
VIZITA DE LUCRU |
A TOVARĂȘULUI [ 

NICOLAE CEAUSESCU■ 
’ I

în întreprinderi industriale, 
din Capitală .
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Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a făcut, în cursul 
dimineții de joi, 20 mai, o vizi
tă de lucru în două importanțe 
unități industriale din Capitală: 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița Roșie" și întreprinde
rea de piese radio și semicon
ductor! Băneasa.

în această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Cornel Burti
că, Gheorghe Cioară și Gheor- 
ghe Oprea.

Expresie elocventă a dialogu
lui permanent pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu îl 
poartă cu oamenii muncii, a u- 
nității de monolit dintre partid 
și popor, și întîlnirea de ieri cu 
făuritorii de bunuri materiale, 
în unitățile productive, a prile
juit discutarea principalelor 
probleme ale activității lor ac
tuale și de perspectivă consa
crate înfăptuirii sarcinii stabili
te de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului ca actualul cinci
nal să fie un cincinal al revo
luției tehnico-științifice.

Atmosfera constructivă, de 
muncă creatoare care domnește 
pretutindeni, în întreaga țară, 
hotărîrea cu care poporul ro
mân își consacră energia și 
creativitatea înfloririi patriei 
socialiste și-a găsit o grăitoare 
ilustrare în cele două mari uzi
ne bucureștene.

Vizita de lucru a început la 
cunoscuta uzină bucureșteană 
Grivița Roșie, autoarea chemă
rii la întrecere socialistă pe 
acest an a întreprinderilor 
constructoare de mașini din în
treaga țară. Discuțiile cu oa
menii muncii de aici, cu facto
rii de răspundere din centrala 
industrială și ministerul de re
sort au fost axate pe probleme 
privind onorarea sarcinilor de 
plan, modernizarea tehnologi
ilor si a producției, dezvoltarea 
unității în actualul cincinal.

In repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește, 
stă de vorbă cu muncitorii, ca
re îi înconjoară cu dragoste, se 
interesează de condițiile lor de 
viață și de muncă, le urează 
tuturor noi succese in activita
te, multă sănătate, fericire.

La întreprinderea de piese 
radio și semiconductor! Bănea
sa au fost prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tehnologiile 
aplicate și produsele noi reali

DUMINICĂ, MECIURI DIRECTE ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE A DIN CAPITALĂ PE STADIONUL „23 AUGUST"

zate in ultimul timp in acest . 
domeniu de bază al industriei I 
moderne. In cursul discuției ca- I 
re a avut loc aici s-a relevat 
că, prin aplicarea recomandări- I 
lor făcute de secretarul general I 
al pariidului, cu prilejul preee- 1 
.lentelor sale vizite, a crescut 
considerabil capacitatea indus- I 
triei noastre de a asigura com- I 
ponentelc necesare pentru în- | 
treaga producție românească de 
aparate electronice. In prezent j 
nu se mai importă decit produ- I 
sele de serie mică a căror fa- ■ 
bricare în țară nu ar permite 
asigurarea unor cond'ții de ren- I 
labilitate superioară.

In dialogul pe care-1 poartă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu | 
cu factorii de resort din mi- I 
nisterul și centrala de spe- ’ 
cialitate sînt analizate, de ase- • 
menea, planurile privind dez- | 
voltarea în perspectivă a ca- • 
pacităților de producție și in
troducerea în continuare a u- I 
nor tehnologii moderne care | 
vor permite realizarea unor 
produse noi de calitate superi- | 
oară. Secretarul general al I 
partidului trasează, în acest • 
sens, sarcina de a se întocmi • 
cît mai curînd planuri concre- I 
te care să aibă la bază o eva- I 
luare, după criteriile eficien
ței economice, a factorilor can- I 
titativi și calitativi ai dezvol- | 
tării unității. Se face apoi un 
scurt popas la Institutul de ■ 
cercetări pentru componente e- I 
lectronice, aflat în imediata a- * 
propiere a întreprinderii, și a - 
cărui activitate este practic in- I 
tegrată acestei unități produc- I 
tive. Caracteristic în acest sens 
este faptul că modernele teh- I 
nologii pe baza cărora IPRS | 
Băneasa realizează componen- 
fele electronice competitive și | 
pe piața mondială, pentru I 
tranzistorizarea aparaturii e- • 
lectronice, au fost concepute și . 
puse la punct de cercetătorii I 
de aici în colaborare cu spe- I 
cialiștii fabricii.

Exprimînd mulțumirile lor I 
pentru această nouă vizită | 
care le sporește încrederea în 
forțele proprii, gazdele se an- | 
gajează să traducă in viață in- I 
tocmai, așa cum au făcut-o de * 
fiecare dată, indicațiile secre- 
tarului general al partidului, I 
cu convingerea că in felul a- | 
cesta slujesc cauza nobilă a 
progresului patriei noastre so- I 
cialiste.
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Un frumos succes al popicarilor români

IOSIF TISMĂNAR Șl ILIE BĂIAȘ 
CAMPIONI MONDIALI LA PROBA DE PERECHI
• Jansa Marinc-Magda Urh (Iugoslavia) învingătoare în proba 

feminina • Ana Albert și Florica Neguțoiu, pe locul IV

I

1OSIF TISMĂNAR
VIENA, 20 (prin telefon). 

După terminarea confruntări
lor pe echipe, miercuri dimi
neața jucătoarele și jucătorii 
din cele 11 țări participante la 
campionatele mondiale de po
pice s-au aliniat la startul 
probei de perechi. Acomodîn- 
du-se cu particularitățile piste
lor din material plastic, pe 
care au jucat pentru prima 
oară, reprezentanții țării noas
tre au marcat o evidentă re
venire de formă, acționînd în 
fața celor peste 2 000 de spec
tatori la adevărata lor valoare. 
Lansînd bila cu precizie de... 
metronom, Iosif Tismănar și 
Ilie Băiaș s-au instalat în frun
tea clasamentului cu rezultate 
remarcabile : 915 și, respectiv, 
891 p.d., primul fiind și auto
rul unui record de pistă cu 
250 p.d. din 50 de lovituri. Ei 

au avut ca principali adver
sari pe componențil echipei 
campioane mondiale, cunoscuții 
popicari iugoslavi Nikola Dra- 
gas și Miroslav Sterjay, care 
au făcut mari eforturi pentru 
a se apropia de... viitorii cam
pioni ai lumii.

întrecerile feminine au fost 
dominate de jucătoarele iugo
slave și maghiare, ele reușind 
să urce pe podium. Sportive
le noastre s-au numărat mul
tă vreme printre protagonistele 
concursului, ele evoluînd, de 
data aceasta, aproape de po
sibilitățile lor reale. Se cuvine 
să subliniem comportarea cu
plurilor Ana Albert — Flo
rica Neguțoiu și Elena Gon- 
ciar — Ana Petrescu ca
re, cu cite 812 p.d., (fiind 
departajate în această ordi
ne de procentajele de la 
manșele „izolate" 274—257) au 
candidat pînă joi spre sfîrșitul 
probei pentru medalia de 
bronz.

CLASAMENTE FINALE : 
feminin — 1. JANSA MARINC 
— MAGDA URH (.Iugoslavia)

ILIE BĂIAȘ
836, 2. Szusza Kristyan — Lasz- 
lone Megyesi (Ungaria) 825, 3r 
Laszlone Holczer — Gyulane 
Vad (Ungaria) 819, 4. Ana Al
bert (425) — Florica Neguțo
iu (387) 812. 5. Elena Gonciar 
(411) — Ana Petrescu (401) 
812, ...7. Vasilica Pințea (409)
— Elena Trandafir (397) 806; 
masculin — 1. IOSIF TISMA- 
NAR (915) — ILIE BAlAȘ (891) 
1806, 2. N. Dragas—M. Sterjay 
(Iugoslavia) 1776, 3. K. Ienner
— W. Endres (R.F.G.) 1770 
...10. Gh. Silvestru — M. Gri- 
gore 1713 ...13. P. Purge — C. 
Voicu 1700.

Primele 20 de jucătoare și 
tot atîția jucători clasați în 
ordinea rezultatelor cumulata 
din probele pe echipe și pe
rechi își vor disputa întîieta- 
tea vineri în cadrul turneului 
final pentru cucerirea titluri
lor individuale, întrecere în 
care s-au calificat Ana Albert, 
Elena Gonciar, Ana Petrescu, 
I. Tismănar, I. Băiaș și C. 
Voicu.

Toma RĂBȘAN

OPINII CARE NE INTRODUC ÎN ATAAOSFERA
CUPLAJULUI FOTBALISTIC INTERBUCUREȘTEAN

Duminică, ultimul cuplaj in- 
terbucureștean al sezonului din 
Divizia A la fotbal : Steaua — 
Dinamo (în meci-vedetă, de la 
ora 17,30) precedat de Sportul 
studențesc — Rapid (ora 15,30), 
iată programul acestei reuniri, 
de pe gazonul stadionului „23 
August", a celor patru repre
zentante ale Capitalei în pri
mul campionat al țării. Credem 
că nu mai este necesar să sub
liniem cit interes trezește cu
plajul de duminică printre su
porterii celor patru protago
niste ; se contează, din nou, pe 
tribune arhipline, așa cum s-a 
prezentat cel mai mare sta
dion al țării și la precedentele 
cuplaje interbucureștene ale 
sezonului. Pentru intrarea în 
atmosferă, iată, astăzi, pateu 
opinii, din cele patru tabere, 
asupra întîlnirilor :

Col. ALEXANDRU FLO- 
RESCU, șeful secției de fotbal 
a clubului Steaua : „Va fi un 
derby frumos, așa cum au fost, 
de altfel, foarte multe dintre 
meciurile Steaua — Dinamo, 
partide de vîrf, adeseori, ale 
sezonului nostru intern. Spei 
ca întrecerea să se desfășoare 
într-uu deplin spirit de spor
tivitate, ca între două frun
tașe ale campionatului, și să

se încheie cu victoria formației 
noastre. Vă repet însă, înainte 
de orice, convingerea că, prin 
contribuția ambelor echipe, 
se va realiza un bun spectacol 
fotbalistic."

Secvență de la antrenamentul de ieri al echipei Rapid. In 
„amicalul", cu divizionara C ROVA Roșiori, Leșeanu încearcă vigi
lenta portarului echipei oaspete Foto : N. DRAGOȘ

ION NUNWEILLER, antre
nor principal al echipei Dina
mo București : „Regula parti-

(Continuare in pag. 2—3)

ACȚIUNI SIMPLE
DAR CU EFICIENȚĂ COMPLEXĂ

Interviu tu tovarășul Teodor (ălușcr, președintele
Consiliului județean Iași al sindicatelor

Activitatea sportivă de masă 
în întreprinderile și instituțiile 
din județul lași a înregistrai 
însemnate progrese, atît în a- 
tragerea la practicarea exerci- 
țiilor fizice a unui nurnăr mare 
de oameni ai muncii, cît și 
în dezvoltarea bazei materiale. 
Pe această teană am avut o 
convorbire cu tovarășul Teodor 
Câlușer, președintele Consiliu
lui județean Iași al sindicatelor.

— Știm că s-a reușii organi
zarea celor mai multe acțiuni 
la nivelul grupelor sindicale, al 
atelierelor și secțiilor. Cum s-a 
acționat pentru acest lucru ?

— Pornind de la prețioasele 
indicații cuprinse în Mesajul 
adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive — ne-a spus interlocu
torul — biroul executiv al con
siliului nostru județean și-a 
propus ca activitatea sportivă 
să devină cu adevărat un su
port al creșterii puterii de mun
că și al întăririi sănătății oa

menilor muncii. Răspunzînd do
rințelor exprimate de aceștia» 
am pus accentul pe organizarea 
de întreceri chiar la nivelul 
grupelor, pe introducerea gim
nasticii la locul de muncă și pa 
inițierea unor manifestări la 
nivelul consiliului județean. 
Concomitent, ne lîngă întreprin
deri. ou sprijinul conduceriloc 
acestora, al comitetelor oame
nilor muncii, au fost amenajate 
baze sportive simple. Așa s-a 
procedat, pentru a oferi cîteva 
exemple, la asociațiile Combi
natului de fibre sintetice, C.F.R.J 
Trustului de construcții indus
triale din Iași, întreprinderii de 
perdele din Pașcani, I.A.S. dir» 
Tg. Frumos. Pentru muncitori, 
pentru ceilalți angajați este a- 
cum simplu să se „transfere" de 
la locul de muncă, după ter
minarea lucrului, pe terenul de 
sport, aflat alături. Toate a*

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)



• PAUL DOBBESCU
A METALURGISTILOR DIN CUGIR

■»

între. unitățile sportive ale ju
dețului Alba asociația Metalurgis
tul din Cugir este socotită pe bu
nă dreptate cea mai puternică, nu 
numai prin numărul ei mare de 
membri, ci, mai cu seamă, datorită 
^activității sportive susținute si d 
versificate pe care o desfășoară 
nietalurgiștii atît în cadrul acțiuni
lor de masă, cit și în secțiile de 
performanță. De altfel, complexa 
Ci ademenitoarea bază sportivă de 
care dispune această asociație îi 
vorbește de la sine vizitatorului 
despre popularitatea de care se 
bucură aici exercițiul fizic sub 
toate formele sale : sală de tenis 
cu 15 mese, sală de box dotată cu 
tot ce-i trebuie, teren de fotbal cu 
pistă si sectoare de aruncări și să
rituri, două terenuri de tenis, unul 
de volei și handbal, un teren de 
antrenament pentru fotbal...

Adăugind la toate acestea un bo
gat inventar de echipament și ma
teriale sportive, ne putem face o 
primă imagine asupra opțiunii oa
menilor muncii de toate vîrstele 
pentru mișcare, opțiune pe care 
secretarul asociației, Gheor^he 
Cristescu, o exprima astfel : „in
tr-un orășel ca al nostru, în care 
posibilitățile de distracție nu sînt 
pre.% numeroase, oamenii găsesc 
întotdeauna timp pentru a-1 dedi
ca sportului. în special tineretul 
manifestă înclinație și multă tra
gere de inimă pentru această ac
tivitate. Și. cum cei mai multi din
tre tineri muncesc sau învață în

întreprinderea noastră, ne stră
duim să le satisfacem această do
rință". Ca o întărire a celor spuse 
de secretarul asociației, antrenorul 
de box Constantin Stănescu adău- 

de mulți copii și tineri 
sală cu intenția de a 
incit nici nu mai au

ga : „atît 
îmi vin la 
face box, 
loc"...

Atracției 
xercită sportul asupra metalurgiș- 
tilor i se răspunde cu un bogat 
program competițional care satis
face toate gusturile și preferințele: 
crosuri, întreceri la handbal, vo
lei. tenis de cîmp, fotbal, tenis de 
masă, șah, schi toate în cadrul 
„Cupei tineretului". De asemenea, 
metalurgiștii iau parte consecvent 
și cu bune rezultate la alte competi
ții de tradiție organizate la nivel 
orășenesc („Toamna cugireană", 
„Turnul de argint" etc.), la inte
resante si instructive acțiuni tu
ristice, precum și la un atractiv 
campionat intern (la fotbal și vo
lei, de pildă, sînt în întreprindere 
cite 14 echipe), la „Cupa Metalur
gistul" sau la cupele pe profesii 
în mai multe discipline sportive.

Ca urmare a largii activități de 
fnasă, Metalurgistul Cugir. își în
tărește continuu și secțiile sale de 
performanță: fotbal (echipa se a- 
flă în eșalonul secund de 14 ani), 
tenis de masă (de aici s-a lansat 
Gabriela Kadar), box, judo (secție 
în care activează circa 250 de co
pii .’), tenis de cîmp, șah, atletism 
și culturism... (A. B.).

deosebite pe care o e-

ACȚIUNI
(Urmare din pag. 1)

SIMPLE

De la 26 octombrie 1975 nu
mele lui Paul Dobrescu parcă 
a dispărut din rubricile sportive 
ale ziarelor. în acea duminică 
de toamnă au avut loc finalele 
campionatelor naționale, de box, 
iar în cadrul 1 
și-au disputat

avut loc finalele

ceste acțiuni au fost întreprinse 
eu sprijinul tuturor membrilor 
Biroului executiv. Ei au sarci- 
Ra de a ajuta cîte o asociație 
Sportivă. Voi oferi citeva exem- 
(ple : tovarășii Nicolae Grunzu, 
Vasile Popoviei, Vasile Arucsan- 
8ei, Nicolae Drăgan și alții au 
Sprijinit efectiv asociațiile spor
tive de la Întreprinderea de 
luase plastice, I.P.L., Trustul de 
construcții locale, Tehnoton etc. 
în organizațiile sportive amin
tite. precum și în asociațiile 
feȘoimii", Opera română. Insti
tutul de proiectări pentru uzine 
chimice, campionatul intern se 
desfășoară cu regularitate, la 
întreceri fiind angrenați atît cei 
tineri, cît și angajații mai vîrst- 
țriei. O altă acțiune este „Festi
valul eultural-sportiv al sindi
catelor". Nu peste mult timp se 
fra desfășura etapa județeană 
£. celei de-a lV-a ediții. Mani
festările au început, însă, mai 
Ifle mult, la nivelul întreprinde
rilor și instituțiilor. De aseme- 
BOa, ne preocupă. în cea mai 
(nare măsură, „Cupa tineretu
lui" și complexul „Sport și să- 
jsăiate", acțiuni care, după opi
nia mea, se desfășoară cu bune 
tezultate.

— Vă rugăm să vă referiți și 
ta practicarea gimnasticii la 
locul de muncă...

u— Anul trecut noi am orga
nizat un schimb de experiență,

am realizat un film (n.n. 
ceasta peliculă circulă acum ... 
întreaga țară, un excelent pri
lej ca și alte asociații sindicale 
să învețe din experiența ie
șeană), după care gimnastica la 
locul de muncă a început să 
capete o extindere foarte ra
pidă. Citeva cifre : ea este prac
ticată de peste 10 000 de oameni 
din 13 unități, aceștia avînd la 
dispoziție aproape 200 de in
structori. Menționez faptul că 
există o colaborare perfectă cu 
conducerile întreprinderilor res
pective si cu medicii dispensa
relor.

a- 
în

categoriei ușoara
____ titlul Calistrat 

Cuțov ș'i Paul Dobrescu, intr-un 
meci care va rămîne multă vre
me în memoria iubitorilor bo
xului de la noi. A fost declarat 
învingător Calistrat Cuțov, cu 
3—2. iar antrenorul celor doi 
dinamoviști, Constantin Dumi
trescu, impresionat de drama
tismul partidei, a spus imediat 
după încheierea luptei : „Atita 
vreme cît voi răspunde de pre
gătirile boxerilor de la Dinamo 
Bvcurești, nu voi mai accepta 
o partidă oficială Cuțov — Do
brescu. Fac această precizare 
spre binele boxului românesc".

Afectat, pare-se, de decizia 
judecătorilor, Paul Dobrescu a 
hotărît, pripit, să abandoneze 
activitatea competițională._ Au 
trecut zile și nopți de framin- 
tări. Paul și-a continuat însă 
cu sîrguintă studiile. Mai are 
de susținut citeva examene și 
va promova în ultimul an al 
Facultății de drept. S-a gîndit 
și la subiectul lucrării de diplo
mă : „Principii ale legislației 
socialiste", iar în primăvara 
viitoare se va număra, cu 
guranță, printre absolvenți.

între timp, încurajările 
sfaturile antrenorilor și 
prietenilor l-au readus pe Paul 
Dobrescu în sala de antrena
ment din șos. Ștefan cel Mare. 
Aci l-am găsit zilele trecute, 
transpirînd din. greu și muncind

cu pasiunea care-1 caracteri
zează. Exprimi ndu-ne satisfac
ția că-1 revedem printre colegii 
de sport, i-am solicitat citeva 
cuvinte.

„Supărarea este omenească, 
dar și trecătoare. Știu că s-au 
spus multe lucruri despre mine. 
Am chibzuit îndelung și... am 
revenit in sală. Mă pregătesc, 
ca și cînd nimic nu s-ar fi în
tâmplat, și sper ca la Balca
niada de la Zagreb, unde îmi 
voi face reintrarea, să nu înșel 
speranțele celor ce cred în 
mine".

Deci, spre satisfacția iubito
rilor pugilismului, Paul Dobres- 
cu nu a abandonat boxul și re
vine în ring !

si-

și 
ale

Campionatul republican

de juniori la popite

16 masculine 
duminică, în

18 echipe feminine și 
se vor întîlni, sîmbotâ și 
cadrul etapei interjudețene a campio
natului republican pe anul 1976. Se 
joacă tur-retyr. Finala competiției este 
programată între 17—20 iunie la Man
galia.

START ÎN CAMPIONATELE
REPUBLICANE

CRAIOVA, 20 (prin telefon). 
Miercuri și joi pe baza hipică din 
Parcul Poporului s-au desfășurat 
primele probe contînd pentru eta
pa I a campionatului republican 
de călărie.

tn prima zi toți cej 56 de parti
cipant! la proba de dresaj (cali
ficare cai remonți) au întrunit 
punctajul necesar admiterii în e- 
tapa următoare. De asemenea, ju
niorii prezenti la startul probei 
de dresaj au întrunit și ei punc
tajul necesar calificării. Dintre a- 
ceștia, oel mai bine s-a comportat

DE CĂLĂRIE
Mircea Băluță (C.S.M. Craiova) cu 
calul Turf.

In cadrul probei de dresaj cate
gorie ușoară, întrecerile au fost 
foarte strînse, pe primele locuri 
situîndu-se în ordine : Anghel Do- 
nescu (Steaua) cu Triumf — 686 p, 
Dumitru Loneanu (Steaua) cu Și
ret — 676 p, gi Horst Hirsch
(C.S.M. Sibiu) cu Douglas — 674 p.

Vineri dimineață sînt programa
te întrecerile de cros din cadrul 
probei de concurs complet, iar 
după-amiază cele de obstacole la 
categoriile semiușoiară, ușoară și 
mijlocie.

ANUNȚ
Ștefan GURGUI — coresp. jude

țean.

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
din orașul Cîmpulung Muscel, județul Argeș, sir. Negru Vodă 

nr. 185, telefon 11838, anunță :
practic pentru admiterea în clasele V—VIII are 
de :

— 27 iunie pentru clasele V—VI
— 29 iunie pentru clasele VII—VIII 

Probele practice sînt :
— Lungime fără elan
— Alergare 60 m
— Aruncare cu mingea de oină
— Alergare de rezistență 600 m
: Pentru participarea la concursurile de .selecție

Examenul 
loc in zilele

26
28

Observații: ~ \___ ________ ________
un elev(ă) trebuie să Îndeplinească următoarele condiții : ta
lia și două din cele patru probe.

La concursul de selecție fiecare elev este verificat la toate 
eele 4 probe.

Elevilor admiși li se asigură masa și cazarea gratuit.

LITORAL ‘76
Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ;i Filialele

ÎNTREPRINDERII de turism, hoteluri și restaurante
DIN BUCUREȘTI, vă oferă pină la data de 15 iunie a. c. BILETE
PENTRU ODIHNĂ In

LA TARIFE
Posesorii biletelor

(9987)

la

stațiunile de pe litoralul Mării Negre,
REDUSE, cu cazare In hoteluri,

transportul pe C. F. R.
PUBLITURISM

Paul IOVAN

C. Popescu și D. 
aliniat de aceas-

de eforturi de-a
50 de minute de

x\\\\\\\\\\\\w^^

p

Desen

24-13 LA HANDBAL

Al. HORIA

(220 kg) î Victor Rusu (227,5 kg) î 
Marian Grigoras (252,5 kg) ; Al. 
Kiss (282,5 kg) ; Dragomir Cioros- 
lan (292,5 kg); Gh. Miinea (322,5 
kg) ; Nicolae Căpriceru (307,5 kg); 
Marin Parapancea (315 kg); S. 
Herghelegiu (330 kg).

AL. CLENCIU

SELECȚIONATA FEMININA A ROMÂNIEI
ODEVA HLOHOVEȚ

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). 
Sala „Victoria" din localitate 
a găzduit joi dună amiază cea 
de a doua întâlnire amicală 
dintre Selecționata divizionară 
de handbal feminin a Româ
niei și vicecampioana Ceho
slovaciei, echipa Odeva Hloho- 
veț. Și de această dată, întâl
nirea a reușit să se ridice la 
un nivel bun, ambele echipe 
făcînd risipă 
lungul celor 
joc.

Antrenorii 
Bălășescu au 
tă dată o garnitură secundă în 
ideea de a roda și celelalte 
componente ale lotului repre
zentativ. în fața atacului bine 
organizat cu 2 pivoți, dirijat 
excelent de Michalcikova, 
handbalistele românce s-au

descurcat la început mai greu, 
pentru ca în a doua parte a 
întîlnirii să scape de emoții și 
să se desprindă comod în cîș- 
tigătoare. O bună impresie 
ne-au lăsat, pentru decizia și 
eficacitatea lor, Victoria Amâ- 
randei, Maria Lackzkovicz și 
— parțial — Maria Boși. Sco
rul final al întîlnirii : 24—13 
(10—8) în favoarea selecționa
tei României. Au marcat : A- 
marandei 6, Lackzkovicz 5, 
Boși 4, Căciulă 3, Pițigoi 2, 
Oancea, Florea. Sasu și Hobin- 
cu pentru cîștigătoare, respec
tiv Michalcikova 6, L. Kriza- 
nova 3, Klacanska 2, M. Kriza- 
nova și Vavrinkova pentru 
oaspete. Au arbitrat foarte bi
ne N. Danieleanu și I. Ni
colae.

FINALELE CAMPIONATELOR DE HALTERE
Azi începe la Galați cea mai 

importantă competiție internă de 
haltere a anului. Este vorba des
pre campionatele naționale indivi
duale ale seniorilor. In prima
zi, la start se vor alinia sportivii 
de la primele două categorii:
muscă și cocoș, urmînd ca sîm- 
bătă și duminică dimineața să se 
desfășoare întrecerile la celelalte 
categorii. După cum sîntem in
formați, numărul participanților 
va înregistra o cifră record: pes
te 150! In asemenea condiții de 
largă și valoroasă participare 
(vocr fi prezetnțî campionii și re
cordmanii țării la seniori și ju
niori) , așteptăm rezultate superi
oare, îndeosebi de la acei halte
rofili care nutresc speranța în- 
tr-o participare la J.O. de la Mont
real. Se impune, de 
arbitrajele să fie ’ 
gente, la nivelul 
ții mondiale !

Anul trecut, la 
publicane în ______
Gheorghiu-Dej, au fost înregistra
te 10 recorduri la seniori și 7 la 
juniori. Sperăm că acum la Galați 
numărul acestora să fie depășit. 
Iată campionii (și rezultatele lor). 
de anul trecut: Ion Hortopan

aceea, ca 
deosebit de exi- 
marilor competi-

campionatele re- 
Municipiul Gh.

Dacă pe planul rezultatelor, 
campionatul mondial de tineret 
la scrimă de la Poznan nu 
ne-a oferit satisfacțiile aștep
tate, în schimb competiția ne-a 
relevat (și a relevat tuturor 
celor prezenți, sportivi, tehni
cieni și sute de spectatori din
tre cei mai avizați) prețuirea 
de care se bucură arbitrii ro
mâni. După ce Tănase Mureșa" 
nu și Octavian Vintilă au con
dus diferite asalturi, unele de
cisive, de pe parcursul probe-

REFLECȚIIromâni alcătuită
din Tănase Mure- 
șanu, Octavian
Vintilă, Hariton Bădescu, Mi
hai Frunză și Ion Panteli- 
monescu. Aprecierile unani
me la adresa celor 5 com- 
patrioți ai noștri, în presa lo
cală și la emisiunile radiofoni
ce, într-o probă dintre cele 
mai controversate pe planul 
competenței și, mai ales, a) 
obiectivitătii, a constituit re
almente un prilej de mîndrie 
pentru întreaga delegație ro
mână.

Ceva mai mult, ne spunea 
dr. Max Geuter (R.F.G.), direc
torul tehnic al C.M. de scrimă 
de la Poznan : „Admir la ar
bitrii români nu numai price
perea, spiritul nepărtinitor cu 
care conduc o dispută sporti-

vă, un asalt, ci în același timp, 
marea lor spontaneitate. Există 
în acest sport situații frecven
te în care întîrzierea în lua
rea unei decizii, caracterul e- 
zitant în general al unor ju
decători de planșă creează ne
mulțumiri și aproape în toate 
cazurile suspiciuni. Cu tehnici
enii români n-am avut nicioda
tă asemenea momente difi
cile".

Afirmarea arbitrilor români 
în marile competiții de scrimă 

s-a înfăptuit cu 
regularitate în ul
timii ani, îneepînd 
cu C.M. de seniori 
de la Goteborg— 
1973. Apoi, Greno- 
ble-1974 și Buda- 

au consemnat pre-pesta-1975
zențe românești prestigioase la 
„cîrma“ unor asalturi dintre 
cele mai importante. în capi
tala Ungariei, de pildă, Tăna- 
se Mureșanu a condus finalele 
de floretă pe echipe Uniunea 
Sovietică — Ungaria (femei), 
și Franța — U.R.S.S. (bărbați), 
fiind, ca și la Poznan, obiec
tul unor aprecieri deosebit 
favorabile.

Ne-ar bucura mult dacă 
xemplul arbitrilor noștri 
ceea on privește afirmarea . 
plan International ar fi urmat 
cit mai convingător și de unii 
dintre tinerii noștri scrimeri...
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se mîntu 
nea. Noi, 
sărim în 
te miri 
că nu 
m«rf> de 
dar ce 
cîntă în 
mi-e rușii 
asemene 
șea dumi 
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DM TOATE SPOR
ATI FTKM S1MBATA de Io ora
AfLCiiom 16 ?i dlOTinicâ de
Ia ora 9, pe stadionul Tineretului vor 
avea Ioc campionatele municipale re
zervate juniorilor i. • UN GRUP de 
atleti de Io Dinamo București —■ între 
ei Paul Vasile, Bed ros Bedrosian, Tu- 
dorel Vasile, Tudor Stan etc. — par
ticipă, sîmbătă și duminică, la un 
concurs international Io Budapesta, 
nș c r"| Ii~Ț „CUPA OLIMPIA",
BnuCHtl turneu internațio

nal feminin, a programat meciurile 
etapei o ii-a, încheiate cu următoa
rele rezultate : Progresul București — 
A.Z.S. Varșovia 67—63 (35—26), O- 
limpia București — Sănătatea Ploiești 
79—52 (46—24). Azi, de la ora 18, în 
salo Olimpia, au loc ultimele jocuri : 
Sănătatea — Progresul, Olimpia — 
A.Z.S. • CU 400 DE PANOURI PEN
TRU MiNIBASCHET vor fi dotate șco
lile generale care le vor solicita. Șco
lile interesate (și care au condiții de 
practicare a baschetului) vor cere pa
nourile pFrin CJ.E.F.S.-urile locale 
• „ZONELE* de calificare pentru tur
neele finale ale campionatelor junio
rilor și junioarelor II se vor desfășura 
între 28 și 30 mai la lași, Constanța, 
Tg. Mureș, Brăila, Pitești (băieți), 
Bîrlad, Craiova, Oradea, Galați, Sf. 
Gheorghe (fete). Turneele finale sînt 
programate între 13 și 17 iulie . la 
Brașov (pentru echipele masculine), 
10 și 14 iulie la Sibiu (echipele fe
minine) .

MIERCURI a AVUT LOC în 
OUA sa|a de festivități a Inspecto
ratului Miliției Municipiului București 
ședința de constituire a secției de

box de pe li 
Dinamo Victo 
meroșii lucrot 
urmărit o iot 
trena ment făc 
reprezentativ 
Ba loan ia da d 
la acest eve 
seamă ale b 
fostele glorii 
oolae Linca, 
cum și antr 
Nour. Activi1 
Dinamo Victo 
colonelul Du 
în urmă mul 
Ca antrenori 
campioni din 
și Ion Oltea 
drum, le jră 
no mo Victori 

JUDO S 
VIDUALE ALE 
șura, sîmbât 
sporturilor di 
competiție, a 
calificat 322 
multi sînt d 
Arad, Piteșt 
Gheorghiu-D

ORIENT 
TURIȘTI 
au avut 1 
republican d 
tivâ, de noa 
tineret (19— 
rescu (Voinț 
Plaian (Voi

RALIUL IAȘULUI, 0 ÎNTRECE
Raliul lașului la automobi

lism, competiție aflată la a 
8-a ediție, care datorită gra
dului său accentuat de dificul
tate, a fost inclusă în campio
natul național de raliuri, s-a 
desfășurat timp de două zile, 
pe un traseu de 973 km, care 
i-a condus pe concurenți pe 
șoselele Moldovei, ale Transil
vaniei, ale Bucovinei și din 
nou. în Moldova. A fost o în
trecere reușită din toate punc
tele de vedere, la care au luat 
startul 26 de echipaje cu spor
tivi avansați și 14 cu spor
tivi începători. Probele specia
le de pe traseu, în fapt curse 
de viteză în coastă, opt la nu
măr, au reprezentat tot atîtea 
examene, unul mai sever ca 
altul.

Iată rezultatele înregistrate. 
Clasa a Il-a : 1. V. Szabo + 
D. Amărică (I.O.B. Balș) —

Dacia 110 
D. Huțu 
1100, 3.
Bercea (I. 
Fiat 850 ; 
Szempaly 
(Tractorul 
1300 gr. 
Helmuth 
Dacia 130 
-+ T. Cor 
ra) — D
a Vl-a: 1 
Vezeanu ( 
cia 1300 g 
A. Vință 
șoara) — 
D. Ciuchi 
Bacău)
In clasam 
loc a fo 
Popescu 
(Universit
Ford Cap
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el astfel și anumite obliga
ții, hm, hm, față de un pa
cient care l-a vindecat, la 
rîndul lui) îmi spune „te fe
licit". De ce ? „Ați intrat în 
A“. Și-mi dă scorul de la 
Alexandria, și de la Tîrgo
viște. Cum să mă mai uit 
liniștit, ca om de concert, la 
austriaca aceea care 
200 metri în 23,2... ? 
ca om de muzică, 
mea cînta din marii 
marșul nupțial combinat cu 
marșul triumfal din „Aida". 
Intr-un singur elan, am tre
cut peste ridicula-mi incom
petență care pronosticase 
Steaua — Olimpia 1—1! în- 
tr-un alt elan, am înăbușit 
durerea înfrîngerii de la 
Tg. Mureș, unde „dădusem" 

tot 1—1. Totul pie
rea în fața acestor 
trei puncte avans 
față de. Slatina... 

încă două tele
foane de felicita
re, m-au adus însă 
la realitate : da- 
că-i prea devreme 
să mă bucur ? 
Dacă n-a sosit ora 

marșurilor triumfale ? Dacă 
din nou destinul e viclean 
cu noi și ne dă trei puncte 
ca să ni le ia înapoi cum 
ne-a mai luat, tot în acest 
campionat, șase ? Dacă — 
așa cum e obiceiul 
mai cu noi ci și cu 
chipe dragi dar atît 
bile ca moral — ni 
picioarele tocmai la 
că sîntem la un pas 
torie ? Așa mă gîndeam în 
timpul cursei lui Floroiu pe 
5 000 și mi-am adus aminte 
că fiecare alergător de fond 
are un „punct mort"... Minte 
catastrofică de suporter tre
cut prin foc și apă — m-am 
îngrozit la gîndul că nu știu 
dacă „punctul mort" a fost 
depășit sau abia urmează... 
Pînă la urmă m-am identi
ficat cu Floroiu : și noi 
tem mici ca el, voinici 
el, aparent pirpirii dar 
pabili de fapte mari și 
curse singuratice, fără 
„ajutor"... Frumos e atletis
mul cînd ai și știi cu ce să-1 
combini !
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CUPLAJULUI INTERBUCUREȘTEAN
(Urmare din pag. 1)

delor Djnamo — Steaua a ară
tat că, indiferent de situația 
din clasament și chiar de gra
dul de formă, asemenea între
ceri s-au plasat la un bun nivel 
tehnic, cu pasionante evoluții 
de scor. Cred că și acum, mai 
cu seamă că atît Steaua cît 
și Dinamo nu au motive spe
ciale de încordare determina
te de clasament — ambele de- 
ținînd poziții ferme — va re
zulta un meci bun, care să 
placă spectatorilor, să pună în 
evidență valoarea jucătorilor. 
Cred că partida va deveni și 
mai atractivă prin faptul că 
și noi vom alinia o formație 
superioară celor din ultimele 
jocuri, prin 
nu și G. 
Lucescu."

Iară. Oricum, ne păstrăm opti
mismul. Indiferent care va fi, 
in cele din urmă, formula de 
echipă. Sportul studențesc va 
fi capabilă să presteze un joc 
de bun nivel tehnic, care să

îrtvins în returul campionatu
lui. Dorim din tot sufletul ca 
echipa noastră să presteze un 
joc de bun nivel tehnic, care 
să placă spectatorilor. Nu vom 
pleca de la ideca de a ne

reintrarea lui 
Sandu, alături

NICULESCU,
al echipei 
„Va fi un 

duminică, in 
cuplajului inter- 
Echipa noastră, pe 
pune preț pe in- 
ei în sezonul de 

adversarul, pe de

ANGELO 
trenor principal 
Sportul studențesc : 
meci pasionant, 
deschiderea 
bucureștean. 
de o parte, 
vincibilitatea 
primăvară, 
altă parte, joacă o carte mare, 
în care scop se va mobiliza 
pentru un rezultat cît mai bun.

Se înțelege, deci, că acor
dăm întreaga atenție jocului cu 
Rapid. Ne gîndim la revanșă 
pentru infrîngerea din toam
nă, deși întimpinăm dificultăți 
în alcătuirea „ll“-lui pentru 
duminică. M. Sandu și Grosu 
sînt indisponibili, Răducanu 
este și el incert, întrucît la 
testul fizic, de rezistență, a 
contractat o întindere muscu-

-

Aspect din timpul antrenamentului efectuat ieri de studenții 
bucureșteni. Foto : D. NEAGU

exigentul public bucu-satisfacă 
reștean".

ION 
principal 
.Chiar și atunci cînd nu a a- 
vut prima șansă — cazul și 
al partidei de duminică cu 
Sportul studențesc — echipa 
noastră a onorat cuplajul in- 
terbucureștean. în consecință, 
și pentru acest meci ne-am 
pregătit cu multă seriozitate, 
cunoscînd și ambiția pe care o 
■re partenerul nostru de între
cere, aceea de a rămîne ne-

MOTROC, antrenor 
a! echipei Rapid :

apăra, întrucît acest gind nu 
ne-a preocupat niciodată. Poa
te de aceea ne aflăm, actual
mente, pe o poziție atit de pre
cară in clasament. Un pro
nostic pentru partida cu Spor
tul studențesc îmi este greu 
să dau. Pot să spun doar atît 
că, duminică, va cîștiga echipa 
care va greși mai puțin".

• ACUMULlND trei cartonașe 
galbene, nu vor juca duminică: 
Onuțan (A.S.A. Tîrgu Mureș), 
Gătej (F. C. Constanța), Giba 
(Metalul Plopeni), Marin (Me
talul București) Crăciunescu 
(Chimia Rm. Vîlcea), Ciutac (Ni- 
tramonia Făgăraș), Oprea (Șoi
mii Sibiu), Ghirca (F.C.M. Ga
lați) .
• LOTUL DE TINERET (SUB 

21 DE ANI) INVITAT ÎN R. P. 
CHINEZA. La invitația forului de 
specialitate din R.P. Chineză, lo
tul de tineret (sub 21 de ani) al 
României va efectua un turneu 
de mai multe jocuri amicale în 
această țară. Fotbaliștii români 
urmează să plece în R.P. Chineză 
la 28 iunie și vor reveni în țară 
la 14 iulie. Lotul va fi definitivat 
în zilele
• UN 

LONIA 
ANI), 
amicală 
dintre selecționatele României și 
Poloniei, care se va disputa la 2 
iunie, a fost programată la Foc
șani.
• SELECȚIONATA DE TINE

RET (SUB 23 DE ANI) PREZEN
TA LA CAMPIONATUL BALCA
NIC. Selecționata de tineret (sub 
23 de ani) va fi prezentă la Cam
pionatul balcanic, competiție care 
se va desfășura la Salonic, în pe
rioada 24—30 iunie.
• LIVIU COMAN, ANTRENOR 

LA F.C. ȘOIMII. în cursul dimi
neții de ieri a sosit pe adresa 
F.R.F. o comunicare scrisă din 
partea conducerii clubului de fot
bal, șoimii, prin care se aduce la 
cunoștință faptul că, la data de 4 
mai a.c., Constantin Teașcă și-a 
dat, verbal, demisia din funcția 
de antrenor, părăsind orașul Si
biu, fără a mai reveni la echipă. 
In această situație, conducerea 
clubului sibian, a hotărît să în
credințeze conducerea tehnică a 
echipei antrenorului Liviu Coman.
• ELECTROPUTERE CRAIOVA 

— METROM BRAȘOV 6—2 (4—0). 
Miercuri s-a disputat la Craiova 
meciul de Divizia B dintre Elec- 
troputere și Metrom Brașov, con- 
tînd pentru etapa a 31-a. Gazdele 
au învins cu 6—2 (4—0) prin punc
tele marcate de Stăncescu (min. 
15, 73, 75), Cîrțu (min. 5 și 42) și 
Rămoiu (min. 16). Pentru oaspeți 
a înscris Csuka (min. 46 șl 58). 
Partida a fost devansată față de 
data etapei (6 iunie) întrucît echi
pa craioveană urmează să efec
tueze, în perioada 2—9 iunie, un 
turneu în Franța, la invitația mu
nicipalității orașului Nanterre, 
oraș înfrățit cu Craiova. (Șt. Gur- 
gui-coresp.).

următoare.
MECI ROMANIA — PO- 
(TINERET SUB 21 DE 
Întîlnirea internațională 
de tineret (sub 21 de ani) 

României și
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slf Ramsauer (A. S. Sibiu) ; seniori 
A (23—25) ani) : 1. Gyorgy Horvoty 
(Voința Cluj-Napoca), 2. Mircea Ți- 
cleanu (Dacia București), 3. Ion lo- 
nașcu (Voința Craiova) : seniori B 
(26—45 ani) : 1. Radu Rusu (Cercetă
torul Ploiești), 2. Herbert Sommer 
(I. T. București), 3. Ortvin Lexen 
(Rulmentul Brașov) ; seniori V (peste 
45 ani) : 1. Carol Zelenka (Volff'ța 
Cluj-Napoca), 2. Eugen losif (Voința 
București), 3. Kurt Henning (Dumbrava 
Sibiu).

I SANCȚIUNI DATE» UNOR ANTRENORI

PE MICUL ECRAN
• SIMBĂTĂ 22 MAI : ora 15,30

— Baschet masculin : Iugoslavia
— Cuba (repriza a ll-a). Transmi
siune ■ • - • ■ -
Aurel 
pescu 
cursa 
polis. _________
• DUMINICA

17,30 : Fotbal : Steaua — Dinamo. 
Transmisiune directă de la stadio
nul ,,23 August". Comentator : 
Radu Urziceanu ; în pauză : 
„Salturi pe zăpadă'* — schi a- 
crobatic cu Nicolae Chibac și 
echipa de monitori de schi de la 
Poiana Brașov ; oro 22,10 : Fot
bal : Sportul studențesc — Rapid 
(rezumat).
• MIERCURI 26 MAI, ora 17.00: 

Fotbal : F. C. Bihor — U.T.A. 
Transmisiune directă de la Ora. 
dea. Comentator : Mircea lonescu.

de Ici Belgrad. Comentatori: 
Pred.scu și Cristian Țo- 

; ora 16,10 : Automobilism : 
de 500 mile de la Indiana- 
Comentator Andrei Bacalu.

23 MAI, ora

LOTO

I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I

Alertat de o serie de ma
nifestări necorespunzătoare ale 
tehnicienilor noștri, aflați la 
conducerea formațiilor din di
verse eșaloane competiționale, 
Colegiul central al antrenori
lor a urmărit, cu mai multă 
atenție, în ultima perioadă de 
timp, comportarea acestora 
înainte, în timpul și după des
fășurarea partidelor. S-a con
statat, în multe cazuri, că a- 
ceste comportări nu Sînt în 
concordanță cu atitudinea pe 
care un antrenor, un educator 
trebuie să o aibă.

în consecință, Colegiul cen
tral al antrenorilor a dictat o 
serie de sancțiuni. Dintre cele 
determinate de abateri mai 
grave notăm pe următoarele : 
M. Nedelcu (antrenor secund 
la S, C. Bacău), E. 
tuz Tg. Ocna) — 
pe patru etape de 
cerea echipelor ; D. 
tobuzul București), 
cu (T.M.B.), C. Jamaischi (Fo- 
resta Fălticeni), I. Hliga (Tex
tila Cisnădie), V. Dinuț (Fla
căra roșie Buc.), V. Buzoianu 
(Minerul Gura Humorului), V. 
Bruchenlal (Minerul Bihor) — 
suspendare cîte două etape de

la conducerea echipelor. Alți 
antrenori au fost suspendați 
pe cîte o etapă, sau au primit 
avertismente. Colegiul central 
al antrenorilor atrage atenția 
că va sancționa în continuare, 
prompt și cu severitate, abate
rile disciplinare.

Politehnica Timisoara — F. C. 
Bihor: F. COLOȘI — V. Ivanovici 
și V. Murgășari (toți din Bucu
rești) ;

S.C. Bacău — Politehnica Iași : 
S. DRÂGULICI (Drobeta Tr. Seve
rin) — I. Igna șj I. Lacătoș (am
bii din A.rad);

„U“ Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. 
Mureș: MAX. POPESCU — V. 
Navrovschi și Gh. Dumitru (toți 
din București);

Univ. Craiova — F.C. Constanța: 
GH. POPOVICI — V. Măndescu și 
C. Raica (toți din București);

F.C. Olimpia Satu Mare — F.C.M.

Reșița : M. FED IU C (Suceava) —: 
A. Pop (Cluj-Napoca) și T. Vas 
(Oradea);
U.T.A. — Jiul: M. BUZEA — I. 

Pop și T. Istrate (toti din Bucu
rești) ;

Steaua — Dinamo: N. RAINEA 
(Bîrlad) — D. Isăcescu și G. Fo- 
dor (ambii din București);

F.C. Argeș — C.F.R. Cluj-Napo
ca: R. STÎNCAN — N. Gheorghe 
și Gh. Vasilescu n (toți din 
București);

Sportul studențesc — Rapid: N.’ 
PETRICEANU — V. Roșu și D. 
Ghețu (toți din București).

IN DIVIZIA B, SERIA A Il-a

FIECARE DIN CELE PATRU CANDIDATE LA PROMOVARE 
CREDE IN SANSA El

Doltu (Oi- 
suspendare 
la condu- 
Ignat (Au- 
P. Popes-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA TRAGEREA 
LOTO 2 DE DUMINICA 23 MAI 1976 ȘI LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DE MARTI 25 MAI 1976
Tragerea Loto 2 vă oferă mari șanse de a vă înscrie numele pe lista 

marilor cîștigători de autoturisme „Dacia 1300“ și premii ta bani. Mine 
Este ultima zi pentru procurarea biletelor.

Tragerea excepțională Loto vă prezintă o bogată listă de câștiguri 
pe care figurează autoturismele Dacia 1300 și Skoda S 100, excursiile în 
U.R.S.S., Cehoslovacia, La Paris și pe Valea Loirei, In Grecia, cîștiguri 
tu bani.

Procurtad chiar astăzi bilete vă asigurați participarea și șansa de 
cîștiga la aceste trageri.

MIERCURI 26 MAI UN INTERESANT CONCURS PRONOSPORT
Concursul se axează pe meciurile etapei intermediare din campio

natul nostru divizia A, euprinzînd echilibrate întilniri și de mare miză. 
Atractlvltatea concursului crește șl prin faptul că la o serie 
trebuie indicat atît pronosticul la pauză cît șl cel final.

a

de meciuri

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 14 MAI 1976 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
10% autoturism „Dacia 1300“; Cat. 
2 : 3,40 a 15.506 lei ; Cat. 3 : 13,40 
a 3.934 lei ; Cat. 4 : 18,15 a 2.905 
lei ; Cat. 5 : 67,10 a 786 lei ; Cat. 
6: 143,80 a 367 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 26.712 
lei.

Extragerea a rr-a : Cat. A : 1
variantă 10% — autoturism „Dacia 
1300“ ; Cat. B : 2,50 a 19.54o lei ; 
Cat. C; 10,90 a 4,482 lei ; Cat. D :

E : 74,15 a 
a 536 lei ;

23,25 a 2.101 lei ; • Cat.
659 lei ; Cat. F : 91,20 
Cat. X : 1.589,50 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 11.418 
lei.

Autoturismele „Dada 1300“ ju
cate 10% au revenit partieipanți- 
lor : GHEOHGHE PANABTACHE, 
din Brașov (Categ. 1) și ALE
XANDRU NOJE din comuna Bâl- 
naca, județul Bihor (Categ. A).

Continuînd investigațiile noas
tre în eșalonul secund al fotba
lului nostru trebuie să remar
căm că în ceea ce privește lup
ta pentru promovare între
cerea din seria a Il-a a depă
șit toate așteptările. Un pluton 
de patru formații — Progresul 
București, Dinamo Slatina, C. S. 
Tîrgoviște și Steagul roșu Bra
șov — a dominat disputa pen
tru întîietate, de la o săptămî- 
nă la alta ordinea lor schimbîn- 
du-se, dar diferența de puncte 
între ele rămînînd mai tot 
timpul destul de mică. Prin 
jocul rezultatelor, după etapa 
de duminică Progresul a reușit 
să se desprindă la trei puncte. 
Dar, mai sînt șase etape de 
disputat, în care sînt programa
te chiar cîteva întîlniri directe. 
Care este părerea despre fina
lul acesta, destul de palpitant, 
a unor reprezentanți ai echi
pelor în cauză ?

VIOREL MATEIANU, antre
norul actualului lider, Progre
sul București : „în primul rînd, 
voi spune că forma echipei 
noastre este la ora actuală des
tul de bună. Evoluția ei se a- 
propie de ceea ce am dorit pe 
toate planurile, tactic, tehnic și 
fizic. S-a depășit un moment 
dificil în ceea ce privește psi
hologia unor jucători. După 
victoriile obținute în meciurile 
cu Metrom Brașov și Unirea 
Alexandria, sîntem convinși că 
succesul poate fi dobîndit cu 
condiția ca toți jucătorii să dea> 
in continuare, randamentul aș
teptat. Din acest punct de ve
dere regret lipsa de formă și de 
randament a lui Dragu, care a 
lăsat nerezolvată problema mij
locașului dreapta. Cit privește

programul meciurilor pînă în 
final, pot spune că nu e nici 
greu și nici ușor. Cred, totuși, 
că ne avantajează, pentru că 
jucăm Ia București atît cu C. S. 
Tîrgoviște, cît și cu Steagul 
roșu".

ION DIACONU, secretarul 
asociației Dinamo Slatina': 
„Fără îndoială, cele mai mari 
șanse le are Progresul Bucu
rești, însă Dinamo Slatina, 
Steagul roșu și C. S. Tîrgoviște 
pot încă aspira la șefie. De a- 
ceea, considerăm că lupta nu 
este terminată, mai ales că vor 
avea loc și confruntări directe.

In ceea ce privește echipa 
noastră, nu ne ferim să spu
nem că ea speră la mai mult, 
că se pregătește intens pentru 
acest final interesant, că, după 
părerea mea, posedă un plus 
de tehnicitate și de angajament 
fizic față de celelalte partenere 
de întrecere. în privința pro
gramului, el nu este rău pentru 
noi deoarece vom juca în de
plasare cu formații din partea 
a doua a clasamentului, fapt ce 
mărește șansele noastre".

FLORIN RADULESCU, vice
președinte al C. S. Tîrgoviște : 
„N-o fac dintr-un simplu act de 
politețe, spunînd că eu cred eă 
toate cele patru aspirante la 
primul loc au încă șanse apro
ximativ egale în tentativa lor 
de a promova, deși Progresul 
dispune acum de un avans de 
trei puncte. Duminică după a- 
miază aș putea — probabil — 
spune și alte lucruri, discuția 
ar putea fi cu totul alta. De 
ce 7 Pentru că C. S. Tîrgoviște 
va juca chiar cu Progresul. 
Cred într-un rezultat bun pen
tru echipa noastră, care mani

festă un reviriment în ceea ce 
privește forma sportivă. în a- 
ceastă săptămină jucătorii au 
luat parte Ia un program de 
pregătire deosebit, iar atmosfe
ra de lucru este foarte bună".

NICOLAE PROCA, antreno
rul echipei Steagul roșu Bra
șov : „Desigur, după actuala 
configurație a clasamentului, 
Progresul are mai multe șanse 
de promovare. Trebuie ținut 
seama, însă, că mai sînt șase e- 
tape. în ceea ce privește Stea
gul roșu de azi, pot afirma că 
este de fapt o echipă nouă, 
formată din mers, in lupta din 
Divizia B. Avem multe elemen
te tinere, în cea mai mare parte 
produse ale fotbalului brașo
vean. Cîteva nume : mijlocașii 
Șulea și Bucur (ambii in virstă 
de 19 ani), extrema Marian (18 
ani). Așa stînd lucrurile, în
cazul că actuala ediție nu o va
duce la reușită, viitorul apro
piat va însemna pentru ea
multe satisfacții. Și ca să ne 
întoarcem la subiectul discuției 
noastre — finalul acestui cam
pionat — vom menționa că pro
gramul de jocuri nu ne deza
vantajează chiar față de Pro
gresul, cu care jucăm la Bucu
rești".

...Opinii, opinii. Fără îndo
ială, se poate observa că fieca
re crede în șansele formației 
sale. Este un aspect pozitiv, 
căci așa trebuie privită între
cerea sportivă, mai ales în fot
bal, unde nici un meci nu poa
te fi considerat dinainte jucat. 
Cele declarate mai sus converg 
spre anticiparea că întrecerea 
celor patru fruntașe ale seriei a 
Il-a va rămîne în continuare 
foarte interesantă. (AL. V.)



ÎNCEPÎND DE AZI, LA CONSTANȚA A început C.E. de baschet feminin
TURNEUL INTERNAȚIONAL

ROMÂNIEIDE LUPTE LIBERE AL
îneepînd de azi dimineață, 

Sala sporturilor din Constanța 
găzduiește Turneul internațio
nal de lupte libere al României, 
competiție tradițională care reu
nește mulți dintre cei mai va
loroși luptători din lume. La în
trecerile de la Constanța sînt 
prezenți sportivi din 11 țări : 
Bulgaria (8 sportivi), Cuba (4), 
Franța (4), Grecia (5), R. F.

Germania (10), Iugoslavia (7), 
R. P. Mongolă (5), Polonia (10), 
Ungaria (10), U.R.S.S. (10) și 
România. Țara noastră va ali
nia la startul competiției apro
ximativ 40 de concurenți, cei 
mai valoroși de care dispunem 
în acest moment. Cum Turneul 
international al României sc 
dispută cu mai puțin de două 
luni înaintea Jocurilor Olimpice

„CUPA DAVIS“

ANGLIA-ROMANIA 2-0, DUPĂ PRIMA ZI
EASTBOURNE, 20 (prin tele

fon). Joi după amiază, pe te
renul central al arenei Devon
shire Park din localitate a în
ceput întîlnirea de tenis, con- 
tînd pentru sferturile de fina
lă ale „Cupei Davis", grupa 
B, zona europeană, dintre echi
pele Angliei și României. Con
form tragerii la sorți, primii 
au intrat în teren Roger Tay
lor și Viorel Sotiriu, aflat la 
primul său meci într-o compe
tiție oficială. Tenismanul ro
mân s-a acomodat greu atît 
cu suprafața de iarbă a are
nei. cit și cu jocul redutabilu
lui său adversar. Meciul s-a 
desfășurat pe un vînt foarte

ROMANIA - CUBA
7-5 LA POLO
în cel de al doilea meci din 

turneul internațional de polo 
ce se desfășoară la Chiavari 
(Italia), selecționata României 
a întîlnit echipa Cubei. La ca
pătul unui joc viu disputat 
sportivii români au obținut vic
toria cu scorul de 7—5. într-o 
altă partidă, reprezentativa Ita
liei a învins formația Austra
liei cu 9—3.

în cel de al treilea meci susți
nut în cadrul turneului, echipa 
României a învins formația se
cundă a Italiei cu 6—3 (2—0, 
1—2, 2—1, 1—0). . .

întîlnirea Italia — România, 
programată în ultima rundă, 
va decide pe cîștigătoarea tur
neului.

puternic. Taylor și-a adjudecat 
destul de repede primul set, 
deși Sotiriu a avut momente 
de joc bun. Românul nu 
reușit — cum, de altfel, se 
sconta — să cîștige nici un set. 
Rezultat final Roger Taylor 
— Viorel Sotiriu : 6—1, G—1, 
6—4.

Cea de-a doua partidă a zi
lei a fost cu mult mai specta
culoasă, în pofida faptului că 
Mottram a „prins" una din 
cele mai bune zile ale sale, 
după cum apreciau și comen
tatorii britanici ai posturilor 
de televiziune. Dumitru Hără- 
dău a găsit, în unele mo
mente ale jocului, antidotul 
loviturilor adversarului său, 
punctînd deseori în urma u- 
nor reușite incursiuni Ia fileu. 
Dar — posesor al unei clase 
superioare de joc — tenisma- 
nul englez a reușit, în cele din 
urmă, să se impună în trei 
seturi. Rezultat final Buster 
Mottram — Dumitru Hărădău: 
6—2, 6—0, 6—2.

Mîine (n.r. azi) terenul cen
tral va găzdui întîlnirea de 
dublu. în tabăra engleză se dă 
mai mult ca sigură evoluția 
perechii Taylor — Mottram. 
în schimb, căpitanul nejucător 
al echipei României, Constan
tin Năstase, va anunța com
ponența cuplului nostru, con
form regulamentului, cu o oră 
înainte de meci.

a

„CURSA

ECHIPA ROMÂNIEI
PENTRU BALCANIADA

DE BOX
Ediția din acest an a Balca

niadei de box va fi găzduită de 
orașul iugoslav Zagreb. La în
trecerile care vor începe în ziua 
de 2 iunie va participa și o re
prezentativă a țării noastre. 
Este vorba de echipa secundă, 
prima garnitură continuîndu-și 
pregătirile pentru J. O. Federa
ția română de specialitate a 
desemnat următoarea formație 
pentru Balcaniada de box de la 
Zagreb : Teofil Ghinea (semi- 
muscă), Niță Robu (muscă). Ion 

‘ Lazăr 
(se-

Lungu (cocoș), Marian 
(pană), Florian Livadaru 
miușoară), Paul Dobrescu (u- 
șoară), Vasile Cicu (semimijlo- 
cie), Sandu Tîrîlă (mijlocie mi
că), Ion Răducu (mijlocie), 
Constantin Văran (semigrea) și 
Ion Giurcă (grea). Antrenori — 
Șerbu Neacșu, Traian Ogrinja- 
nu și Nicolae Linca.

Gin

de la Montreal, concursul re
prezintă pentru majoritatea 
participanților ultima mare ve
rificare a stadiului de pregăti
re și a potențialului de luptă.

Deoarece campionatele euro
pene de la Leningrad au clari
ficat problema selecției pentru 
unele categorii de greutate în 
echipa României, turneul de la 
Constanța constituie ultimul test 
al olimpicilor noștri de la acest 
stil. Comportarea luptătorilor 
români la aceste întreceri îi va 
ajuta pe antrenorii lotului să 
alcătuiască echipa ce se va de
plasa la Montreal. Ladislau Si
mon (+100 kg), Vasile larga 
(82 kg), Stelian Morcov (90 kg), 
Marin Pircălabu (74 kg), Petre 
Coman (62 kg) sînt sportivii a 
căror participare la J.O. este a- 
proape sigură. Concursul de la 
Constanța îi va edifica pe se
lecționeri și asupra posibilități
lor de reprezentare a concu- 
renților la categoriile 48 kg, 52 
kg, 57 kg, 68 kg și 100 kg.

MOULINS, 20 (prin telefon).
Selecționata României, sosi

tă aici marți noaptea, după ora 
24, a efectuat joi dimineață, 
chiar în ziua meciului cu echi
pa U.R.S.S. — multiplă cam
pioană a lumii și a Europei — 
ultimul antrenament de acomo
dare, în cursul căruia a pus ac
centul pe îmbunătățirea preci
ziei aruncărilor la coș. Parti
dele decisive pentru calificarea 
în grupa de elită a C.E. vor a- 
vea loc vineri și sîmbătă, tind 
România va întîlni formațiile 
Belgiei și Iugoslaviei, ambele

avînd în componență cîteva ju
cătoare cu talie de excepție, ca 
de pildă Sonia 
1,90 (Belgia), 
viei — 1,90 și Slavica Stajcino- 
vioi ", .1..;.

în partida cu echipa U.R.S.S., 
jucătoarele noastre au pierdut 
cu scorul de 127—60 (55—26), 
în urma unei evoluții necores
punzătoare. Alte rezultate : 
Iugoslavia — Belgia 97—71, Un
garia — R.F.G. 55—44, Polonia 
— Italia 74—56, Bulgaria —■ 
Spania 72—62, Cehoslovacia — 
Olanda 86—54.

Vermoilen —
Snezana Bosko-

1,89 (Iugoslavia).

„MARELE PREMIU Al ORAȘULUI SOLIA" EA BASCHET
Echipa Bucureștiului pe locurile 2-3, la egalitate cu Ottawa

VALENTIN ILIE PE LOCUL
ODEK, 20.

starterul a
FRANKFURT PE

La ora 13,30, cînd 
dat semnalul plecării în etapa 
a X-a a „Cursei Păcii" (Pnie- 
wy—Frankfurt) întreaga cara
vană ciclistă a demarat cu o 
viteză de parcă la numai cîte
va sute de metri distanță aler
gătorii aveau să-și măsoare 
forțele la primul sprint al eta
pei, iar goana începută astfel 
a continuat, fără un moment 
de respiro, pe toți cei 140 km 
pe care concurenții i-au avut 
de parcurs. Așa se explică 
media orară excelentă, de peste 
45 km, realizată de olandezul 
Frits Schuer — cîștigătorul 
etapei.

S-a mers în pluton o bună 
parte din etapă, 
pînă Ia km 115, cînd Lauke 
(R.D.G.), sesizînd un moment 
de acalmie în pluton, atacă, 
iar acestui atac nu-i vor putea 
răspunde decît Schuer și Go
relov (U.R.S.S.). Cei trei peda
lează în forță, dezlănțuit. A- 
cestui ritm însă, inițiatorul 
evadării, Lauke, nu-i va putea

mai precis

PENTRU A DOUA OARĂ F. C. LIVERPOOL
După ce a cucerit Cupa 

U.E.F.A. în 1973, acum, după 
3 ani, F. C. Liverpool a intrat 
din nou în posesia trofeului. 
Miercuri seara, jucînd în depla
sare. echipa insulară a terminat 
la egalitate (1—1) cu F.C. Bru
ges, obținînd rezultatul de ega
litate pe care și-l propusese, 
după ce în prima manșă a cîș
tigat acasă cu 3—2. F.C. Bruges 
a deschis scorul în min. 11 prin 
Lambert, în urma unui penalty, 
acordat cu ușurință de arbitrul 
R. Glockner (R.D.G.). Patru 
minute mai tîrziu, englezii ega
lează prin Keegan, ca urmare 
a unei lovituri libere indirecte. 
Iată formațiile aliniate. F. C. 
LIVERPOOL : Clemence — 
Smith, Thompson, Hughes, 
Neal, Kennedy, Keegan, Callag
han, Cashe. Toshack, Heighway.

F.C. BRUGES: Jensen — BaS- 
tins, Krieger, Loekens, Vol- 
ders, Cools, Van der Eicken, 
Cubler, Van Gool, Lambert, Le 
Fevre. Au asistat 30.000 de spec
tatori.

★
ÎN SEMIFINALELE C.E. (ti

neret): la Novisad, Iugoslavia — 
Ungaria 1—1 (1—0). în tur: 2—3. 
în finală, Ungaria va întîlni 
pe învingătoarea dintre U.R.S.S. 
și Olanda. In primul meci, la 
Moscova, fotbaliștii sovietici au 
ciștigat cu 3—0 (2—0). Returul, 
la 26 mai, în Olanda.

ÎN „CUPA ATLANTIC": la 
Rio de Janeiro, Brazilia — Ar
gentina 2—0 (1—0); au marcat: 
Lula și Neca.

MECI AMICAL: la Kuopio, 
Finlanda — Elveția 1—0 (0—0); 
a marcat Jantunen.

SOFIA, 20 (prin telefon). — 
Cu totul remarcabilă victoria 
obținută miercuri seară de e- 
chipa Bucureștiului în meciul 
cu formația Budapestei, în ca
drul grupei 1—6 a turneului in
ternațional de baschet masculin 
„Marele premiu al orașului So
fia". Sportivii români au con
dus aproape permanent, excep
ție făcînd doar finalul primei 
reprize. La reluare, însă, ele-

ATLETII IN CONCURSURI INTERNATIONALE
Cîteva performanțe excelen

te au marcat întrecerile pri
mei zile a concursului atletic 
„Ziua Olimpică" ce se desfă
șoară la Dresda. în afara re
cordului mondial la săritura 
în lungime, 6,99 m stabilit de 
Sigrun Siegl (R. D. Germană) 
— cu ajutorul unui vînt de 
2,00 m, la limita regulamen
tului — rețin în mod deosebit 
atenția rezultatele cursei fe
minine de 800 m — 1. Anita 
Weiss-Barkusky 1:57,70 (re
cord al R.D.G.), 2. Hofmeister 
1:58,7, 3. Zinn 1:58,8, 4. Klape- 
zynski 1:59,2 5. Strotzer 1:59,3, 
6. Neumann 1:59,3, 7. Koleva 
(Bulgaria) 2:00,0, 8. Cerchk»no- 
va (Cehoslovacia) 2:00,4.

Alte rezultate : feminin: 
100 m — Stecher 11,28 (in se
rie 11,13), 400 m — Brehmer 
50,17 (in serie 50,12) ; înălțime

—Ackermann 1,90 m... 4. Vir
ginia Ioan 1,84 m ; lungime — 
... 2. Voigt 6,76 m ; 100 mg — 
Ehrhardt 12,82, Lebedeva 
(U.R.S.S.) 12,95 ; suliță — Fuchs 
65,12 m ; masculin : 100 m — 
Petrov (Bulgaria) 10,38, 400 m
— Juantorena (Cuba) 44,92 ; 
1 500 m — Justus 3:38,7, disc
— Schmidt 67,56 m ; 110 mg
— Munkelt 13,53, Casanas (Cu
ba) 13,72 ; lungime — Warten- 
berg 8,05 m, Lauterbach 8,01 m; 
prăjină — Prohorenko (U.R.S.S) 
5,40 m.

• La Soci, Ludmila Popov- 
skaia a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. la pentatlon cu 
4783 p. La decatlon, Aleksandr 
Grebehiuk a totalizat 8 330 p, 
al doilea rezultat mondial al 
sezonului.

vii antrenorului D. Evuleț- 
Colibaba și-au impus jocul a- 
gresiv în apărare, variat, rapid 
și precis în atac, izbutind să 
cîștige în fața unei selecționate 
puternice, deși doi dintre bas- 
chetbaliștii de bază ai Bucu
reștiului — Popa și Oczelak — 
au manifestat o vădită obo
seală. în schimb, au evoluat 
excelent Cernat și Uglai, ulti
mul fiind o reală revelație. Au 
înscris : Cernat 26, Uglai 21, 
Nieulescu 8, Barna 6, Popa 6, 
Oczelak 6, Ivasceneo 4, Mihuță 
4, Căpușan 2. Cele mai multe 
puncte pentru Budapesta : Lo- 
sonezi 23, Szucs 13, Palfi 10.

Celelalte rezultate : Ottawa
— Havana 76—71 (37—40), So
fia I — Amsterdam 81—78 (46 
—39) ; grupa 7—12 : Berlin — 
Sofia II 73—72 (40—26), Bruxe
lles — Tallin 
Belgia 
48).

Joi, în penultima zi a com
petiției : grupa 1—6 : Sofia I 
—• București 91—81 (43—40) — 
au marcat pentru București : 
Cernea 20, Uglai 20, Nieulescu 
15, Oczelak 13, Popa 5, Barna 4, 
Mihuță 2, Tecău 2 ; cele mai 
multe puncte pentru Sofia : Go- 
lomeev 16, Peicev 16 ; Ottawa
— Budapesta 77—70 (41—39).
Clasamentul : 1. Sofia I 8 p 
(4 meciuri), 2—3. București și 
Ottawa 6 p (4), 4. Havana 5 p 
(3), 5. Amsterdam 4 p (3), 6. 
Budapesta 4 p (4).

TOMA HRISTOV

87—78 (42—33),
Varșovia 87—83 (57—

PĂCII**

și 
la

rămîne. Ceilalți doi 
Frankfurt cu un a-

rezista 
sosesc 
vans de peste 2 min. față de 
pluton. Sprintul este cîștigat 
de olandez, cronometrat cu 
3 h 01:29. Lauke sosește al trei
lea, cu timpul de 3 h 03:35. Ur
mează plutonul, în frunte cu 
4. Bartonicek (Cehoslovacia), 
3 h 03:37, 5. Drogan (R.D.G.), 6. 
Isaiev (U.R.S.S.), 7. VALEN
TIN ILIE (România) — din nou 
foarte activ, 8. Matusiak (Po
lonia) — toți același timp... 12. 
Vasile Teodor 3 h 03:41.

în clasamentul general indi
vidual conduce Hans Joachim 
Hartnick (R.F.G.), urmat de 
polonezul Szozda, la 19”, Galik 
(Cehoslovacia), la 1’46”. Mircea 
Romașcanu ocupă în continu
are locul 15, 8’08”.

Pe echipe, situație neschim
bată. Conduce U.R.S.S., urma
tă de R. D. Germană, ~ 
slovacia, Polonia, 
Bulgaria, Elveția, 
Olanda, Italia etc.

Astăzi se va desfășura eta
pa a XI-a cu două semietape. 
Dimineața va avea loc semieta- 
pa Frankfurt — Cottbus, 137 
km, iar după-amiază semieta- 
pa a II-a, un contratimp in
dividual, pe 24 km.

Ceho- 
România, 
Norvegia,

La un centimetru de 7 metri!

SIGRUN SIEGL-THON
După realizarea recordului 

mondial (6,99 m la săritura în 
lungime), tind ne-a spus că 
presimțise ea ceva, am întreba
t-o pe Sigrun Siegl-Thon : de 
unde atîta optimism ?

— încă la începutul lui mai, 
la Split, în cadrul pentatlonu
lui, am reușit, după două depă
șiri, 6,80 m. De atunci am sim
țit că ceva vine...

— Cum apreciați condițiile 
de concurs de pe stadionul 
,,Heinz Steyer" din Dresda, un
de au fost prezenți 15.000 de 
spectatori ?

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET • Finalele turneului de 

la Sao Paulo: Brazilia — SUA 75—58 
(40—23); pentru locul 3—4: iugosla
via — Porto Rico OG—56 (45—20).

ȘAH# Cu două runde înainte • 
de terminarea turneului interna
tional de șah de la Varna, in 
clasament conduce Espig (R.D.G), 
cu 8,5 puncte, urmat de maes
trul român Mihai Șubă cu 8 
puncte, Kuzmin (U.R.S.S.) — 7,5 
puncte. In runda a 11-a $ubă a 
remizat cu Knezevici (Iugo
slavia). • în runda a 7-a a tur
neului de șah de la Plovdiv, 
maestra româncă Eleonora Go- 
gîlea a învins-o în 32 de mutări 
pe Csinolter (Ungaria), Dragano- 
va (Bulgaria) a cîștigat la No- 
vakovici (Iugoslavia) iar Gugaș- 
vili (U.R.S.S.) a remizat cu Pi- 
hailici (Iugoslavia). în clasament 
conduce Gugașvili cu 5 puncte și 
o partidă întreruptă, urmată de

Gogîlea cu 4,5 puncte. • în 
turneul de la Novgorod, du
pă 4 runde : Irina Leviti
na 3’/2 P, Valentina Kozlov- 
skaia si Esfiri Epstein (toate 
U.R.S.S.) cu cîbe 3 p. • După 5 
runde, în turneul de la Amster
dam: Karpov, Timman $i Olafsson 
— cite 2V2 P- In runda a 5-a: Kar
pov — Timman V2—V2, Browne — 
Olafsson 1—0.

TENIS • Turul 2 în turneul fe
minin de la Hamburg: Florența 
Mihai (România), Hennes Doles 
(Anglia) — Iris Riedel, Heidi Eis- 
terlehner (R.F.G.) 7—6, 6—4; Mi
ma Jausovec (Iugoslavia), Helga 
Masthoff (R.F. Germania) — Vic
toria Baldovinos, Carmen Perrea 
(Spania) 6—3, 6—4; Laura Dupont 
(S.U.A.), Wendy Turnbull (Aus
tralia) — Virginia Ruzici, Mariana 
Simionescu (România) 6—1, 6—2. 
în concursul masculin, turul 3:

— Am avut admirabile con
diții de sărit : 25 grade și un 
ușor vînt ajutător. De la prima 
încercare am ajuns la 6,91 m. 
Am risoat la a doua și — cu 
vîntul de exact 2,0 m/s — am 
realizat o săritură ideală. Mi-a 
reușit totul : elanul, bătaia, 
zborul.- Păcat că după a 4-a să
ritură glezna mi s-a umflat și 
a trebuit să renunț.

— Pe tind 7 metri ?
— Sînt mulțumită și cu 6,99 

m. Dar cei 7 metri vor veni cu 
siguranță încă anul acesta. Aș 
fi, desigur, fericită să fiu eu 
prima. Dar trebuie să aștep
tăm și răspunsul Angelei Voigt, 
la ultimul nostru concurs de ca
lificare pentru Montreal, săp- 
tămîna viitoare la Karl-Marx- 
Stadt. Personal aș dori să oon- 
curez, la Jocurile Olimpice, Ia 
pentatlon și la săritura în lun
gime. O medalie tot trebuie să 
răsară de undeva...

Noua recordmană a lumii 
(născută la 29 octombrie 1954) 
a început sportul la Riffelstaedt; 
o comună din Thuringia, apoi 
s-a mutat cu școala la Erfurt, 
în septembrie 1975, Sigrun Thon 
s-a căsătorit cu ciclistul Jiirgen 
Siegl, formînd un nou cuplu fe
ricit de sportivi în R. D. Ger
mană.

JURGEN ZEUME
redactor la

„Deutsches Sportecho" — Berlin

SCURT • PE SCURT
Dominguez — Fibak 7—6, 6—2;
Parun — Battrick 6—3, 6—7, 6—1; 
Jauffret — Fairlie 7—5, 4—6, 6—2; 
Kary — Menon 7—G, 6—3, Dibbs 
— Goven 6—0, 6—1, Higueras — 
Machan 6—2, 4—6, 6—3, Edmond
son — Fassbender 6—4, 0—6, 4—1, 
In concursul feminin, turul 3, 
Virginia Ruzici ,— Eva Sedlakova 
(Cehoslovacia) 6—4, G—1. Alte re
zultate : Masthoff — Dupont 6—3, 

G—2 ; Riedel — Kloss 6—3, 6—1 ; 
Jausovec — Klein 6—2, 7—6 ; 
Barker — Eisterlehner 6—2, 6—4. 
(O Ilie Năstase și Arthur Ashe 
vor disputa finala competiției do
tată cu ,,Trofeul Avis“, duminică 
23 mai la Honolulu. în a doua 
semifinală, disputată miercuri, 
Ashe l-a învins cu 2—6, 6—4, 6—2, 
6—2 pe australianul Rosewall. Du
pă cum se știe Năstase l-a eli
minat în semifinală pe suedezul 
Borg.

Redacția și administrația ; București str. V. Conta nr. 16 ; tel. centrală 11,18.03 ; secția coresp. 11.51.09 : Interurban 286 : telex : 10 350 romsp r Tiparul L P. „Informația* 10f56*
Pentru străinătate abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă. Calea Grivițel 64—66 P.O.B. 2001 telex 11226. *• •


