
prin cu totul altă prismă, a în
ceput discuția noastră președin
tele clubului de fotbal Chimia, 
Dumitru Dragomir. și selecția, și 
baza materială, și interesul pen
tru schimbul de mîine s-au schim
bat mult în bine".

.. .Baza trainică de la care por
nesc marile speranțe vîlcene în
seamnă o echipă de juniori în 
campionatul republican (seria a 
IV-a), o echipă de juniori în cam
pionatul municipal și două grupe 
de copii. Adică peste 80 de copii 
și adolescenți, de unde cel doi an
trenori ai centrului, Traian Popa 
(coordonatorul) și prof. Ion Jianu, 
încearcă să lanseze valorile aștep
tate cu atîta nerăbdare de în
treaga suflare fotbalistică a ora
șului. și nu-s așteptări deșarte, 
anticamera Chimiei Rm. Vîlcea 
propulsînd în ultimii ani cîteva 
elemente dotate, de la care se cer 
ascensiuni superioare. Fundașul 
Pintilie, titular în echipa care a 
cîștigat acum trei ani „Cupa 
României", a pornit de la copiii 
Chimiei; Teleșpan și Șchiopa, ti
tulari, nu demult, ai naționalei de 
juniori, sînt tot un rod al centru
lui; Vergu I e titular de un an 
în echipa seniorilor. Toți acești 
jucători talentați nu sînt, însă, 
decît punctele de sprijin pe care 
antrenorii Traian Popa, pasionat 
și consecvent, și Ion Jianu, entu
ziast și realist, își bazează spe
ranțele în ceea ce ei au numit 
„împlinirea talentelor vîlcene". Ar 
fi suficient să amintim că selecția 
se face continuu, în oraș (mai 
ales la Școala nr. 5) și în comu
nele dimprejur, la Bujoreni, Băl- 
cești, Copăcelu sau Ocnele Mari; 
ar fi sugestiv să subliniem că 
procesul de selecție este urmărit 
cu atenție șl de antrenorul for
mației mari, Dumitru Anescu, și 
de președintele clubului Dumitru 

trînd ca o aripă veritabilă, ca 
și în rolul înaintașului central, 
pentru a șuta la poartă. Ace
lași lucru este valabil și pen
tru extrema aiunsă, prin for
ța împrejurărilor, fundaș la
teral, pentru vîrful de atac 
ajuns fundaș central etc.

Că, intr-adevăr, acesta este 
sensul real al noțiunii de ju
cător modern, am avut prilejul 
să ne convingem, o dată în 
plus, vizionînd finala Cupei 
campionilor europeni, în care 
extrema vest-germană Kappel- 
mann, foarte periculoasă la un 
atac în fața porții franceze, a 
rezolvat imediat după aceea, 
ca un fundaș de meserie, o 
situație în careul echipei sale ; 
sau Piazza — umbra lui G. 
Miiller în fazele de apărare 
— devenit un excelent înaintaș 
ori de cite ori a fost nevoie.

în fotbalul nostru, trebuie să 
recunoaștem, așa ceva este în
că de domeniul excepției. Pe 
ici, pe colo, la Steaua, la Di
namo, la Politehnica Timișoara 
sau Sportul studențesc apar 
unele nume de jucători mo
derni în adevăratul înțeles 
al cuvîntului. In rest, adică în 
marea majoritate a cazurilor, 
lucrurile se opresc la jumă
tăți de măsură. Motiv pentru 
care — alături de altele — și 
fotbalul nostru bate de multă 
vreme pasul pe Ioc. Și situa
ția nu se va îndrepta atîta 
vreme cit eforturile fizice și 
morale ale jucătorilor și an
trenorilor nu vor fi în con
cordanță cu înțelegerea depli
nă a ideilor fotbalului modern.

Mihai IONESCU

MECIURI
• BULGARIA — ROMANIA 

(SELECȚIONATELE DIVIZIILOR 
B) 2—1 (1—1). Ieri s-a disputat la 
Karlovo intîlnirea amicală dintre 
Selecționatele Diviziilor B ale 
Bulgariei și României. Victoria a 
revenit gazdelor, cu 2—1 (1—1), 
prin golurile marcate de I. Petrov 
(min. 14) și V. Petrov (min. 57), 
respectiv Koller (min. 33).

• S.C. BACAU — SELECȚIO
NATA GIIANEI 1—2 (1—0). A pro-

REDESCOPERIT...
Dragomir, interesați în spe
cial de „clemente pentru pos
turile deficitare". Toate aces
tea exprimă un adevăr al 
activității centrului de copii și 
juniori Chimia Rm. Vîlcea: „re
zervorul de talente" nu mai re
prezintă la Rm. Vîlcea o noțiune 
în sine, ci o componentă organi
că a mișcării fotbalistice a orașu
lui.

.. .„Chimia" are încă multe va
lențe nesaturate. Specialiștii săi 
în materie de fotbal speră, însă, 
ca foarte curînd să realizeze o 
fructuoasă „reacție de înlocuire". 
Cei mai apreciați reprezentanți ai 
„noului val" sînt portarul N. Pa
vel („Un real talent Ia 15 ani, leit 
Vasile Suciu" — îl caracteriza Du
mitru Dragomir), mijlocașul Ște
fan Răducanu („A jucat la 15 ani 
în Divizia B, ceea ce nu-i de ne
glijat" — spunea Traian Popa), 
fundașul Ad. Popescu („Un apă
rător care la cei 14 ani ai săi 
seamănă cu Deselnicu, fiind și 
tehnic" — opina Ion Jianu), Mir
cea Cîrceag (15 ani) și Cristian 
Iepure (17 ani), cel dinții mijlocaș, 
celălalt vîrf. Aceasta ar fi ulti
ma „recoltă" a centrului de copii 
și juniori Chimia Rm. Vîlcea, care 
și-a trecut în planul de perspec
tivă, dincolo de terenul de antre
nament separat de cel al echipei 
mari, șl un obiectiv semnificativ: 
contribuția Ia revenirea echipei 
mari în prima divizie a țării.

Mircea M. IONESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI ® ACTUALITĂȚI
Q OPTIMILE DE FINALA ALE 

„CUPEI ROMÂNIEI". După cum 
se știe, la 16 iunie sînt progra
mate — pe terenuri neutre — 
jocurile din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei României". Pînă 
acum, cu acordul cluburilor res
pective, au fost stabilite următoa
rele localități: Sportul studen
țesc — Politehnica Timișoara, la 
CRAIOVA; U.T.A. — Universitatea 
Craiova, la TIMIȘOARA; F.I.L. 
Orăștie — Steaua, la DEVA; 
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj-Napoca, la SIBIU ; Progresul 
— Rapid, la BUCUREȘTI. Nu s-au 
fixat localitățile unde se vor dispu
ta partidele F.C. Argeș — F. C.

Tn Divizia D, scria i

DUELUL ECHIPELOR DUNĂRENE

Șl PERSPECTIVELE SALE
așa cum Ie văd antrenorii Gheorghe Muțescu și Titus Ozon

întrecerea divizionarelor B 
continuă să se afle în atenția 
iubitorilor fotbalului. Etapa de 
duminica trecută (a XXVIII-a) 
a adus o oarecare liniște în 
fruntea clasamentelor, dar mai 
sînt încă șase etape de dispu
tat și liderii — F.C.M. Galați. 
Progresul București si F. C. 
Corvinul Hunedoara — încă 
mai au griji, deși actualele 
lor poziții par destul de soli
de. Gălățenii și reprezentanții 
clubului bucureștean din str. 
dr. Staicovicj au cite trei punc
te avans, iar hunedorenii chiar 
patru.

Aruncînd o privire asupra 
programului pînă la încheierea 
campionatului, lucrurile nu 
sînt, totuși, atît de... simple. 
Iată_ de ce vom trece in re
vistă _ situația din partea supe
rioară a celor trei clasamente, 
dînd cuvîntul unor reprezen
tanți ai echipelor care luptă 
pentru promovare. Astăzi este 
rîndul antrenorilor de la 
F.C.M. Galați și F. C. Bră
ila, fruntașele seriei I.

GHEORGHE NUȚESCU, an
trenorul revenit la cîrma echi
pei F.C.M. Galați : „Este prea 
devreme ca să considerăm 
lupta încheiată, deși avem un 
avans de trei puncte. Principa
la adversară continuă să fie 
aceeași F. C. Brăila, care ne-a 
secundat aproape tot campio
natul. în ceea ce privește for
mația noastră, pot să spun că 
există o atmosferă bună de lu
cru, disciplină (la care am ți
nut și țin atît de mult), con
știinciozitate (manifestată la 
antrenamente și în meciuri). 
Echipa are un potențial fizic 
foarte bun și cred că este ca
pabilă să satisfacă cerințele ce
lor peste 20 000 de spectatori, 
care ne asistă la meciurile de

AMICALE
ximativ 6 000 de spectatori au 
urmărit miercuri această partidă 
amicală, încheiată cu victoria 
meritată a oaspeților. Au mar
cat : Bătută (min. 13), respectiv 
Mama (min. 55) șl Daniel (min. 
73). A arbitrat I. Ciolan (Iași). 
(I. IANCU — coresp. județean).

ȘI OASPEȚII
LA LOVITURI DE

Dintre piesele de dosar privind me
ciurile de duminica trecută, ne-a re
ținut atenția, în primul rînd, rapor
tul observatorului federal Mihai Tă> 
nâsescu pe marginea meciului din
tre C. S. Tîrgoviște și Steagul roșu 
Brașov, ambele aspirante la promo
vare, prin pozițiile ocupate în seria 
a ll-a a Diviziei B. Re<ferindu-se la 
misiunea arbitrului Ion Chilibar, obser
vatorul federal scrie câ a avut de 
condus un meci „de un mare grad de 
dificultate", din cauza echilibrului de 
forțe din teren, dar, mai ales, a lup
tei aprige pentru victorie, desfășurată 
într-o notă de mare nervozitate și 
punctată de repetate încălcări ale 
regulamentului, ale disciplinei. Este 
adevărat că miza jocului era la fel 
de importantă pentru gazde ca și 
pentru oaspeți, dar aceasta nu justi
fică în nici un caz limitele atinse de 
tensiunea din teren, duritățile, pro
testele și... greșelile de arbitraj.

© Trebuie să spunem, însă, că ar
bitrul Ion Chilibar nu a greșit, ci, 
dimpotrivă, a dat dovadă de corecti
tudine și de curaj la faza care a 
aprins spiritele, acordind lovitură de 
la 11 metri pentru Steagul roșu, cu 
care oaspeții au luat conducerea. De
cizie justă, după opinia observatorului 
federal și demnă de relevat, după pă
rerea noastră, prin spiritul de răs
pundere cu care a fost luată. Pe par
curs — relatează Mihai Tănăsescu — 
arbitrul avea să comită însă o serie 
de greșeli în defavoarea gazdelor, că-

Baia Mare, Jiul —• C.S.U. Galați 
și Letea Bacău — F.C. Bihor.

© BILETE PENTRU CUPLA
JUL DE DUMINICA DIN CAPI
TALA. S-au pus în vînzare bile
tele pentru cuplajul de duminică 
(Sportul studențesc — Rapid și 
Steaua — Dinamo), de pe stadio
nul „23 August" (care se va des
fășura cu începere de la ora 
15,30), la casele obișnuite de la 
stadioanele „23 August", Republi
cii, Steaua, Dinamo si Giulești, 
ca și la agențiile Loto-Pronosport 
C.C.A., din strada Halelor, Pasa
jul Universității, la patinoarul „23 
August" și la casa de la sediul 
C.N.E.F.S. 

acasă. Cit privește programul, 
cred că acesta ne avantajează, 
pentru că mai avem de jucat 
trei partide acasă și trei în 
deplasare, iar intîlnirea direc
tă cu F. C. Brăila va avea loc 
la Galați. Vreau să mai a- 
daug că, în comparație eu 
anii trecuți, F.C.M. Galați de 
azi este o echipă cu majorita
tea jucătorilor... gălățeni — 
printre ei fiind Hagioglu, Mo- 
rohai, I. Nicu, Bezman, Ena- 
cho, Țolea, Ionică. Această re
alitate a creat o puternică le
gătură între club și jucători 
pe de o parte, între jucători 
și spectatori pe de altă parte".

...Popas tot pe malul Dună
rii. în tabăra brăilenilor. I-am 
solicitat părerea lui TITUS O- 
ZON, care ne-a declarat ur
mătoarele : „Am mai avut ® 
discuție în perioada de pre
gătire și cred că cele declarate 
atunci se confirmă. Spuneam 
că deși programul din retur a- 
vantajează, oarecum, pe F.C.M. 
Galați, noi sîntem convinși că 
prjntr-o pregătire conștiincioa
să și viață extrasportivă ordo
nată, avem toate șansele să ne 
menținem în lupta pentru pro
movare. In aceste șase etape, 
care mai sînt de disputat, vom 
juca doar două partide acasă 
și patru în deplasare, dar să 
nu uităm că F. C. Brăila a cîș- 
tigat meciul de la Ploiești, cu 
F, C. Petrolul, unde mulți ne 
vedeau dinainte învinși. Mai 
mult, sper să mai aducem trei- 
patru puncte din deplasare. 
Doresc ca unii jucători cu ex
periență să înțeleagă pe mai 
departe că trebuie să se pregă
tească cu multă tragere de ini
mă și să contribuie cu toate 
forțele Ia această tentativă a 
noastră. Disciplină și iar dis
ciplină — iată imperativul a- 
cestui final de campionat, pe 
care cred că și Gh. Nuțescu >1 
impune la echipa gălățeană. 
Promitem iubitorilor de fot
bal un final interesant".

Nu ne rămîne, deci, decît să 
așteptăm viitoarele confrun
tări și să urmărim acest pa
sionant duel al formațiilor din 
cele două orașe de pe malul 
Dunării. (AL. V.)

AU DREPTUL
LA 11 METRI!

rora ar fi trebuit să le acorde, dte 
asemenea, o lovitură de pedeapsă.

© Duminică, în Divizia A, în marea 
lor majoritate, prestații bune și foarte 
bune ale „cavalerilor fluierului-. 
Astfel, N. Rainea (F. C. Argeș — 
Sportul studențesc) și C. Dinulescu 
(F.C.M. Reșița — S. C. Bacău) ou 
fost notați cu 10 de observatorii fe
derali Gh. Prodea și, respectiv, M. 
Bîrsan. Am reținut și nota 9 obținută 
de Otto Anderco (Dinamo — Politeh
nica Timișoara) și Gheorghe Popovici 
(Jiul — F. C. Bihor), note purtînd gi
rul antrenorilor federali C. Drăgușin 
și O. Popescu. O notă mai scăzută 
— 7 — este cea acordată lui I. Rus, 
care a arbitrat partida F ,C. Con
stanța — Universitatea Cluj-Napoca. 
Nota sancționează în această măsură 
lipsa de orientare a conducătorului 
partidei la o fază în care a fluierat 
un fault făcut de Gătej, în loc să se- 
siseze avantajul oaspeților. Cît pri
vește lovitura de la 11 metri acordată 
înainte cu cîteva secunde de fluierul 
final, observatorul federal Ion Mari
nescu spune că, din cauza aglomera
ției din careu, pentru cineva aflat irr 
afara terenului de joc „era imposibil 
de stabilit cu precizie dacă, atacindu-l 
pe Turcu, care avea mingea la picior, 
Mușat a venit întîi în contact cu pi
cioarele adversarului și apoi cu min
gea sau invers. Arbitrul, în imediată 
apropiere, a fluierat fârâ ezitare 11 
metri".

© Spectatorii, aflați șî eî în în
trecere (pentru cucerirea „Trofeului 
Petschovschi), au fost elogiațî in a- 
ceastă duminică de către cei care su
feră cel mai mult de pe urma unor 
atitudini nesportive, neobiective — de 
către arbitri. N-a făcut excepție nici 
publicul din Constanța, deși echipa 
lui favorită, aflată în zona retrogra
dării, a fost ținută în șah pînă în 
preajma fluierului final. Este un fapt 
care se cuvine consemnat.
• Un element care contribuie Ia 

reușita organizării meciurilor : plăcile 
de pe marginea terenului, care in
dică schimbările de jucători : cine a 
ieșit și cine a intrat. Un astfel de 
detaliu organizatoric — introdus și la 
Petroșani, duminică — este remarcat 
de Gheorghe Popovici. El poate fi în- 
tîlnit și pe alte stadioane și, proba
bil, că nu e departe ziua cînd va 
fi generalizat.

Jack BERARIU



C. M. de popice SPORTIVII ROMÂNI
S AU COMPORTAT SUB AȘTEPTĂRI

ÎN PROBA PE ECHIPE
Selecționatele Ungariei și Iugoslaviei - campioane mondiale

VIENA, 19 (prin telefon). La 
Donau Park Halle din locali
tate, după trei zile de aprige 
întreceri, marți seara s-au în
cheiat disputele pe echipe din 
cadrul Campionatelor mondiale 
de popice. Cele două titluri 
puse în joc au revenit forma
țiilor Ungariei, la fete (sporti
vele maghiare și-au menținut 
supremația) și Iugoslaviei, echi
pă care a fost de departe cea 
mai bună.

Din păcate, sportivii^ noștri 
au fost nevoiți să părăsească 
arena cu frunțile plecate. Ei 
au avut o comportare necores
punzătoare în prima probă din 
programul campionatelor mon
diale, clasîndu-se pe locul pa
tru la băieți și pe cinci la fete. 
Echipa noastră masculină, de
ținătoarea titlului, nu și-a putut 
apăra poziția, deoarece jucăto
rii de bază nu au corespuns aș
teptărilor. Cu toate dificultățile 
concursului, pentru popicari cu 
vechi state de serviciu în na
țională, căderile sînt surprin
zătoare. Foarte slab au evoluat 
Gheorghe Silvestru, Petre Pur
ge, Iosif Tismănar și Ilie Băiaș, 
adică tocmai cei de la care pre
tindeam mai mult.

’ La fete, unde eram la un pas 
de medalia de bronz, jucătoa
rele de pe posturile cheie. Elena 
Trandafir și Mariana Constantin 
au obținut rezultate cu cel pu
țin 20-25 de popice sub posibi
litățile lor. Nici chiar Ana Pe
trescu, campioană mondială la 
perechi, n-a dat satisfacție de

„CURSA PĂCII» LA AL DOILEA POPAS
Cicliștii români au avut o comportare meritorie in etapele din Polonia

Cea de a 29-a ediție a 
„Cursei Păcii", Praga — Var
șovia — Berlin, a făcut 
miercuri, la Poznan, cel de al 
doilea popas. Ce se poate spu
ne la terminarea secvenței a 
doua, „poloneze", și înainte de 
intrarea în cea de a treia, de 
pe teritoriul R. D. Germane ?

La individual lupta este des
chisă. Cel puțin 10 alergători 
vizează încă victoria. Deși H.J. 
Hartnik are un avantaj minim 
față de principalii săi urmă
ritori, el deține șansa de a 
continua cursa pe teritoriul ță
rii sale, de a cunoaște — deci 
bine — etapele care urmează 
și de a avea un contratimp 
foarte bun. La echipe, patru 
formații au aproximativ ace
leași șanse : U.R.S.S., R. D. 
Germană, Cehoslovacia și Po
lonia. Dintre ele, Cehoslovacia 
are o misiune mai dificilă de
oarece a rămas în 4 alergători.

Cicliștii români au avut o 
comportare meritorie în aceas
tă a doua parte a cursei. Ei 
au adus echipa de pe locul 9 
pe 5, grație comportării exce
lente din dramatica etapă a 
5-a (munte, ploaie, frig), în 
care au abandonat nu mai pu
țin de 21 de rutieri, iar echi
pa României a avut trei oa
meni în primul pluton. Față 
de prima parte a cursei tri
colorii au avansat și în cla
samentul individual. Iată locu
rile ocupate atunci și acum i 
24—15 Mircea Romașcanu i 
40—29 Vasile Teodor ; 48—27. 
Eugen Dulgheru ; 78—72 Teo
dor Drăgan ; 79—61 Ion Cojo- 
caru ; 99—76 Valentin Ilie. O 
remarcă deosebită pentru Mir
cea Romașcanu, Eugen Dulghe
ru și Vasile Teodor care au 

plină. Putem fi oarecum mul
țumiți doar de ... debutanții 
Ana Albert, Elena Gonciar, 
Constantin Voicu și Marin Gri- 
gore.

Iată rezultatele sportivilor ro
mâni, în ordinea intrării pe 
pistă, masculin: M. Grigore 
848 p.d., I. Băiaș 865, C. Voicu 
872, Gh. Silvestru 824, P. Purge 
846, I. Tismănar — 863. Total : 
5 118 (3 392 la „pline" și 1 726 la 
„izolate", cu 14 bile „goale") ; 
feminin: Ana Albert 407, Ana 
Petrescu 406, Elena Gonciar 404, 
Elena Trandafir 379, Florica 
Neguțoiu 402, Mariana Con
stantin 378. Total 2 376 (1 653 — 
723, cu 20 de bile „goale").

CLASAMENTELE PE NA
ȚIUNI : feminin : 1. UNGARIA 
2 438, 2. Iugoslavia 2 427, 3.
R.F.G. 2 397, 4. Cehoslovacia
2 394. 5. România 2 376, 6. Aus
tria 2 354, masculin : 1. IUGOS
LAVIA 5 306, 2. R.F.G. 5 244,
3. Ungaria 5 143, 4. România 
5118, 5. Cehoslovacia 5115, 6. 
Austria 5 027.

Miercuri au început disputele 
în proba de perechi. Țara noas
tră este reprezentată de urmă
toarele cupluri : Ana Petrescu- 
Elena Gonciar, Elena Trandafir- 
Vasilica Pințea, Florica Neguțo- 
iu-Ana Albert, Marin Grigore- 
Gh. Silvestru, Ilie Băiaș-Iosif 
Tismănar, Petre Purge-Constan- 
tin Voicu. întrecerile de dublu 
se vor încheia joi seara.

Toma RĂBȘAN

adus o contribuție majoră la 
ascensiunea echipei.

★
Etapa a IX-a s-a desfășurat 

marți pe ruta Torun — Poz
nan (150 km). A fost, de fapt, 
o nouă demonstrație a valorii 
rutierilor participanți la a- 
ceastă ediție a „Cursei Păcii"; 
media orară a depășit 46 km ! 
Deși accidentat cu o zi înainte, 
polonezul Stanislaw Szozda a 
terminat învingător, fiind 
marcat cu timpul de 3 h. 13:18. 
In același grup cu cîștigătorul 
etapei s-au aflat și cicliștii ro
mâni Vasile Teodor — locul 12, 
Ion Cojocaru — 15, Eugen Dul
gheru 17, Valentin Ilie — 25. 
Teodor Drăgan — 34 și Mir
cea Romașcanu — 64

★
Clasamente generale după 9 

etape :
Individual : 1. Hans Joachim 

Hartnik (R.D.G.) 29 h. 01:43; 
2. Stanislaw Szozda (Polonia) 
la 1:19 ; 3. Pavel Galik (Ceho
slovacia) la 2:50 ; 4. Boris Isa- 
iev (U.R.S.S) la 3:21;5. Ger
hard Lauke (R.D.G.) la 4:08 ; 
6. Tadeusz Mytnik (Polonia) la 
4:32 ; ...15. MIRCEA ROMAȘ
CANU la 8:42; 27. Eugen Dul
gheru la 24:56 ; 29.Vasile Teo
dor la 28:36 ; 61. Ion Cojocaru 
la 1 h. 15:52; 72. Teodor Dră
gan la 1 h. 44:56 ; 76. Valentin 
Ilie la 2 h. 03:06.

Echipe : 1. U.R.S.S. 87 h.
13:37 ; 2. R. D. Germană la 
1:49; 3. Cehoslovacia la 1:55;
4. Polonia la 2:55 ; 5. ROMÂ
NIA la 39:38; 6. Bulgaria la 
40:01 ; 7. Elveția la 53:34 ; 8. 
Norvegia la 1 h. 08:06; 9. O- 
landa la 1 h. 14:55 ; 10. Ita
lia la 1 h. 28:58 ; 11. Ungaria 
la 1 h. 51:01 ; 12. Marea Bri- 
tanie la 2 h. 07:57 ; 13. R. F.

in „Cupa Davîs“, zona europeană, Grupa B

ANGIIA - ROMANIA ÎN SFERTURIIE DE FINALĂ
Echipa țării noastre este lipsită de aportul lui Ilie Năstase

EASTBOURNE, 19 (prin te
lefon). Un nou meci pentru 
„Cupa Davis", al 64-lea în is
toria participării României în 
această importantă competiție, 
va începe joi pe arena de la 
Devonshire Park din East
bourne. Echipa de tenis a ță
rii noastre va întîlni reprezen
tativa Marii Britanii în sfer
turile de finală ale grupei B, 
zona europeană. Ea va aborda 
întrecerea fără Ilie Năstase, 
angajat, după cum se știe, în 
finala „Trofeului Avis", ce se 
va disputa în Hawaii în ziua 
de 23 mai a.c. în legătură cu 
absența lui Năstase de la acest 
meci, secretarul general al Fe
derației române de tenis, Ale
xandru Lăzărescu, ne-a decla
rat că, deși s-au făcut repetate 
diligente, atît prin corespon
dență, cît și prin deplasarea la 
Londra a unui reprezentant al 
F.R.T., solioitîndu-se decalarea 
termenului, forul britanic de 
specialitate a refuzat categoric 
orice schimbare a datei me
ciului.

Nou record mondial la 
săritura in lungime 

SIEGRUN SIEGEL-THON 
(R.D.G.) - 6,99 M !

Ieri, Intr-un concurs desfășurat 
la Dresda, atleta Siegrun Siegel- 
Thon (R.D.G.) a realizat o perfor
mantă excepțională la săritura în 
lungime : 6.99 m, nou record mon
dial ! Vechiul record aparținea 
compatrioatei sale Angela Voigt, 
cu 6,92 m.

M. ROMAȘCANU

Germania la 3 h. 03:40 ; 14. 
Iugoslavia la 3 h. 54:49 ; 15. 
Cuba la 4 h. 09:31. Nemaiavînd 
minimum trei alergători în for
mație, reprezentativele Belgiei, 
Franței, Finlandei și Suediei 
nu mai contează în clasamen
tul pe echipe.

★
Pînă la sfîrșitul competiției 

(Berlin, 24 mai), cicliștii mai 
au de parcurs 5 etape însu- 
mînd 771 km. Etapa a Xl-a 
este împărțită în două semi- 
etape : dimineață 137 km în 
bloc, după amiază 24 km con
tratimp individual. A doua zi 
— etapa a XlI-a — cicliștii _au 
de parcurs 170 km... Astăzi se 
desfășoară etapa a X-a, Pnl- 
ewy — Frankfurt pe Oder 
(140 km), în care caravana tre
ce de pe teritoriul Poloniei pe 
cel al R. D. Germane.

Miercuri la prînz, în prezența 
arbitrului principal al întîlni- 
rii, danezul Paul Dclholm, a 
avut loc tragerea la sorți. Iată 
ordinea desfășurării partidelor 
de simplu : joi, de la ora 14 (15 
ora Bucureștiului), Roger Tay
lor — Viorel Sotiriu și Buster 
Mottram — Dumitru Hărădău. 
Vineri se va disputa întîlnirea 
de dublu, iar sîmbătă ultimele 
două meciuri de simplu : Mot
tram — Sotiriu și Taylor — 
Hărădău.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA HAMBURG

MUNCHEN (Agerpres). — In pri
mul tur al turneului intern ați anal 
de tenis de la Hamburg, jucătoa- 
rea româncă Mariana Simionescu 
a învins-o cu 7—6, 4—<», 6—4 pe 
americana Beth Norton. Alte re
zultate : Iris Riedel (R.F.G.) — 
Betsy Nagelsen (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; 
Cynthia Doemer (Australia) — 
Linda Thomas (S.U.A.) 6—1, 4—6, 
7—5 ; Heidi Eisterlehner (R.F.G.)
— Katalin Borka (Ungaria) 3—6, 
6—0, 6—3. In concursul masculin : 
Goven — Spear 6—1, 6—3 ; Fillol
— Kamiwazumi 5—7, 6—3, 6—4 ;
Fairlie — Kronk 7—6, 6—0 ; Dibbs — 
Delany 6—1, 6—2 ; Fassbender — 
Amaya 7—6, 6—4 ; Crealy — Ste
wart 6—0, 6—4 ; Menon — Gisbert 
G—2, 4—6, 9—7 ; Machan — Reid 
6—3, 6—2 ; Orantes — Cahil 6—0, 
6—4 ; Pa run — Munoz 7—5, 6—4. 
Printre jucătorii calificați In turul 
următor se află si polonezul Fibak.

Turneul a continuat ieri cu par
tide din turul doi al probei de 
simplu femei. Jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a învins-o
în două seturi, cu 6—2, 6—2, pe aus- 
trallanca Wendy Turnbull, în timp 
ce Florența Mihai a pierdut după 
o luptă strinsă cu 6—7, 4—6 in fața 
jucătoarei cehoslovace Regina 
Marsikova. Rezultate din proba de 
simplu bărbați : Orantes (Spania)
— Johansson (Suedia) 4—6, 6—0, 
9—7 ; Molina (Columbia) — DIbley 
(Australia) 6—4, 6—2 ; Pinner 
(R.F.G.) — Proisy (Franța) 4—6, 
6—2, 6—2 ; Hrebec (Cehoslovacia)
— Cano (Argentina) 6—4, 6—3.

CAMPIONATE
R. D. GERMANA. Campionatul a 

fost ciștigat de Dynamo Dresda 
43 p, urmată de Dynamo Berlin 
37 p și F. C. Magdeburg 36 p. Ci- 
țeva rezultate din ultima etapă : 
Dynamo Berlin — Zwickau 2—2 ; 
Cottbus — Erfurt 0—3 ; Dynamo 
Dresda — Lokomotive Leipzig 3—2; 
Magdeburg — Jena 5—2.

BULGARIA (In etapa 27) : Lo
komotiv Sofia — Beroe Stara Za- 
gora 2—1 ; Ț.S.K.A. — Lokomotiv 
Plovdiv 3—d ; Blagoevgrad — Aka- 
demik 0—1 ; Sparta Plovdiv — 
Slavia Sofia 1—2 ; Trakia Plovdiv
— Pemik 2—1 ; Botev Vrața — 
Levski Spartak Sofia 0—0 ; Sliven
— Cerno More Varna 3—1. Clasa
ment : 1. Ț.S.K.A. 38 p ; 2. Levski 
Spartak 37 p ; 3. Akademik 34 p.

SPANIA. Campionatul s-a înche
iat cu victoria echipei Real Ma
drid 48 p (din 34 jocuri), urmată 
de F. C. Barcelona 43 p și Atle
tico Madrid 42 p. Echipele Oviedo, 
Granada și Gijon au retrogradat 
în divizia secundă. Cîteva rezultate 
din ultima etapă : Las Palmas — 
Betis 3—0 ; Espanol — Oviedo 3—1; 
Valencia — Santander 3—0 ; Real 
Madrid — Atletico Madrid 1—0 ; 
Zaragoza — Granada 2—0 ; Gijon
— F. C. Barcelona 1—1.

OLANDA (în etapa 32) î Twente 
Enschede — Telstar 1—0 ; E.E.V. 
Eindhoven — Ajax Amsterdam

BRĂILA - TEHERAN 5-11, 
LA BOX

La Brăila s-a desfășurat 
miercuri seară, întîlnirea interna
țională amicală de box dintre se
lecționatele oralelor BrăiLa și Te
heran. Pugiliștii iranieni au termi
nat învingători cu scorul de 11—5.

„Marele premiu 
al orașului Sofia" 

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI - 
DOUĂ VICTORII 

IN DOUĂ ZILE!
SOFIA, 19 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Mai întii. 
rezultatele ultimelor meciuri ale 
grupelor preliminare: Ottawa — 
Berlin 79—65 (45—38), Sofia n — 
Belgrad 91—88 (52—37), Tallin — 
Amsterdam 83—81 (40—42), Sofia 1 
— Budapesta 71—69 (36—39). S-au 
calificat pentru grupa 1—6 selec
ționatele Amsterdam, București, 
Budapesta, Havana, Ottawa, Sofia 
I; pentru grupa 7—12: Belgrad, 
Berlin, Bruxelles, Sofia II, Tallin 
și Varșovia.

In prima zi a întrecerilor din 
grupele finale, reprezentativa 
Bucureștiului a repurtat un fru
mos succes în fața echipei Ams
terdamului: 77—64 (32—27). Sporti
vii români au luat inițiativa dupâ 
5—6 minute și au dominat datori
tă jocului colectiv superior si re
cuperărilor mai numeroase. Olan
dezii au avut o bună precizie în 
aruncările de la semldistanță și 
distanță. Punctele înscrise de for
mația Bucureștiului: Cernat 27, 
Niculescu 18, Ivascenco 7, Oczelak 
8, Uglal 13, Popa 4 (au mai jucat 
Caraion și Mihuță); cele mai multe 
puncte pentru Amsterdam: Aker- 
boom, Harcvijn si Wondstram 
cite 14 p.

Alte rezultate: grupa 1—6: Ha
vana — Budapesta 75—68 (31—40), 
Sofia 1 — Ottawa 92—87 (47—37) : 
grupa 7—12 : Varșovia — Sofia TI 

103—79 (44—24), Tallin — Belgrad 
84—78 (46—41), Bruxelles — Berlin 
80—63 (36—26).

Miercuri seară: București — Bu
dapesta 83—76 (36—39).

TOMA HRISTOV

rionnisTEiE românce
LA COMO

Sîmbătă și duminică se va 
desfășura la Como tradiționalul 
concurs internațional feminin 
de floretă, ultimul de categoria 
A programat înaintea Jocurilor 
Olimpice. în vederea participă
rii la această competiție, astăzi 
pleacă spre Italia floretistele : 
Ecaterlna Stahl, Ileana Jenei, 
Ana Pascu, Suzana Ardeleana, 
Magdalena Bartoș și Marcela 
Moldovan.

DE FOTBAL
2—3 ; Feyenoord Rotterdam — 
Roda Kerkrade 3—0 ; F. C. Am
sterdam — P.S.V. Eindhoven 0—2. 
Clasament : 1. P.S.V. Eindhoven
50 p ; 2. Feyenoord 50 p ; 3. Ajax 
47 p.

FRANȚA (în etapa 34) : Valen
ciennes — Nisa 0—0 ; Lyon — 
Nîmes 1—1 ; Nantes — St. Germain 
Paris 1—2 ; Strasbourg — Marsilia
2— 0 ; Monaco — Lens 1—1 ; Bas- 
tia — Metz 3—2 ; Avignon — 
Reims 1—0 ; Nancy — Bordeaux
3— 2 ; Troyes — Lille 1—0 ; So- 
chaux — St. Etienne 1—1. Clasa
ment : 1. Nisa 48 p ; 2. St. Etienne 
47 p (trei meciuri mai puțin dis
putate) ; 3. Nantes 47 p.

AUSTRIA (în etapa 30) î A.K. Graz
— Sturm Graz o—l ; Austria Sal
zburg — Voest Linz 2—0 ; Austria 
Klagenfurt — Rapid Viena 4—3 ; 
A.S.K. Linz — Admira Wacker 
1—1 ; Austria Viena — Wacker In
nsbruck 2—1. Clasament : 1. Aus
tria Viena 44 p ; 2. Wacker In
nsbruck 39 p ; 3. Rapid Viena
35 p.

CEHOSLOVACIA (în etapa a 
27-a) : Slavia Praga — Dukla Pra
ga 2—0 ; Inter Bratislava — T. Z. 
Trjinec 2—0 ; Banik Ostrava — 
Slovan Bratislava 2—1 ; Zbrojovka 
Brno — V.S.S. Kosice 1—2 ; Spartak 
Trnava — Liaz Jablonec 2—0 ; CLa- 
sament : 1. Slavia — 33 p ; 2. Slo
van — 31 p ; 3. Banik — 31 p.

TURCIA (în etapa a 28-a) : Bo- 
luspor — Besiktas 0—0 ; Trabzon- 
spor — Adanaspor 2—0; Bursaspor
— Galatasaray 1—1; Fenerbahce —
Ankaraguou 1—1. Clasament : 1. 
Trabzonspor — 4>1 p ; 2. Fener
bahce — 37 p ; 3. Galatasaray — 
37 p.

ȚARA GALILOR. în prim*1 man
șă a finalei „Cupei Țării Galilor" 
echipele Cardiff City și Hereford 
au terminat la egalitate : 3—3. Re
turul va avea loc peste cîteva zile.

ATLETISM • La Bergen (Nor
vegia), nou record mondial la 
marș 10 km — Daniel Bautista 
(Mexic) 40:51,6. La 20 km — Râul 
Gonzales (Mexic) lh 25:06,2 • La 
Manhattan (Kansas), record mon
dial feminin la 3 mile — Peg 
Neppel (S.U.A.) 15:41.69. Alt rezul
tat : 800 m — Wendy Knudson 
2:01,54 fi) în Austria, la Goetzis, 
cea mai bună performanță mon
dială la decatlon — Guido Krats- 
chmer (R.F.G.) 8381 p (10,7; 7,83; 
14,60; 1,95; 48,5; 14,1; 44,86; 4,30; 
69,08; 4:31,8), urmat de Sepp Zeil- 
bauer (Austria) 8310 p (rec. naț). 
La pentatlon, surpriză: Diana Jo
nes (Canada) 4641 p (!), Burglinde 
Pollak (R.D.G.) 4635 p. * La Flo
rența: înălțime — Wszola (Polo
nia) 2,21 m; 800 m — Plachy (Ce
hoslovacia) 1:45,78; disc — Wilkins 
(S.U.A.) 67,04 m; 400 m — New
house (S.U.A.) 45,49: 5000 m — 
Mora (Columbia) 13:37,44 (nou rec. 
al Americii de Sud) • Noi recor
duri poloneze, la Atena: greutate 

— Ludwiga Hewinska 19,44 m;

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
suliță — Woczik 88,04 m. La pră
jină — Kozakiewicz 5,50 m a La 
Athens (Georgia), sprinterul ame
rican Harvey Glance: 100 y — 9,2 
și 220 y — 20,4 • Maratonul de 'a 
Debno (Polonia) a revenit lui 
Leonid Moiseev (U.R.S.S.) în 
2h 12:19,8.

AUTO • S-a încheiat Raliul iu
goslaviei, ciștigat de pilotul ce
hoslovac Svatopluk Kvajzar (pe 
„Skoda 110“).

BASCHET e în turneul de la 
Sao Paulo: Brazilia — iugoslavia 
79—75 (48—40), S.U.A. — Porto
Rico 76—60 (47—26) A La Faenza, 
în turneu feminin: italia — Un
garia 70—60; Canada — Olanda 
65—55 (36—34).

BOX a Nou campion mondial 
la cat. mijlocie mică: Jose Duran 
(Spania) b.k.o. 14 Koichi Wajima 
(Japonia), la Tokio A La Madrid, 
la cat. grea, Evangelista (Uruguay) 
b.k.o. 5 Urtain (Spania).

CICLISM • „Turul Apeninl- 
lor“ a revenit lui Francesco Mu- 
ser (254 km în 6h 33:19,0) • Eddy 
Merckx a ciștigat circuitul din 
Berlinul Occidental (100,8 km în 
2h 18:50,0).

NATAȚIE © La Santa Clara 
(California): 400 m liber — Fur- 
niss 3:58,36; 100 m liber — Bottom 
52,51; 200 m bras — Hencken
2:23,07; 100 m fluture — Kathy 
Shipman 1:04,03; 400 m liber — 
Brenda Borgh 4:22,07; 100 m spate
— Linda Jezek 1:05,93.

RUGBY © La Torun: Polonia
— Cehoslovacia 15—16 (3—13).

ȘAH e La Varna, după 10 run
de, conduce Mihai Șubă 7’/a P» 
urmat de Kuzmin și Espig 6'/2 P. 
A în turneul internațional de 
la Amsterdam, dupâ patru 
runde conduc Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) și Fridrik Olafsson (Is
landa) ou cite 2.5 puncte, urmați 
de Timann (Olanda) — 2 puncte. 

e Titlul de mare maestru Inter
național a fost atribuit jucătoa
relor Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
și Maria Ivanka (Ungaria) — cla
sate pe primele două locuri în re
centul turneu de la Budapesta. 
Pînă în prezent acest titlu era de
ținut numai de campioana mon
dială, Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.).

TENIS • Competiția feminină 
„Cupa Federației” se va desfă
șura la Philadelphia între 22 și 29 
august; participă 32 de echipe • 
Printre favoriții campionatelor 
Italiei (la „Foro Italico”), între 
23 și 31 mai: Vilas, Ramirez, Pa- 
natta, Dibbs, Tanner, Solomon, 
Kodes, Parun. Favorita turneului 
feminin: Sue Barker.

TENIS DE MASA A La CroiX, 
Franța — Cehoslovacia 3—2; Se
cretin i-a învins pe Kunz cu 2—1 
și pe Orlovski cu 2—0.

VOLEI A în turneul feminin de 
la Kumamoto: Cuba — U.R.S.S. 
3—1 ! ! (14. 11, —9, 12) si Japonia 
— Canada 3—0 (11, 7, 2).

• La St. Gallen s-a disputat în
tîlnirea dintre echipele secunde 
ale Elveției și Finlandei, încheiată 
cu victoria oaspeților cu 1—o (0—0» 
prin punctul marcat în minutul 76 
de Nieminen.
• La Poznan echipa locală 

„Lech“ a fost învinsă de formația 
vest-germană Kickers Offenbach 
cu 2—0 (1—0).

F. C. LIVERPOOL
A CUCERIT CUPA U.E.F.A,

Aseară, la Bruges, a avut Ioc 
returul finalei Cupei U.E.F.A.. 
opunind formațiile F. C. Bruges 
și echipa engleză F. C. Liverpool. 
Meciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 1—1 (1—1). Astfel, echipa F. C. 
Liverpool a intrat în posesia tro
feului. După cum se știe, prima 
manșă, a fost ciștigată cu 3—2 de 
F. C. Liverpool.

Redacția și administrația : București str. V. Conta nr. 16 ; tel. centrală 11.10 05 ; secția coresp. 11.51.09 : Interurban 286 î telex ; 10 350 romsp r Tiparul 
Pentru străinătate abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă. Calea Griviței 64—66 P.O.B. 2001 telex 11226.


