
TINERETUL SPORTIV
MÎNDRIE A ȚĂRII!

na din realitățile istorice cu profunde semnificații ale 
orînduirii socialiste o constituie crearea minunatelor 
posibilități pentru ca, împreună cu întregul popor, 
tineretul patriei noastre să trăiască o viață demnă, 

liberă și fericită, să aibă larg deschise toate drumurile as- 
mai
ea
rn-
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censiunii spre cunoaștere, spre știința și cultura cele 
înaintate, pentru valorificarea deplină a entuziasmului și 
pacităților sale creatoare, pentru împlinirea celor mai 
drăznețe năzuințe și idealuri.

Recunoscător pentru aceste minunate condiții de viață, 
tineretul țării, animat de un profund spirit patriotic, răs
punde cu înflăcărare tuturor sarcinilor încredințate de partid, 
consacrîndu-și energiile și întreaga putere de muncă pro
gresului și propășirii patriei, înfăptuirii propriului lui viitor 
luminos.

In acest impetuos avînt, spre noi trepte de istorie și civi
lizație, se află angajat, cu întreaga sa ființă, și tineretul 
sportiv, sutele de mii de practicanți ai exercițiiior fizice și 
ai activității de performanță, larg și reprezentativ eșalon 
al generației tinere.

Sportivii noștri internaționali, mîndrie a țării, sînt cetățeni 
de nădejde ai patriei socialiste, tot mai adesea exemple de 
participare activă și entuziastă la 
invățămînt, la pregătirea sportivă de performanță, de com
portare în viață și societate.

Crescut și educat. înconjurat

procesul de producție și

Crescut și educat. înconjurat cu grijă părintească de 
partid, tineretul sportiv al României Socialiste crește din ce 
în ce mai mult într-o armonie și frumusețe fizică și morală. 
Activități de interes național, educația fizică și sportul re
prezintă o latură importantă, o parte componentă a proce
sului de educare comunistă a tineretului, a maselor largi de 
oameni ai muncii. Tuturor tinerilor din țara noastră — 
români, maghiari, germani și de alte naționalități — ie-au 
fost asigurate condiții din cele mai bune pentru practicarea 
sporturilor, în vederea fortificării organismului și dezvoltarea 
capacității fizice, ca și pentru afirmarea largă a talentelor 
în domeniul activității de performanță, lată de ce, crește 
pe zi ce trece, sentimentul de satisfacție pentru faptul că 
din ce în ce mai mult tineretul iși petrece o bună parte a 
timpului liber participind, potrivit preferințelor, la numeroase 
și atractive întreceri sportive, intărindu-și astfel sănătatea, 
sporindu-și capacitatea de muncă și învățătură, insușindu-și 
și dezvoltindu-și necontenit calitățile morale ale omului nou, 
care trebuie să respecte in întreaga sa viață și comportare 
normele eticii și echității socialiste.

Din rîndul acestui minunat tineret, al numeroșilor prieteni, 
ai stadioanelor, s-au ridicat în acești ani și marii campioni 
români cu care se mîndrește astăzi întreaga țară. Sportul 
s-a dovedit, și se dovedește a fi, un teren extrem de fertil 
pentru valorificarea și afirmarea înaltelor calități fizice și 
morale, a talentelor multiple care caracterizează pe tinerii 
patriei noastre.

Rolul important și sarcinile de răspundere încredințate de 
partid obligă, însă, mișcarea sportivă la o muncă mai te
meinică, mai susținută pentru formarea și educarea multi
laterală a tineretului sportiv, cu îndepărtarea tuturor lip
surilor încă existente, cu o exigență crescută, cu un devota
ment deplin față de patrie, partid, muncă și afirmare in 
arena sportivă internațională. îndemnul cel mai însufiețitor 
în îndeplinirea acestei misiuni de onoare îl constituie Me
sajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU partici- 
panților la Conferința pe țară a mișcării sportive, în care 
se arată : „Sînt încredințat că, împreună cu întregul nostru 
popor, sportivii patriei noastre vor face totul pentru a aduce 
o contribuție tot mai însemnată la transpunerea cu succes 
în viață a hotăririlor Congresului al Xl-lea, a Programului 
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism, la ridicarea 
României pe culmi tot mai înalte de civilizație, bunăstare 
și progres".
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LA TIMIȘOARA, UN DERBY INEDIT

STEAUA

Răducanu, ieșit mult din poartă, 
golului doi, marcat de Rontea.

Așteptată cu deosebit interes, 
datorită în primul rînd derby- 
ului Steaua — Dinamo, dar și 
unor partide in care se întîl- 
neau echipe aflate în zona fier
binte. a clasamentului, etapa 
disputată duminică (a XXIX-a 
la număr) ne-a oferit cîteva ve
ritabile surprize, care au com-

Joi, in parcul Dinamo
BUCUREȘTI

TEHERAN LA BOX

nu se poate opune la înscrierea 
Foto : N. DRAGOȘ

plicat și mai mult lupta pentru 
evitarea retrogradării. Ne refe
rim, bineînțeles, la rezultatele 
înregistrate pe stadioanele din 
Pitești și Satu Mare, unde au 
cîștigat — cum cu greu s-ar fi 
putut anticipa — echipele oaspe, 
adică C.F.R. Cluj-Napoca și, 
respectiv F.C.M. Reșița. Deși, 
chiar după victoria de la Pi
tești, șansele feroviarilor de a 
se salva de la retrogradare ră- 
mîn, totuși, destul de mici, ele 
nu mai sînt acum total de ne
glijat. Soarta echipei clujene 
va depinde, în continuare, nu 
numai de jocul celorlalte rezul
tate, ci și de propria ei evolu-

CLASAMENTUL ,.LA ZI*

pe care le va

1. STEAUA 29 18 8 3 70-28 44
2. Dinamo 29 15 6 8 57-32 36
3. ,,Poli*  Timiș. 29 13 8 8 47-40 34
4. A.S.A. 29 14 4 11 39-35 32
5. S. C. Bacâu 29 13 5 11 32-32 31
6. Sportul stud. 29 11 9 9 35-35 31
7. F.C.M. Reșița 29 13 4 12 33-41 30
8. Univ. Craiova 29 10 8 11 34-31 28
9. F. C. Constanța 29 11 6 12 31-29 28

10. F. C. Bihor 29 12 4 13 33-39 28
11. F. C. Argeș 29 10 8 11 27-34 28
12. Politehnica Iași 29 11 5 13 42-43 27
13. Jiul 29 10 7 12 38-44 27
14. Rapid 29 11 4 14 36-43 26
15. U.T.A. 29 11 4 14 38-46 26
16. F. C. Olimpia 29 10 6 13 30-48 26
17. C.F.R. 29 7 9 13 23-35 23
18. „U" Cj.-Napoca 29 7 3 19 29-39 17

tie, de punctele . __ . „
putea obține atit acasă (are a- 
vantajul de a susține următoa" 
.rele două meciuri, consecutiv,' 
pe propriul teren), cit și în dej 
plasare.

Prin succesul de la Satu Mare,' 
F.C.M. Reșița a ieșit — practic 

■— din zona periculoasă, puțind 
privi acum liniștită meciurile 
viitoare. în schimb, situația ț- 
chipci sătmărene a devenit deo
sebit de critică, din cele cinci 
partide care mai sînt de dis
putat, aceasta urmînd a susține 
trei în deplasare, printre ad
versarele sale figurînd unele 
angajate direct în lupta pentru 
evitarea retrogradării.

în pofida punctelor obținute 
duminică, mari griji continuă 
să aibă U.T.A. și Rapid, după 
cum și Jiul (cu numai două 
meciuri pe teren propriu pînă

Constantin FIRĂNESCU

Campionatul de rugby înaintea

Joi, amatorii de box din Ca
pitală vor putea urmări în par
cul clubului sportiv Dinamo o 
întîlnire internațională. Cu a- 
cest prilej, o selecționată a ora
șului București va întîlni re
prezentativa orașului Teheran 
(Iran). Meciul va începe la ora 
18. Din echipa bucureșteană fac 
parte, printre alții, Dinu Teo
dor, Hie Gheorghe, Ion Vladi
mir, V. Vrînceanu etc.

fazei finale

DINAMO PLEACA DIN START
CU UN AVANS DE 2 PUNCTE...

în campionatul de rugby za
rurile au fost aruncate. Cu
noaștem acum cele mai bune 
patru echipe care au Intrat in 
■turneul 1-4, acolo unde, in fi
lial, se va decide soarta celui 
de-al 59-lea titlu național. Cine 
sînt fericitele posesoare ale 
unui bilet de onoare ? Prima 
serie le-a calificat pe Steaua și 
Farul, a doua promovîndu-le 
pe Dinamo și Universitatea Ti
mișoara. în fond, cele mai bune 
formații ale unui campionat, 
destul de controversat, datorită 
organizării sale pe serii, dar, 
oricum, disputat și, am spune 
noi, interesant pînă pe linia de 
sosire.

Steaua, pentru mulți favorita 
întrecerii pentru că are lotul 
cel mai complet și valoros, s-a 
desprins abia în final grație 
unor succese nete asupra prin
cipalelor sale contracandidate 
— Farul (35—7) și Sportul stu
dențesc (15—3), — ambele ră
mase, în felul acesta la un 
punct în urma XV-lui militar. 
ÎDacă victoria asupra echipei 
studenților bucureșteni era, oa
recum, scontată (în tur : 3—6 !), 
aceea în dauna campioanei ,,en 
titre" a surprins, mai ales prin 
■proporțiile cu totul neașteptate 
ale scorului. Ceea ce ne con
duce la părerea că la Farul 
ceva nu e în... reguiă. De sub
liniat că dobrogenii — la ega
litate de puncte cu Sportul — 
au reușit, totuși, calificarea „la 
fotografie", datorită unui punc-

In partida cu Farul (35—7), înaintarea Stelei (In fotografie se 
văd Munteanu, Murariu, cu balonul, și Postolachi) și-a probat 
vigoarea. Va reuși ea și' duminică să se impună la Timișoara ? 

Foto : D. NEAGU

taveraj direct superior (în tur : 
28—6, în retur : 6—9). Farul, 
care, oricum, nu mai este echi
pa aceea plină de autoritate de 
acum un an, ne este datoare cu 
o reabilitare. Se spune, pe 
drept cuvint, că un titlu se cu
cerește greu, dar că el se men
ține și mai greu... Dinamo,

fără un lot suficient de bogat, 
dar cu o adevărată echipă, ră- 
mîne outsiderul competiției și 
dacă va rezista pînă în final,

D. CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2—3)

— N. Geor- i

(Continuare în

jvuw-w PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIUX’LOR
Craiova : UNIVERSITATEA — JIUL. Arbitri : C. Niculescu 

gescu și Gr. Anghelutâ (toți din București).
București : RAPID — „U“ CLUJ-NAPOCA. Arbitri : T. Andrei — I. Btw 

ciu și I. Vințan (toți din Sibiu). (Stadionul ,,23 August").
Oradea : F. C. BIHOR — U.T.A. Arbitri : R. Stincan — S. Stăncescu 

și I. Puia (toți din București). (Meci tetevizat).
București: SPORTUL STUDENȚESC *'  “7‘7‘ ' ‘ ‘

libar (Pitești) — Al. Ghigea și M. Fecior eseu (afcibii 
dionul Republicii).

Bacâu : SPORT CLUB — F. C. ARGEȘ. ArbitrlS
Gligorescu și M. Vasiliu (tați din Ploiești).

lași : POLITEHNICA — DINAMO. Arbitri : I. Rus — 
din Tg. Mureș) și N. Barna (Tîrnăveni).

Cluj-Napoca : C.F.R. — F.C. OLIMPIA. Arbitri : Fr. Coloși — 1. Dancu șl 
V. Mâ nd eseu (toti din București).

Timișoara : POLITEHNICA — STEAUA. Arbitri : Tr. Moarcâș — G 
Braun și H. Nicoiau (toți din Brașov).

Tg. Mureș : A.S.A. — F. C. CONSTANȚA. Arbitri : C. Dinuiescu — N. 
Suciu și N. Pâvâlugâ (toți din București).

Toate partidele încep la ora 17.

:eteviza*).
— XC.M. REȘIȚA. Arbitri : I. CH- 

din Bacău). (Sta

hl. Cursaru — V.

A. Sziloghi (ambii
i

Ieri, la Berlin, s-a încheiat a 29-a ediție a „Cursei Păcii**

învingători: HARTNIK (R.D.G.) și echipa U.R.S.S. 
For mafia noastră s-a clasat pe locul VI

BERLIN, 24. în capitala 
R. D. Germane s-a încheiat 
ieri după amiază cea de a 
29-a ediție a „Cursei Păcii", 
Praga — Varșovia — Berlin. 
Victoria finală a revenit — la 
individual — tînărului Hans 
Joachim Hartnik (R.D.G.), în 
vîrstă de 21 de ani, cel care 
anul trecut termina pe locul 
II, la numai 46 de secunde de 
celebrul rutier polonez Ryszard 
Szurkowski. Pe echipe, între
cerea a fost cîștigată de for
mația Uniunii Sovietice.

Echipa României s-a clasat 
pe locul VI, după o spectacu
loasă ascensiune (de la locul 
XIII la IX și apoi la V) și 
după o cădere (de la V la VI) 
suferită în penultima etapă. 
Socotim bună comportarea ru
tierilor noștri și mai ales pro
mițătoare pentru viitoarele în
treceri din acest sezon și din 
anii următori. Mircea Romaș- 
canu — verificat pentru prima 
oară într-o competiție de am
ploarea „Cursei Păcii" — s-a 
dovedit un veritabil talent, cu
rajos între ași, dar lipsit de 
experiență. Vasile Teodor și 
Eugen Dulgheru și-au adus 
contribuția majoră la realiza

rea acestei performanțe (cea 
mai bună din ultimii ani).

Ultima etapă, desfășurată pa 
ruta Burg — Berlin, 163 km, 
a revenit la sprint purtătoru
lui „tricoului galben" H. J. 
Hartnik cu timpul de 3 h.58:54 
(m. o. 41 km), urmat de Ko
walski, Tihonov, Bisacchi și 
Gusiatnikov. La 4 secunde a 
sprintat plutonul masiv. Prin
tre cei care au ocupat locuri 
bune se află Ion Cojocaru 
(11), Vasile Teodor (12) și Eu
gen Dulgheru (17).

Clasamente generale finale s 
INDIVIDUAL : 1. Hans Joa

chim Hartnik (R.D.G.) 47h07:ll 
(m.o. 42 km!), 2. S.Szozda (Polo
nia) la 1:37; 3. G. Lauke (R.D.G.) 
la 4:04 ; 4. B. Isaiev (U.R.S.S.) 
la 4:46 ; 5. Mytnik (Polonia)
la 5:52 ; 6. A. Bartonieek (Ceho
slovacia) la 6:00... 16. MIRCEA 
ROMAȘCANU — la 16:04.

ECHIPE: 1. U.R.S.S. 141h27:17f 
2. R.D.G. — la 3:16 ; 3. Polonia 
— la 6:22 ; 4. Cehoslovacia —Ș 
la 19:02 ; 5. Bulgaria — la 47:33| 
6. România — la lh06:40 ț 7» 
Elveția. 8. Olanda, 9. Norvegia» 
10. Italia, 11. Ungaria, 12. Maș 
rea Britanie, 13. R.F.G., 14. lugoj 
slavia, 15. Cuba.



MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASĂ
ZILE PLINE LA „CIREȘARII"
Baza sportivă „Cireșarii" din 

Capitală a fost în ultimele zile 
gazda unor numeroase între
ceri sportive de masă rezerva
te școlarilor și preșcolarilor, 
în organizarea Inspectoratului 
școlar al sectorului 8, în co
laborare cu C.E.F.S., a avut 
loc „Festivalul sportiv al pre
școlarilor". prilej cu care s-au 
desfășurat întreceri de bicicle
te. triciclete, trotinete, mini- 
fotbal, minibaschet, minihand- 
bal, gimnastică modernă, pati
naj pe rotile, la care au luat 
parte peste 800 de copii de la 
toate grădinițele din sector. 
„A fost un minunat prilej — 
ne-a spus educatoarea Con
stanța Niculescu, de la grădi
nița C.C.M.B. — de a demon
stra copiilor si, în special, 
părinților efectele exercițiilor 
fizice". Cu toată vremea ca
pricioasă. pe terenurile de 
baschet și handbal au avut 
loc disputele din cadrul „Cu
pei școlarul", evidențiindu-se, 
cu această ocazie, școlile ge
nerale 13, 170, 171, 179 și 180. 
Un loc Important în cadrul 
acțiunilor de la „Cireșarii" l-a 
ocupat si concursul de tenis 
de masă, dotat cu „Cupa Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste", pe primele 
locuri clasîndu-se Ion .Fialcov- 
schi (șc. gen. 170) și Ginel An
drei (Șc. gen. 173). Am notat, 
în final, și declarația 
torului Ion Pândele 
C.E.F.S. al sectorului : 
rioada următoare, pe 
rile de aici vor avea 
întreceri sportive destinate e- 
levilor, activitatea noastră cu- 
noscind un ritm ascendent".
(EM. F.)
LA GALATI, CU PRILEJUL UNEI 

’ PREMIERE
Cu ocazia plecării din Ga

lați spre Constanța a platfor
mei de foraj marin „Gloria",

în orașul dunărean au avut 
loc o serie de manifestări. 
N-au lipsit acțiunile sportive 
pe Dunăre, dintre care amin
tim : demonstrații de caiac- 
canoe și concursuri populare 
cu bărci pescărești. (T. SIRIO- 
POL, coresp. județean).

TIR CU ARCUL LA TG. MUREȘ
40 de arcași din Tg. Mureș 

și București (reprezentanți ai 
clubului bucureștean Olimpia) 
s-au întrecut , în cadrul unui 
concurs de tir cu arcul. La in
dividual, au ieșit învingători 
Tereza Preda (Sănătatea Tg. 
Mureș) 897 p și Victor Stă- 
nescu (Olimpia București) — 
1111 p —nou record republican 
(v.r. 1 064 p), iar pe echipe
Sănătatea Tg. Mureș. (I. pAUȘ 
— coresp. județean).

instruc- 
de la 

„în pe- 
terenu- 
loc noi

HANDBAL LA PĂUNEȘTI — 
VRANCEA

In comuna Păunești din ju
dețul Vrancea s-a încheiat pri
ma ediție a competiției de 
handbal dotată cu „Trofeul pri
măverii". Au participat echipe 
— de băieți și fete — de Ia 
Liceul economic Focșani, Li
ceul Adjud, școlile generale 
din Fitănești, Pufești, Viișoara 
și Păunești. Trofeul, atît la 
fete, cit și Ia băieți a revenit 
echipelor Școlii generale din 
Păunești. (V. MANOLIU — co
resp.)

Zile pline pentru scrimă în 
această săptămînâ, competițiile 
interne revenind în actualitate, 
după ce 
au avut 
cursurile 
zonului. 
joi, din 
sala Floreasca II, tradiționalul 
loc de desfășurare a compe
tițiilor republicane în Capitală.

Cei ce vor deschide serialul 
acestei săptămîni vor fi sa- 
brerii, pentru ca tot ei să-l 
încheie. Joi. începînd de la ora 
14, și vineri, de la ora 9, Divi
zia națională A programează cea 
de a doua etapă la sabie. In 
prima etapă, dominată de re
prezentanții clubului Steaua 
(victorie cu 9—7 asupra tradi
ționalilor lor adversari, cei de 
la Politehnica Iași), evoluția ti
nerei și talentatei echipe Di
namo, proaspăt promovată în 
Divizia A, a fost surprinzătoare, 
învingînd pe Politehnica Iași 
(condusă totuși cu brio, ca de 
obicei, de Dan Irimiciuc), cu 
9—7, Dinamo a suferit apoi un 
neașteptat semieșec în compa
nia Tractorului Brașov (fosta 
echipă a primului sabrer dina- 
movist, Mihai Frunză) încheind 
partida la egalitate perfectă : 
8—8, 63—63 la tușaveraj ! Ce 
surprize ne va rezerva actuala 
etapă ? Clasamentul arată ast
fel : 1. Steaua 10 p, 2. Dinamo 
7 p, 3. Poli Iași 6 p, 4. Trac
torul Brașov 5 p, 5. I.E.F.S. 2 p, 
6. C.S.M. Iași 0 p.

pregătirile preolimpice 
la ordinea zilei con- 
internaționale ale se- 
Așadar, începînd de 
nou pe planșele din a-

I.

Oferindu-le sabrerilor prile
jul unei binemeritate odihne 
după asalturile divizionare, spa
dasinii iși vor disputa sîmbătă, 
începînd de la ora 8, titlul de 
campion național în proba in
dividuală. Cîți dintre finaliștii 
de anul trecut (clasați în 
ceasta ordine : O. Zidaru,
Popa, P. Szabo — toți de la 
Steaua, A. Pongraț — C.S.U. 
Tg. Mureș, L. Angelescu și C. 
Bărăgan — de la Steaua) vor 
fi prezenți din nou în ultimul 
act al probei, sîmbătă de la 
ora 18 ? Iar duminică vor re
veni pe planșe sabrenii, pentru 
desemnarea campionului națio
nal, nelipsind din competiție 
componenții lotului olimpic : 
D. Irimiciuc (Poli Iași), I. Pop, 
C. Marin, E. Oancea, A. Nilca 
(Steaua), M. Frunză, precum și 
campionul ediției precedente 
I. Pantelimonescu, ambii de la 
Dinamo.

CAMPIONATUL DE CALIFICARE

PESCUIT SPORTIV
32 de pescari amatori din șco

lile generale și liceele din Ur- 
ziceni au participat Ia un con
curs de pescuit sportiv orga
nizat pe lacul din pădurea 
Manasia. Concursul a fost 
cîștigat de elevii Gh. Deliu — 
Șc. gen. 2 Urziceni, Gh. Barbu 
— Șc. gen. 1 Urziceni și Con
stantin Soare — Liceul de con
strucții Urziceni. (M. TABAR- 
CEA — coresp.)

„FLORETA DE ARGINT" 
DE LA COMO

Cea de a 22-a ediție a tra
diționalei competiții feminine 
de floretă dotată cu „Floreta 
de argint", de la Como, a re
venit scrimerei italiene Conso
lată Collino care, în finală, a 
obținut 4 v. Au urmat în cla
sament : Dumont (Franța) 4 v. 
Cortel (R.F.G.) 3 v. Stahi
(România) 2 v, Bartos (Româ
nia) 1 v.

După cum ne-a transmis cores
pondentul nostru, G. Tamaș, la 
Constanța s-au desfășurat recent 
campionatele de calificare la scri
mă. Iată câștigătoarele pe probe : 
floretă fete — 1. C.S.M. Cluj-Na
poca 3 v (12—4 cu Poli Iași și Șc.' 
sp. Oradea, 8—-8, victorie la tușa
veraj cu Viitorul București) : flo
retă băieți — Petrolul Ploiești 3 v 
(9—7 cu C.T. Steaua, 11—5 cu Farul 
și 12—4 cu Șc. sp. Satu Mare) ; 
spadă — Albatros Mamaia 3 v 
(8—7 cu C.S. Școlar București și 
Medicina Cluj-Napoca, 12—4 cu 
Șc. sp. Constanța) ; sabie — Șc. 
sp. Ploiești 4 v (9—7 cu Șc. sp. 
Slobozia. 12—4 cu Viitorul Buc., 
14—2 cu C.T. Steaua și 16—0 cu 
Cutezătorii Slobozia). La competi
ție au luat parte 29 de echipe.

Rubrică realizată de
Paul SLAVESCU

PENTATLONISTI ROMANI
LA VARȘOVIA

,MEMORIALUL PETRE POP"

O SĂRBĂTOARE A BOXULUI REȘIȚEAN
Timp de aproape o săptămî- 

nă, Reșița și alte trei orașe 
din județul Caras Severin (O- 
țelu Roșu, Moldova Nouă și 
Bocșa), au găzduit întrecerile 
internaționale de box prilejui
te de cea de a II-a ediție a 
„Memorialului Petre Pop". 
Disputele din acest an au co
incis cu sărbătorirea a 50 de 
ani de existență a boxului pe 
meleagurile acestui mare cen
tru industrial. Sîmbătă, în pre
ziua finalelor, în sala Casei de 
Cultură a Sindicatelor din lo
calitate, a avut loc o emoțio
nantă festivitate, în timpul că
reia au fost distinși, cu Diplo
me omagiale oferite de orga
nele locale, precum și cu Di
ploma și insigna „Meritul spor
tiv" atribuite de C.N.E.F.S.,

unii dintre cei mai buni spor
tivi și antrenori reșițeni, foste 
glorii ale pugilismului din 
„Cetatea de foc“ de pe Bîrza- 
va. Cei sărbătoriți au fost sa
lutați cu calde cuvinte de Uie 
Pătruică, prim-vicepreședinte- 
le Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, care a 
înmînat distincții foștilor mari 
boxeri Vasile Șecoșân, Romu
lus Indru, Lazăr Borduz, Petre 
și Gheorghe Fiat, Constantin 
Ciucă, Constantin Buzuliuc, 
Pavel Nedelcea și mulți alții.

Duminică, în Sala sporturi
lor, au avut loc finalele celei 
de a Il-a ediții a „Memorialu
lui Petre Pop“, care au fost 
urmărite de un mare .număr 
de spectatori. Printre cei care 
și-au disputat trofeul s-au a-

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

n-ar trebui să surprindă faptul 
de a-i vedea pe alb-roșii din 
nou campioni. Formația din șo
seaua Stefan cel Mare și-a pro
bat seriozitatea în ultima etapă, 
ducîndu-se la Petroșani să cîș- 
tige (13—11 cu Știința), deși și 
o egalitate i-ar fi fost suficientă 
pentru a prinde turneul 1—4. 
Așa însă ea a eliminat Știința 
din cursă, contribuind, surprin
zător poate, la calificarea Uni
versității din Timișoara. XV-le 
studenților bănățeni își va 
aminti, desigur, că a fost cîndva 
campion. O doză de orgoliu 
în plus. Chiar dacă nu va reuși 
prea mult, totuși, jocul său ta 
fi urmărit cu simpatie.

întrecerea care începe dumi
nica viitoare va vedea în avan
taj echipa Dinamo. (Se știe, că 
rezultatele din serii vor conta 
în turneul final). Așadar, dlna-

moviștii, care au învins de două 
ori Universitatea (12—3 și 14—4), 
vor pleca din start cu un avans 
de puncte, în timp ce Steaua 
și Farul își împart șansele 
(3—14 în tur ; 35—7 în retur). 
Sîntem încredințați că întrece
rea, care ne va reține atenția 
începînd de la 30 mai, se va 
ridica la un nivel mai înalt, 
menit, parțial, să ne mai ate
nueze din amărăciunea prici
nuită de comportarea nesatisfă
cătoare a echipei naționale in 
sezonul de primăvară.

Iată clasamentul de 
va porni întrecerea :

2 
1 
1 
0
se

flat o seamă de sportivi va
loroși. Iată REZULTATELE 
înregistrate, în ordinea celor 
11 categorii de greutate : N. 
Șeitan (Litoralul Mang.) b.p. 
(5—0) C. Buhara (CSM Reșița),
C. Anghel (Minerul Moldova 
Nouă) b.p. (5—0) M. Toma (Li
toral Mang.), Al. Dobăeș (Me
talul Bocșa) b.p. (4—1) M. Don- 
ciu (ASĂ Cluj-Napoca) — în 
cel mai frumos meci al galei, 
Iusein Săli (Hidrotehnica C-ța) 
b.p. (5—0) Gh. Oțelea (Steaua), 
I. Șandor (Voința Satu Mare) 
b.p. (3—2) C. Museă (CSM Re
șița), V. Sîrbu (Metalul Bocșa) 
b.p. (5—0) I. Plenerth (Meta
lul Bocșa), I. Sala (CSM Re
șița) b.p. (4—1) L. Măciucă 
(U.M. Timișoara), I. Feizovici 
(Radnicki Belgrad) b.k.o.l D. 
Strassburg (Chemie Halle), G. 
Sasu (Litoral Mang.) b.p. (3—2) 
I. Dimache (Litoral Mang.), C. 
Văran (CSM Reșița) b.p. (5—0) 
I. Potoceanu (Metalul Bocșa),
D. Mayer (Chemie Halle) b.p. 
(3—2) R. Milici (Radnicki Bel
grad), printr-o decizie necon
formă cu realitatea din ring.

Concursul internațional 
pentatlon modern (juniori) 
la Varșovia a început cu pro
ba de călărie, în care victoria 
a revenit sportivului român 
Vasile Nemețeanu, cu 1 100 
puncte. Cu același număr de 
puncte, Sorin Crăciunescu s-a 
clasat pe locul 2, fiind urmat 
de polonezul Skikiewicz. In 
clasamentul pe echipe, condu
ce România 3 300 p, urmată 
de Cehoslovacia 3 206 p și Po
lonia — 3 204 p.

de 
de

la care

Paul IOVAN

1. Dinamo
2. Steaua
3. Farul
4. Universitatea

0 
0 
0
0

26— 7
38—21
21—38
7—26

6
4
4
2

2
2
2
2

In prima etapă 
pută partidele : Universitatea— 
Steaua și Dinamo—Farul (teren 
Dinamo, ora 10).

0
1
1
2
vor dis-

ODIHNA, CUBA BALNEARĂEXCURSII,
• în lunile mai și iunie, OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM din întreaga țară și ÎNTREPRINDEREA DE TU
RISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE DIN BUCUREȘTI 
organizează pentru dv. un variat program de excursii în 
principalele zone turistice ale țării, in stațiunile montane 
și pe litoralul Mării Negre.

• La sediile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM si 
la FILIALELE ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă puteți procura 
bilete pentru odihnă sau cură balneară, la munte sau 
la mare

Se acordă reducere de 50% la tariful de transport 
pe C.F.R 
(9982) PUBLITURISM

ww^wwwwwww
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Cei doi sportivi români au avut o fo 
Ia cea ce a Xl-a ediție a Campionate 
pice de la Viena, cișligînd titlul supren 
Tismănar a cucerit medalia de argint 
Dar să vă prezentăm pe cei doi valoroș

IOSIF TISMANAR Șl ILIE B

® cCAMPIONATE

Niddy DUMITRESCU
★**★**■* ★★★★★**★★

T

NOGYI ARPÂD din Bala de Arleș 
județul Alba..

M.I.U. 
ternați 
tre ecl 
gia B 
via. 
gia au

De asemenea, cîștiguri mari și 
variate în bani au primit în ulti
mele zile șl: CHIRIAC GRIGORE 
din corn. Lipia județul Buzău, RA
DULESCU ELENĂ din Ploiești. 
HUDEA EUZEBIA din București, 
PICIOROAGA EFTIMIE din Baia 
Mare și PETRE ION din București. 
ONOAE TANASE din Brăila și 
CARP EMILIA din Galați etc.

Particlpanți. nu uitați ! Jucînd 
la Loto vă putetl înscrie numele 
și dv. pe lista marilor cîștlgători 
de autoturisme și bani.

Clasa- 
P, 2. 
P, 4.

4, event 53, ordine 
triplă 680 : cursa IV 
(N. Simion). 32, Orar, 
event 25, ordine 6 ;

Jug (Gh. Tănase), 
Ornic, simplu 3,

IN PRIM-PLANUL INI!

IOSIF TISMANAR
S-a născut la 4 mai 1945. 

Practică sportul popicelor din 
1965. Face parte din echipa 
divizionară a clubului spor
tiv Constructorul Galați, 
campioana țării. Este căsăto
rit. are doi copii și este de 
meserie sudor. Tismănar 
este considerat de către an
trenori. inclusiv cel al lotu
lui național, Roger Cernat, 
ca un jucător foarte talen
tat și deosebit de perseve
rent pe pistele de joc, cali
tăți demonstrate cu priso
sință și la C.M. de la Viena. 
La mai puțin de doi ani 
după ce antrenorul reșițean 
P. Apro l-a inițiat în teh
nica sportului popicelor, I. 
Tismănar a fost selecționat 
în lotul republican de ju
niori, iar în 1968 a ajuns în 
reprezentativa de seniori. 
Este multinlu campion al 
tării. La trei ediții ale C.M. 
la „individuale" a cîștigat 
medalii de argint, iar acum, 
îmnrennă cu colegul său de 
club Ilie Băiaș. a obținut-o 
pe cea de aur.

TURNEE DE BASCHET
• Turneul internațional de bas

chet masculin organizat de A.S. 
I.C.E.D. în sala A.S. Construcția 
din cartierul Vitan-Bîrzești a fost 
cîștigat de campioana țării, Dina
mo București, neînvinsă în cele trei 
meciuri susținute. Rezultatele în
registrate în ultimele două zile : 
Dinamo — I.C.E.D. 111—84, I.E.F.S.
— Moravska-Slavia Brno 103—85, 
Dinamo — I.E.F.S. 104—89, I.C.E.D.
— Moravska-Slavia 104—58. 
ment final : 1. Dinamo 6 
I.E.F.S. 5 p. 3. I.C.E.D. 4 
MoravSka-Slavia 3 p.
• în sala Olimpia s-a încheiat 

turneul internațional feminin „Cu-

VREMEA REA A DECIS TOTUL
Vremea nefavorabilă a anihi

lat succesul pe care avea drep
tul să-1 recolteze reuniunea de 
duminică, rărind considerabil 
numărul spectatorilor și influen- 
țînd negativ 
spectacolului, 
tarea multor 
tor la acest _
impresia că numeroși cai se pre
zintă Ja startul probelor din 
obligația de a‘ contribui la alcă
tuirea unul program, decît să-șl 
pună în valoare posibilitățile de 
care dispun. „Premiul Municipiu
lui Ploiești" a revenit clar lui 
Amazon, recomandat de evoluția 
lui precedentă, dar cu o misiu
ne mult ușurată de unele inci
dente de parcurs survenite în 
rîndurile adversarilor. Profitînd 
de o condiție maximă șl manl-

■ T .n?T O 1L b M |

A APARUT NUMĂRUL 5
AL REVISTEI ILUSTRATE

nu numai calitatea 
dar însăși compor- 
concurenti. Referi- 

ultim aspect, avem

Spicuim din cuprins :
Sub emblena „J.O. DE LA MONTREAL", fotoreportajele : „De 

la bronz la aur, un salt așteptat de toți iubitorii handbalului" • 
„Handbalistele la prima lor evoluție în arena olimpică" • „Sem
ne de întrebare după ultimul test al boxerilor" • „Flotila Sna- 
govului așteaptă Montrealul..." • „Va reuși echipa României să 
se mențină în elita polo-ului mondial ?« • „Un bilanț promiță
tor al luptătorilor noștri în perspectiva J.O.“. BASCHET — „Un 
singur coș a decis titlul I" • RUGBY — „Minutul de adevăr a) 
rugbyului*  • FOTBAL — „Tricolorii după primele 360 de mi
nute ale anului 1976" • „Ce spun antrenorii ?" • „Să așteptăm 
testul de la Milano..." • Albumul fotbalistic vă prezintă forma
țiile F. C. Argeș și „U“ Cluj-Napoca • Rubricile obișnuite „Viața 
sportivă", „Orizont extern" și „Sport magazin" completează acest 
ineresant număr.

festînd multă poftă de alergat, 
Jug a recoltat al doilea succes 
consecutiv, impunîndu-se cu au
toritate, poate și datorită fap
tului că celorlalți concurentl le-a 
lipsit și una și alta din calită
țile remarcate la el. O mențiune 
pentru Dumitru Voinea, care a 
condus cu mult tact pe Petala.

REZULTATE TEHNICE : cursa
I — Odolean (M. Ștefănescu), 
47,3, Hermin, simplu 2, ordine
II ; cursa II — Sipica (D. Todu-
ță), 28. Valy, simplu 2, event 7, 
ordine 42 ; cursa III — Petala 
<D. Voinea). 28,3, Reactor, Rețe
ta. simplu 
71. ordine 
— Ramera 
simplu 2. 
cursa V - 
26,7, Hăullt. _____ ______
event 11. ordine 11, ordine triplă 
116 : cursa VI — Oportun (Tr. 
Marinescu), 30,6. Reclama, sim
plu 5. event 78. ordine 30. triplu 
ctstigător 69 ; cursa VII — Ama
zon (I. Moldoveanul, 29,4. Hllton. 
Hapca, simplu 6. event 99. ordi
ne 146. ordine triplă 1 909 ; cursa 
vm — Haiducei (Gh. Tănase),
32.2. Bavari, simplu 8. event 77, 
ordine 80, triolu cîștigător 918 : 
cursa IX — Fundy (S. Onache),
45.3, Oranjada, simplu 2. event 
41. ordine 21. Pariul austriac ri
dicat la suma de lei 51 476 a 
fost cîștigat de două tichete cu 
5 combinații la 6 cai revenind 
fiecăruia cite 5147 lei. Report : 
25 738 lei. Retrageri : Galen.
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CIȘTIGURILE tragerii prono- 
EXPRES DIN 19 MAI 1976 : Extra
gerea I : Cat. 2 : 2 variante 25% a 
13.310 lei și 4 variante 10% a 5.324 
lei ; Cat. 3 : 13,75 a 3.485 lei ; Cat. 
4 : 41,80 a 1.146 lei ; Cat. 5 : 110,90
a 432 . lei ; Cat. 6 : 4.094,95 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 333.995
lei. Extragerea a II-a : Cat. A : 
1 variantă 10% autoturism „Dacia 
1300“ ; Cat. B : 6,75 a 8.509 lei ; 
Cat. C : 43,60 a 1.317 lei ; Cat. D : 
1.679,65 a 60 lei ; Cat. E : 115,85 a 
200 lei ; Cat. F : 2.518,50 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA A : 252.298 
Ici. Ciștlgul de categoria A (10%), 
un autoturism „Dacia 1300“, a fost 
obținut de FLOREA DECEA din 
Brașov.

F :

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARELE SUCCES AL TRAGERI
LOR LOTO !

Tragerile Loto se bucură de 
mare popularitate în rîndul parti- 
cipanților prin faptul că oferă 
numeroase șl variate cîștiguri în 
autoturisme și bani. .Printre cei 
mal recenți cîștigătorl de autotu
risme Dacia 1300 se numără și 
NOJE ALEXANDRU din corn. Bâl- 
naca județul Bihor, PANAETACHE 
GHEORGHE din Brașov. DOBRI- 
CAN ALEXANDRU din corn. Seini 
județul Maramureș. SCHERLAK 
ADOLF din București, COCIU 
ATHANASIE din București,
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(Urmare din pag. 2)

MIINE, etapa

A DIVIZIEI A

în final), se află, de asemenea, 
intr-o postură foarte grea.

Pentru echipele care aspiră 
la locul trei (poate chiar doi, 
dacă Dinamo va continua să 
piardă din avansul de puncte 
pe care-1 deține), etapa a 
XXIX-a s-a dovedit favorabilă, 
îndeosebi pentru A.S.A. Tg. 
Mureș, cîștigătoare în depla
sare, care se dovedește în fru
moasă revenire de formă. 
„Poli" Timișoara își continuă 
seria evoluțiilor remarcabile si 
va fi interesant de văzut dacă 
miercuri va reuși să stopeze 
liderul autoritar — Steaua 
din cursa lui invincibilă în 
cest retur. Cum în etapa 
mîine atît „Poli", cît si A.S.A., 
S. C. Bacău și Sportul studen
țesc — candidatele cele mai în-

pe

a- 
de

dreptățite, alături de Steaua și 
Dinamo, la un loc pe 
— vor juca acasă, este 
supus că nu se vor 
schimbări în ierarhia 
tuală, clarificările fiind 
pentru mai tîrziu.

Comentariul nostru asupra 
tapei de duminică nu poate 
mite, firește, derbyul Steaua 
Dinamo, așteptat de toți iubi
torii fotbalului cu mare inte
res, deși — sore deosebire de 
alți ani — el nu a mai avut 
de această dată miză cu ade
vărat. Mai puțin spectaculos ca 
ediția sa din toamnă (de vină 
fiind și ploaia torențială căzută 
în timpul jocului), derbyul a 
plăcut totuși zecilor de mii de 
spectatori și sutelor de mii de 
telespectatori, demonstrînd încă 
o dată posibilitățile ridicate de 
joc de care dispun cele două 
echipe fruntașe. Apreciind evo-

podium 
de pre- 
produce 
lor ac- 
amînate

e- 
o-

luția lor în condițiile atît de 
grele de duminică, se cuvine 
să remarcăm, totodată, și ar
bitrajul prestat de Nicolae Rai- 
nea, care s-a ridicat la înăl
țimea reputației sale.

Partidele etapei a XXIX-a 
ne-au oferit totuși constatări 
ceva mai bune și în privința 
sportivității, a disciplinei de 
joc, numărul cartonașelor gal
bene scăzînd Ia 9. Au fost, însă, 
șl două eliminări, 
regretăm cu atît 
cît cei in cauză 
tineri și taientați, 
chiar o speranță 
prezenta tiv.

Este de dorit, 
măsura apropierii 
trecerii, aceste

, pe care le 
mai mult cu 
sînt jucători 
Radu IT fiind 
a lotului re-

in completarea cronicilor

NOTE... NOTE... NOTE...

TURNEUL SELECȚIONATEI
în perioada 19—21 mai, lo

tul de juniori (de perspectivă) 
al tării noastre a efectuat un 
turneu de două jocuri în Tur
cia. în prima întîlnire, dispu
tată la Ankara, tinerii noștri 
fotbaliști au avut ca adversară 
selecționata de perspectivă a 
Turciei. Partida s-a încheiat

• COMPETIȚII 1
oară, repurtînd un frumos suc
ces cu scorul de 8—2.

Dintre componentii echipei 
bucureștene s-au remarcat elevii 
Constantin Pavel, Ion Alecu si 
Constantin Ștefan.

A. IONESCU 
ÎNVINGĂTOR MERITUOS 

IN ULTIMA ETAPA 
A „CUPEI F.R.M."

în pofida ploii, mii de 
spectatori din Moreni au a- 
sistat duminică la etapa fi
nală (a iv-a) a „Cupei F.R.M.“ 
la moto cros.

La startul ultimei reuniuni 
s-au aliniat si componentii echi
pei naționale de seniori, reîntorși 
de la „Cupa Prietenia". Maestrul 
sportului Aurel Ionescu, în ver
vă deosebită, a oferit împreună 
cu campionul tării Mihai Banu 
o întrecere electrizantă, în care 
fiecare a trecut pe rînd la con
ducerea cursei. Cu toate că în 
manșa a doua. M. 
ferit o defecțiune mecanică, 
Ionescu rămîne un învingător 
merituos. Liderul competiției, 
brașoveanul Petre Lucaci, bine 
condus de antrenorul Otto Step- 
hani, a reușit obiectivul propus, 
un loc pe podium și astfel a cu
cerit pentru a doua oară con
secutiv trofeul.

Pregătindu-și temeinic mașini
le pentru orice variantă de 
timp, juniorii și participanții la 
proba motoretelor „Mobra" și-au 
disputat întîietatea cu ardoare 
pe un traseu dificil, Gh. Oproiu 
(în evident progres). R. Diaconu, 
I. Popa, A. Ilieș, R. Birzu. L. 
Dan și alți viitori performeri 
fiind principalii animatori ai con
cursului.

Iată învingătorii etapei : se
niori — A. Ionescu (Energia
Cîmpina) : juniori — Gh. oproiu
(Poiana Cîmpina) ; motoreta
„Mobra“ — A. Hies (Torpedo
Zărnești).

CLASAMENTELE 
seniori : 1. p. 
Brașov) 33 p, 2. A. Ionescu 30 p, 
3. P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 
22 p ; juniori : 1. i. Popa (Tor
pedo Zărnești) 34 p. 2. E. Miilner 
(Torpedo Zărnești) 30 p, 3. R. Dia
conu (Flacăra-Automecanica) 28 
p ; Motoreta „Mobra“ : 1. A. 
Ilieș 45 p, 2. R. Birzu (Mușcelul 
Cîmpulung) 36 p, 3—4. Gh. Șchio- 
pu (St. r. Bv.) si L. Dan (Poiana 
Cîmpina) 18 p. (Tr. I.).

OINĂ : CAMPIONATUL 
LICEELOR AGRICOLE

Duminică s-a încheiat la Tul
cea Campionatul de oină al lice
elor agricole, competiție la star
tul căreia au fost prezente 10 e- 
chipe, calificate în etapele de 
zonă desfășurate în cursul lunii 
mai. La întrecerea finală, forma
țiile au fost împărțite în două 
serii. Cel mai mare număr dc 
victorii (4 în serii și 3 în turneul 
final) l-a obținut reprezentativă 
Liceului agroalimentar din Rm. 
Sărat (jud. Buzău), care a cîști
gat astfel : 8—2 cu Drăgășani, 
6—2 cu Craiova, 9—2 cu Sibiu, 
10—7 cu Nucet, 10—2 cu Sălaj, 
4—0 cu Craiova (în turneul final) 
și 8—4 cu Satu Mare. Pe locurile 
următoare : 2. Liceul Craiova, 3. 
Liceul Cărei, 4. Liceul Nușfalău, 
5. Liceul Sibiu, 6. Liceul Geoagiu.

Tot - ~
„Cupa 
tă de 
gricol

Banu a su-
A.

1.
GENERALE : 

Lucaci (St. r.

la Tulcea s-a desfășurat 
Delta", competiție cîșțiga- 
reorezentativa Liceului a- 
din localitate.

DE JUNIORI IN TURCIA
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DEBUTURI
DE BUN AUGUR

la egalitate 1—1 (1—0). Punc
tul echipei noastre a fost re
alizat de St. Popa. Antrenorul 
C Ardeleanu a folosit urmă
torul „unsprezece" : Mîndrilă 
— Orza. Horvath, Neacșu (Cî- 
rîc). Cernescu — Lupu, Zalup- 
ca, Șt. Popa — Ravai (Bălan), 
Mușat, Ignat (Florean). Peste 
două zile, la 21 mai, tot la 
Ankara, juniorii noștri au în- 
tîlnit lotul reprezentativ al 
Turciei, care se pregătește în 
vederea turneului final UEFA. 
Mult mai experimentați, fot
baliștii țării gazdă au cîștigat 
meciul cu 3—0 (1—0). A jucat 
formația : Mîndrilă — Con
stantin, Cîrîc, Neacșu (Hor
vath), Cernescu — Bălan, Za- 
lupca (Ravai, Ignat), St. Po
pa — Lupu, Mușat, Florean. 
Iată și o scurtă declarație a 
antrenorului C. Ardeleanu fă
cută după reîntoarcerea din 
turneu : „Lipsa de experiență 
internațională a juniorilor noș
tri a contat foarte mult. Apă
rarea a fost compartimentul 
cel mai deficitar, golurile pri
mite fiind urmarea unor gre
șeli individuale flagrante".

firește ca 
de finalul

manifestări 
nesportive să scadă și mai mult 
la număr, să dispară complet. 
Așteptăm acest lucru chiar în 
etapa de mîine, a XXX-a, care 
programează — așa cum se 
vede din programul prezentat 
în pagina 1 — meciuri de mare 
interes pentru toate zonele cla
samentului, în frunte cu inedi
tul derby de Ia Timișoara, din
tre „Poli" și Steaua.

pe 
în-

ACTUALITATI
• CLASAMENTUL INTEK- 

BUCUREȘTEAN. După desfă
șurarea ultimului cuplaj clasa
mentul interbucureștean 
prezintă astfel:

Meciul de la Bacău a avut 
o notă de înverșunare. în pres
tația gazdelor, gafele individuale 
(Volmer, Bădin, Margasoiu, Du- 
țan) au fost suplinite de o 
mare fidelitate colectivă pentru 
tactica indicată (atacuri 
flancuri, centrări după 
trări în fața porții lui ~ 
pînă cînd adversarul a 
Ieșenii, mult timp în 
zece oameni, conducînd 
moment dat pe tabela de mar
caj. s-au sacrificat pentru a 
izbuti ceva. Din înverșunarea 
aceasta s-a născut un meci 
„tare", cu alternări de scor 
care i-au conferit un dram de 
suspens. Evident, în atari con
diții, misiunea brigăzii de ar
bitri n-a 
mult cu 
Drăgulici 
la tușe, 
vizia A : arădenii 
(fostul jucător al U.T.A.-ei și 
al Politehnicii Timișoara) și 
Iacob Lăcătiș.

Spre lauda lor. tușierii s-au 
comportat exemplar. înfruntînd 
și dificultățile de observare a 
unor apărări dispuse în linie, 
tușierii au semnalizat prompt și 
corect numeroasele ofsaiduri 
create. Mai mult, la unul din 
ele, gazdele au înscris prin 
Pană, la scorul de 1—2, arbi
trul de centru, o clipă derutat, 
a acceptat golul fals, dar stea
gul lui I. Igna a înțepenit pe 
verticală, în pofida protestelor 
vehemente din teren și din tri
bună. Normal, S. Drăgulici a 
putut dicta decizia corectă. 
Așteptăm cu plăcere și alte 
asemenea promovări. (I. C.).

pe 
cen- 

Costaș, 
cedat), 
numai 
la un

succesul prin prezentarea în 
teren, după cum ne spunea îna
intea meciului antrenorul I. Io- 
nescu, a patru jucători încă 
nerefăcuți (Niculescu, Stoica, 
Nițu, Moldovan), dar adevărul 
e că întreaga 
țin Homan și 
dominată de 
că replica sa 
contraatacului 
faza de...

se

DIVIZIA C
SERIA I

Progresul Fălticeni — Foresta Mol- 
dovița 3—0 (1—0), Constructorul Bo
toșani — Metalul Rădăuți 3—0 (1—0), 
Metalurgistul lași — Foresta Fălticeni 
2—0 (0—0) — s-a jucat la Roman, 
Victoria Roman —■ Dorna Vatra Dor- 
nei 1—1 (0—0), Avîntul Frasin — Spi
cul Țigănoși 1—0 (0—0), Laminorul Ro
man — Constructorul lași 4—1 (1—0), 
Cristalul Dorohoi — Minerul Gura Hu
morului 2—3 (2—1), A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc — Danubiana Roman 
6—0 (2—0),

Pe primele locuri in clasament, după 
etapa a XXVI-a : 1. LAMINORUL RO
MAN 37 p (54—20), 2. Minerul Gura 
Humorului 37 p (52—22), 3. A.S.A. 
Cîmpulung 35 p (51—26)... pe ulti
mele : 15. Cristalul Dorohoi 18 p (23— 

" ‘....................................... P49), 16.
(24—39).

Metalurgistul la$i 16

SERIA A ll-A
Moinești — Letea BacăuPetrolul

1—0 (0—0), Minerul Comănești — Bra
dul Roznov 2—0 (1—0), Hușana Huși 

Textila Buhuși 1—0 (1—0), Locomo
tiva Adjud — Oituz Tg, Ocna 1—1 
(1—0), Cimentul Bicaz — Constructorul 
Vaslui 3—2 (3—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Petrolistul Dărmănești 
1—0 (1—0), Ozana Tg. Neamț — Rul
mentul Bîrlad nu s-a disputat, Relo- 
nul Săvinești — Tractorul Văleni s-a 
întrerupt în min. 15, la 6—0, Tractorul
— care a început meciul cu 7 jucători
— retrăgîndu-se de pe teren.

Meciul Letea Bacău — Minerul Co
mănești, din etapa a 24-a, s-a omologat 
cu 3—0.

Pe primele locuri : 1. PETROLUL 
MOINEȘTI 44 p (66—15), 2. Relonul 
Săvinești 42 p (72—13) — din 25 de 
jocuri, 3. Letea Bacău 40 p (84—21).., 
pe ultimele : 15. Tractorul Văleni 14 p 
(30—7?) — din 25 de jocuri, 16. Pe
trolistul Dărmănești

SERIA A
Petrolul Berea —

3—0 (0—0), Chimia 
Florești 2—1 (1—0),
— Petrolistul
Carpați Sinaia . .........
(0—O), Caraimanul Bușteni . .........
Mărășești 1—0 (1—0). Avîntul Mîneciu
— I.R.A. Cîmpina 2—1 (1—1), Foresta 
Gugești — Luceafărul Focșani 3—2 
(1—1). Petrolul Teleajen Ploiești — 
Olimpia Rm. Sărat 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. 
SĂRAT 37 p (48—27), 2. Carpați Si
naia 35 p (35—17), 3. Poiana Cîmpina 
34 p (51—23), 4. Caraimanul Bușteni 
34 p (46—27)... pe ultimele : 15. Pe
trolul Berea 20 p (30—42), 16. Carpați 
Nehoiu 10 p (19—61).

(32—73).12 p
II LA
Carpați 

Brazi — 
Poiana 

Boldești 2—0 
— Chimia Buzău 2—1 

Chimia

Nehoiu 
Victoria 
Cîmpina 

(2-0),

1.
2.
3.
4.

STEAUA 
Dinamo 
Sp. stud.
Rapid

6
6
6
6

2
2
1
1

4
3
3
2

0
1
2
3

13—
12—

fost
cit 
a

doi 
A :

facilă, cu atît mal 
..centralul" Sever 

avut ca ajutoare, 
debutanți la Di- 

Ion Igna

REVITALIZARE
ARĂDEANĂ

6
8

5—10
7—13
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7
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• PROGRAMUL PARTIDE
LOR DE TINERET-SPERANȚE 
DIN CAPITALA. Mîine, în Ca
pitală, formațiile de tineret- 
speranțe își dispută întîlnirile 
după următorul program : Ra
pid — Universitatea Cluj-Na- 
poca, pe stadionul Ciulești (cu 
începere de la ora 16), iar 
Sportul studențesc — F.C.M. 
Reșița pe stadionul Republicii 
(de la ora 15,15).

Așadar. U.T.A. a realizat cea 
mal categorică victorie a etapei. 
3—0 cu Jiul este un succes 
dătător de speranțe. Dar cel 
mai mult a bucurat pe suporte
rii arădenilor jocul viguros al... 
„bătrînei doamne". Cu excep
ția lui Colnic și Uilecan, toți 
ceilalți au făcut 
gie. dovedind o 
prinzătoare. în 
flat Domide și 
nergici și bine 
omniprezenți în joc și autorii 
celor mai 
expediate 
De altfel, 
șuturilor 
lor bună.

risipă de ener- 
revitalizare sur- 
frunte s-au a- 
Broșovschî, e- 

orientați tactic,

multe dintre șuturile 
la poarta lui Homan, 
remarcabilă frecventa 
— 31 — și precizia 
Jiul poate motiva in-

REZULTATELE ETAPEI
SERIA A IV-A SERIA A Vll-A

Galati 
Eforie 

(1-2),

Granityl Babadag — Ancora 
1—1 (1—1). Unirea-Știînța
Nord — Portul Constanța 2—2 .. .
Viitorul Brăila — Electrica Constanța 
3—0 (0—0), Voința Constanța — I.M.U. 
Medgidia 2—0 (0—0). Marina Manga
lia — Chimia Brăila 1—0 (0—0), Glo
ria Murfatlar — Autobuzul Făurei 2—0 
(1—0), Progresul Brăila — Minerul Mă- 
cîn 2—0 (0—0), Dunărea Tulcea — Du
nărea Cernavodă 2—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PORTUL CON
STANȚA 40 p (57—16), 2. Progresul 
Brăila 36 p (33—18), 3. Dunărea Tul
cea 32 p (39—21)... pe ultimele : 
Granitul Babadag 17 p (21—55), 
Voința Constanța 15 p (14—45).

Drăgă-
Sadu 

Dierna 
(1-1). 
- A.S.

Minerul Rovinari — Unirea 
șani.1—0 (1—0), Metalurgistul
— Lotru Brezoi 2—0 (1—0),
Orșova — C.F.R. Craiova 1—1 
MEVA Drobeta Tr. Severin ■
Victoria Craiova 2—0 (2—0), Construc
torul Craiova — Progresul Băilești 4—1 
(3—0), Unirea Drobeta Tr. Severin — 
Chimisul Rm. Vîlcea 1—0 (1—0),
Minerul Lupeni — Cimentul-Victoria 
Tg. Jiu 3—0 (0—0), Dunărea Calafat
— Metalul Drobeta Tr. Severin 1—1 
(1—0) s-a jucat la Craiova.

SERIA A V-A

15.
16.

Azotul Slobozia — Tehnometal Bucu
rești 3—2 (1—2), Electronica București
— Rapid Fetești 3—0 (1—0), Avîntul 
Urziceni — Flacăra roșie București 
3—3 (1—2), T. M. București — I.O.R. 
București 5—4 (2—2), Olimpia Giurgiu
— Șoimii TAROM București 0—0, Si
rena București — iPRECA Călărași 0—0, 
I.C.S.I.M. București — Automatica 
București 2—2 (1—1), Unirea Tricolor 
București — Triumf București 1—1 
(0—0). In meci restanță contînd pen
tru etapa a XXV-a : I.C.S.I.M. — Si
rena 0—0.

Pe primele locuri : 1. TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 35 p (41—24), 2. Unirea 
Tricolor București 34 p (31—16), 
Azotul Slobozia 32_p 
ultimele : 
(19—34), 
(27—57).

Pe primele locuri : k MINERUL LU- 
PENI 38 p (48—11), 2. Cimentul “ 
Jiu 32 p (37—24). 3. “ '
Sadu 31 p (27—22)... pe i 
15. Unirea Drobeta Tr. Sev.
(35—50), 16, Victoria Craiova 
(22—46).

Tg.
Metalurgistul 

ultimele :
19 p 

19 p

SERIA A Vlll-A

Constructorul Timîșoora — 
Petroșani 0—1 (0—0), Minerul
— Vulturii textila Lugoj 2—1
Ceramica Jimbolla — Minerul 
2—0 (1—0), C.F.R. Caransebeș — 
C.F.R. Simeria 3—1 (0—1), Metalul
Oțelu Roșu — Gloria Reșița 1—0
(1—0), Minerul Ghelar — Electromotor 
Timișoara 1—1 (0—0), Metalul
— Unirea Sînnîcolau Mare 
(2-0).

Ști în ta 
Teliuc 
(1-1). 
Anina

Bocșa
4—0

15. IPRECA
16. Rapid

.. 3. 
(36—31).,. pe 
Călărași 20 p 
Fetești 18 p

SERIA A VIA

Progresul Corabia — Flacăra-auto- 
mecanica Moreni 0—0, Viitorul Scor- 
nicești — Recolta Stoicânești amînat, 
Chimia Găești — Constructorul Pitești 
2-0 (0—0), F.O.B. Balș — Oțelul Tîr- 
goviște 2—0 (1—0). Vagonul Caracal 
— ROVA Roșiori de Vede 0—0, Pe
trolul Tîrgoviște — Electrica Titu 3—0 
(0—0), Cetatea Tr. Măgurele — Vul
turii Cîmoulung Muscel 3—1 (1—0),
Cimentul Fieni — Voința Caracal 3—0 
(Voința s-a retras din campionat).

Pe primele locuri : 1. FLACĂRA MO
RENI ’ - - ------ - "
40 o 
34 p 
gonul 
frica 
Caracal 4 p (6—70).

41 p (54—15), 2. ROVA Roșiori 
(48—17), 3. Vulturii Cîmpulung 
(47—24)... pe ultimele : 14. Va- 
Caracal 21 d (26—37). 15. Elec- 
Titu 21 p (23—43), 16. Voința

Rezultatele ne-au fost

BRADPe primele locuri : 1. AURUL
35 p (49—14), 2. Minerul Anina 30 p 
(40—24), 3. Vulturii Lugoj 27 p

Metalul 
(34—43), 14. Metalul Oțe- 
p (28—40), 15. C.F.R. 

21 p (32—49).

3. Vulturii Lugoj 27 
(25—14)... pe ultimele : 13. 
Bocșa 21 p 
iu Roșu 21 
Caransebeș

SERIA A IX-A

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

Satu 
Voința

ARMATURA 
2. Strungul 
Voința Ora- 

ultimele : 15. 
.16.

Pe primele locuri : 1. 
ZALĂU 42 p (55—14), 
Arad 38 p (46—18), 3. 
dea 33 p (49—32) .. pe 
Minerul Suncuiuș 18 p (23—44), 
Constructorul Satu Mare 7 p (23—76)).

transmise de către corespondenții noștri

echipă (mai pu- 
Mulțescu) a fost 

adversari pentru 
era palidă. Arma 
a rămas doar în 

idee, căci, nesusți- 
nută de liniile din spate, aceasta 
s-a întors împotriva echipei, iin- 
vitînd adversara la o domi
nare inevitabilă. Și din nou 
vom evidenția sportivitatea din 
teren. în ciuda mizei, a situa
ției celor două echipe, într-un 
joc care s-a bucurat și de un 
arbitraj bun. nesancționarea 
obstrucționării portarului Ho
man în faza dinaintea golului 
al doilea constituind o excep
ție. (Al. C.).

CUM S-A CONSTRUIT 
O VICTORIE

nici ReinhardtProbabil că — 
și nici echipa sa n-au bănuit 
că pot lua de la F.C. Olimpia 
ambele puncte. Sigur că gazde
le îsi impută, la ora actuală, 
marile deficiențe care au de
terminat înfrîngerea suferită 
— lipsa de combativitate după 
deschiderea scorului (excep- 
tîndu-i pe Puszlai, Bocșa, Bat- 
hori II si Corendea), încălca
rea disciplinei de joc, inexis
tența întrajutorării în momen; 
tele critice, accentuarea stării 
de nervozitate prin reproșurile 
pe care unii dintre echipieri 
le-au făcut altora și alte as
pecte ce țin de mecanismul 
intim al formației. Dar, din
colo de toate acestea, trebuie 
să dăm „Cezarului ce-i al Ce
zarului", adică reșițenilor, în 
sensul că ei au știut să în
toarcă „macazul jocului" din 
momentul în care au fost con
duși. Organizîndu-și excelent 
mijlocul terenului, prin triun
ghiul Beldcanu — Bojin — 
Gabel, F.C.M. a „lovit-o" pe 
Olimpia pe partea unde funda
șul Berețchi nu l-a putut opri 
pe impetuosul Florea și prin 
zona fundașilor centrali, în- 
trecuți net (? !) de micuțul și 
mereu... tînărul Tănase. Din 

egalării, oaspeții au 
victorie, pe care au 
cu răbdare și cu 
moderne. F.C.M. a

momentul 
crezut în 
realizat-o 
mijloace 
demonstrat, duminică, ceea ce
obișnuim să numim, de regulă, 
personalitatea unei echipe. 
(S.T.).

A XXVI-a
SERIA A X-A

Minerul Rodna — Minerul Băiuț 
4—0 (2—0), CUPROM Baia Mare — 
Unirea Dej 2—0 (2—0), Cimentul 
Turda — Progresul Năsăud 7—0 
(5—0), Dermata Cluj-Napoca — 
Construcții montaj Cluj-Napoca 0—0, 
C.I.L, Gherla — Foresta Bistrița 3—0 
(3—0), Minerul Bălța — Tehnofrig 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0) . Minerul Baia 
Sprîe — Minerul Cavnic 0—2 (0—1), 
Minerul Borșa — Bradul Vișeu 0—0.

MINERUL 
Unirea Dej 
Rod na 30 p

Pe primele locuri : 1. 
CAVNIC 41 p (63—23), 2. 
33 p (47—22), 3. Minerul 
(52—39), 4. CUPROM Baia Mare 30 
p (42—30)... pe ultimele : 15. Cons- 

‘ Cluj-Napoca 20 p
16. Progresul Năsăud 14 p

trucțil montaj 
(31—39), '
(22—78).

SERIA A XLA

Textila
2—0 (2—0), C.I.L. Blaj — 
Mediaș 4—1 (3—0), U.P.A.___
Metalul Sighișoara 2—0 (0—0), Chimi
ca Tîrnăveni — Lacul Ursu Sovata 
9—0 (2—0), Textila Cisnădie — Inter 
Sibiu 1—0 (1—0), Constructorul Alba 
lulla — I.M.I.X. Agnita 2—1 (1—0),
Avîntul Reghin — Metalul Aiud 0—1 
(0—0), Metalul Copșa Mică — Soda 
Ocna Mureș 1—0 (1—0).

Sebeș — Unirea Alba lulla 
Vitrometan 
Sibiu —

Pe primele locuri : 1. CHIMICA 
TÎRNĂVENI 42 p (62—8), 2. Metalul 
Aiud 42 p (59—16), 3. Unirea Alba 
lulla 34 p (42—31)... pe ultimele : 
Vitrometan Mediaș 15 p (20—43), 
Lacul Ursu Sovata 13 p (20—79).

SERIA A Xll-A

15.
16.

Se-I.C.I.M. Brașov — Metalul Tg. 
cuiesc 1—0 (0—0), Viitorul Gheorghenl
— A. S. Miercurea Ciuc 3—0 (2—0), 
Forestierul Tg. Secuiesc — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—1 (0—1), Minerul Bara- 
olt — C.S.U. Brașov 2—2 (0—0), Pro
gresul Odorhei — Minerul Bălan 2—0 
(1—0), Carpați Brașov — Chimia Or. 
Victoria 1—0 (1—0), Torpedo Zărnești
— Precizia Săcele 3—3 (2—2), Unirea 
Sf. Gheorghe — Utilajul Făgăraș 
5—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 38 p (48—16), 2. Proqre- 

, sul Odorhei 33 p (47—21), 3. Viitorul 
Gheorgheni 32 p (40— 27)... pe ulti
mele : 15. Minerul Bălan 19 p (12—43), 
16. Metalul Tg. Secuiesc 16 p (18—47).

voluntari din localitățile respective.



La turneul internațional de lupte libere de la Constanța

MAJORITATEA LUPTĂTORILOR ROMÂNI ÎNTR-0 BUNĂ FORMĂ
Timp de trei zile, Sala spor

turilor din Constanta a găzduit 
cea de-a XV-a ediție a Tur
neului internațional de lupte li
bere al României, competiție 
care a reunit 127 de sportivii 
din. 11 țări, multe dintre ele 
cu o frumoasă tradiție în lup
tele libere. Chiar dacă nu toate 
tarile și-au trimis la Constanța 
cei mai valoroși luptători, pe 
foile de concurs ale diferitelor 
categorii au figurat multe nu
me cu rezonanță în această dis
ciplină sportivă, medaliați ai 
marilor competiții internaționale 
din ultimii ani. în aceste con
diții, cele cinci locuri 1 ocu
pate de sportivii români (Con
stantin Măndilă, Gigei Anghel, 
Petre Coman, Marin Pîrcălabu, 
Stclian Morcov), ca și clasarea 
în multe alte situații pe locuri 
fruntașe, reprezintă o perfor
manță apreciabilă a reprezen
tanților noștri, pentru care spor
tivii, ca și antrenorii care i-au 
pregătit (Ion Crîsnic, Vascul 
Popovici, Ion Bătrîn) merită fe
licitări.

Concursul a evidențiat o for
mă corespunzătoare etapei ac
tuale de pregătire pentru ma
joritatea componenților lotului 
olimpic, dar în același timp a 
scos în relief și unele minu
suri care se cer remediate în 
puținul timp care a mai ră
mas. De pildă, s-au prezentat 
la nivelul așteptărilor Gigei 
Anghel (57 kg). Petre Coman 
(62 kg), Marin Pircălabu (74

TURNEUL DE HANDBAL DE LA DAREELONA
• CU UN GOLAVERAJ ANTERIOR MAI BUN, ECHIPA SOVIETICĂ 
S-A CLASAT PE PRIMUL LOC • IN ULTIMUL JOC : ROMÂNIA —

U.R.S.S. 16—16 (9—7)

La Barcelona au luat sfirșit în
trecerile ediției 1976 a turneului 
internațional de handbal masculin 
dotat cu „Trofeul Spania". In 
partida decisivă, pentru desemna
rea învingătoarei turneului, repre
zentativele României. șl U.R.S.S. 
au terminat la egalitate, 16—16, 
după ce la pauză handbaliștii ro

it: g), Stclian Morcov (90 kg), E- 
nache Panaite (100 kg) și La- 
dislau Șimon (+100 kg). N-au 
confirmat așteptările Emil Butu, 
Ion Arapu, Petre Cearnău (52 
kg), Petre Brindușan (57 kg), 
Claudiu Zanier (68 kg), Tiberiu 
Seregely (90 kg). în rîndul celor 
care n-au realizat performanța 
de care erau capabili se nu
mără și Vasile Iorga, dar a- 
cesta are scuza lipsei unei pre
gătiri corespunzătoare, ca ur
mare a unei accidentări. Fi
rește, în timpul care a mai 
rămas pînă la data începerii 
turneului olimpic, multiplul nos
tru campion poate ajunge la 
forma care să-i permită reedi
tarea performanțelor trecute. 
Mențiuni se cuvin și luptători
lor Ion Iatagan (48 kg), Gheor- 
ghe Dobrănel (57 kg), Constan
tin Moldovan (62 kg), Dumitru 
Buta (68 kg), Ion Ivanov (82 
kg), Vasile Pușcaș (100 kg).

O remarcă specială merită 
tînărul constănțean Constantin 
Măndilă (21 de ani) care pre
gătit în afara lotului (antrenori 
Ion Ludu și Izmail Chenan), s-a 
prezentat într-o formă exce
lentă la turneul de la Con
stanța. Sportiv dotat cu calități 
deosebite, cu o mare putere de 
luptă și cu apreciabile cunoș
tințe tehnice, Măndilă s-a do
vedit unul dintre cei mai ca
tegorici cîștig'ători ai concursu
lui. impunîndu-se ca un au
tentic performer. Dacă și în

mâni conduseseră cu 9—7. La ega
litate de puncte cu formația noas
tră (7), dar beneficiind de un go
laveraj mal bun, echipa sovietică 
a cucerit trofeul pus în joc, pe lo
curile următoare clasîndu-se în 
ordine : România 7 p, Polonia 3 
p (în ultima zi 19—19 cu Spania), 
Spania 3 p șl Elveția 0 p. 

viitor se va pregăti cu aceeași 
seriozitate, C. Măndilă are toate 
șansele să fie inclus în echipa 
pentru J.O., unde, printr-o com
portare asemănătoare, poate a- 
vea un cuvînt de spus în tur
neul olimpic.

Dacă Ladislau Șimon, cam
pionul european al categoriei, 
nu s-a clasat pe primul loc, 
faptul nu constituie pentru noi 
o surpriză prea mare. Aici au 
fost prezenți doi dintre cei mai 
buni sportivi din lume : Boris 
Bîgaev (U.R.S.S.), cel care l-a 
învins pe Șimon și la C.E. de 
la Leningrad, și Josef Balia 
(Ungaria), medaliat la multe 
mari concursuri de nivel mon
dial.

Mihai TRANCA

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ LA TIR
TRIUNGHIULARUL DUKLA 

PRAGA — T.S.K.A. MOSCOVA 
— STEAUA BUCUREȘTI

Pe poligonul Tunari din Ca
pitală se desfășoară întîlnirea 
triunghiulară dintre puternice
le formații ale cluburilor Du- 
kla Praga, Ț.S.K.a. Moscova 
și Steaua București. Proba de 
pușcă liberă, 60 f.c. seniori, a 
prilejuit lui Glieorghe vasiles- 
cu o frumoasă victorie care 
vine să sublinieze și buna 
comportare avută de acesta la 
concursurile din Franța. Re
zultatul său — 599 p. Victor 
Vlasov (Ț.S.K.A.) s-a clasat pe 
locul 2 cu același număr de 
puncte. Acestor două bune rezul
tate li s-au adăugat și cele ale 
următorilor clasați: 3. Vladimir 
Jurkovski (Ț.S.K.A.) 598 p, 4. 
Marin Marin (Steaua) 597 p. 5. 
Ghenadi Seieznev (Ț.S.K.A.) 
597 p. Pe echipe : 1. Ț.S.K.A. 
2384 p, 2. Steaua 2382 p, 3. Du- 
kla 2 375 p. La pistol viteză, 
victoria a revenit lui Alexandru

NĂSTASE L-A ÎNVINS PE ASHE 
ÎN FINALA „TROFEULUI AVIS"

France-Presse : „ILIE NĂSTASE RĂMÎNE PRINTRE CEI MAI 3UNI 
TENISMANI DIN LUME"

HONOLULU, 24 (Agerpres). 
Competiția internațională de 
tenis pentru „Trofeul Avis", 
care a reunit în Hawaii opt 
dintre cele mai valoroase ra
chete ale lumii, s-a încheiat 
cu o remarcabilă victorie a 
jucătorului român Ilie Năstase. 
După ce i-a învins în grupa 
preliminară pe australienii 
Ken Rosewall, Rod Laver, 
John Alexander și l-a elimi
nat în semifinale pe suedezul 
Bjorn Borg, Ilie Năstase l-a 
întrecut în finală cu 6—3, 1—6, 
6—7, 6—3, 6—1 pe americanul 
Arthur Ashe. Partida s-a dispu
tat la Keauhou-Kona si a fost 
de un excelent nivel tehnic și

Gered (Steaua) — 592 p, iar 
proba de armă liberă 3x40 f, 
lui Ghenadi Alferov (Ț.S.K.A.). 
— 1 154 p.
TALERISTII ROMÂNI AU PLECAT 

LÂ C.E. DE LA BRNO
Lotul de taleriști români, 

alcătuită din Al. Sencovici, A. 
Osten, I. Ionică, M. Ispașiu 
și juniorii N. Nicolae. V. Gheor- 
ghe și Gr. Tomoioagă, a plecat 
spre Cehoslovacia, pentru a 
participa la C.E., găzduite 
anul acesta de orașul Brno. 
întrecerile se vor desfășura în
tre 27 și 30 mai.

SUCCESE ROMÂNEȘTI 
IN „CUPA ȚĂRILOR LATINE 

Șl GRECIEI"

Desfășurată recent la Lisa
bona cea de a XX-a ediție a 
„Cupei țărilor latine europene 
și Greciei" a reunit pe cei 
mai buni trăgători din Belgia, 
Franța, Grecia, Italia. Monaco, 
Portugalia, România și Spania. 

spectacular. Condus cu 2—-1 la 
seturi, Ilie Năstase a dominat 
net ultima parte a întîlnirii, 
reușind 12 „ași" și numeroase 
voleuri care l-au pus în vă
dită inferioritate pe valorosul 
său partener.

Comentînd finala, agenția 
FRANCE-PRESSE scrie, prin
tre altele : „Cu două victorii 
obținute în acest an la asul 
american Jimmy Connors, în
vingător în fața lui Bjorn Borg, 
cîștigătorul circuitului W.C.T., 
campionul român a demonstrai 
prin succesul realizat în fina
lă că rămîne în continuam 
printre cei mai buni tenismani 
din lume"

Iată unele rezultate în
registrate : bărbați, armă li
beră 60 f.c. : 1. L. MANTHOS 
(Grecia) 596 p, 2. W. Frescura 
(Italia) 595, 3. R. Nicolescu 
(România) 593, ... 17. Ș. Kaban 
585, 18. N. Rotaru 585 p ; 3x40 
f : G. EMPTAZ (Franța) 1139 
p, 2. N. Rotaru 1139, 3. Ș. Ka
ban 1137, 4. I. Olărescu 1136; 
echipe : 1. ROMÂNIA 3412 p, 
2, Franța 3406 p, 3. Belgia 3369 
p ; pușcă, 10 m : 1. G. EMP
TAZ 384 p, 2. P. Mullenheim 
(Franța) 382 p, 3. Ș. Kaban 
379 p, 4. I. Olărescu 379 p ; se
nioare : armă, 10 m : 1. EVA 
OLAH (România) 380 p. 2. F. Pie- 
rrel (Franța) 373 p, 3. Mariana 
Feodot (România) 373 p, 4. Ve
ronica Tripșa (România) 372 p; 
pistol standard : 1. ANIȘOARA 
MATEI (România) 587 p (re
cord mondial egalat), 2. Ana 
Ciobanu (România) 582 p, 3. 
T. Usai (Italia) 578 p; armă 
standard, 3x20 f : 1. VERONI
CA TRIPȘA 558 p, 2.Eva Olah 
557 p, 3. Mariana Feodot 551 p.

TURNEUL FEMININ DE VOLEI DE LA SCHWERIN
Turneul internațional feminin 

de volei desfășurat la Schwerin 
(R.D. Germană) a luat sfirșit ou 
victoria primei reprezentative a 
tării gazdă. Echipa României a 
obținut numai o victorie (in fata 
selecționatei secunde a Cubei) ! 
Iată rezultatele : R.D. Germană
(A) — R.D. Germană (B) 3—0,
R.D. Germană (A) — România 3—0 
(1, 2, 10), R.D. Germană (A) — 
Ungaria 3—0, R.D. Germană (B) — 
Cuba (B) 3—2, Ungaria — Cuba
(B) 3—1, Polonia — România 3—0

POLOIȘTII NOȘTRI AU TERMINAT CU BINE ȘL, TESTUL CHIAVARI
Poloiștii din reprezentativa 

țării s-au reîntors duminică di
mineață în Capitală, cu un me
rituos loc secund obținut în 
turneul internațional de la 
Chiavari (Italia). Ieri după- 
amiază ei au și plecat la Buda
pesta pentru a lua parte la o 
nouă competiție importantă — 
„Cupa Tungsram" — care în
cepe miercuri în capitala Un
gariei. Pentru a afla amănunte 
asupra jocurilor de la Chiavari 
am solicitat părerea tov. Con
stantin Mihai, secretar general 
al F.R.N., care a condus de
legația română la acest turneu.

— Cum apreciați evoluția po- 
loiștilor noștri în cel de al 
3-lea test preolimpic ?

— Mai întîi iată rezultatele 
complete și autorii celor 18 go

ATLETISM • Meciul U.R.S.S. — 
Anglia, desfășurat la Kiev, s-a 
încheiat cu scorul de 428—253 în 
favoarea gazdelor (feminin 174—100, 
masculin 254—153). Iată ultimii 
cîștigători : masculin : greutate — 
Barișnikov 21,31 m ; disc — Gen- 
zikov 63,58 m ; 200 m — Aksinin 
21,3 ; 3 OOO m obst. — Stennlngs
8:30,4 ; înălțime — Budalov 2,21 
m ; 5 000 m — Simmons 13:21,2 ; 
800 m — Anikin 1:46.6 ; 110 mg — 
Miasnikov 13,5 ; feminin : 800 m — 
Gherasimova 1:59,7 ; disc — Mel
nik 65.62 m ; greutate — Cljova 
20,79 m ; lungime — Alfeeva 6.53 
m ; 200 m — Lannaman 22,6. o 
La Modesto (California), jamalca- 
nul Don Quarrie a egalat recordul 
mondial pe 100 m, cu 9,9. Alte re
zultate : 200 m — Sands (Bahamas) 
20,7 ; 1 500 m — Wlgwa (Kenya) 
3:43,8 ; 100 mg — Gaines 13,5 ; 
lungime — Robinson 8,32 m (vint 
favorabil) ; înălțime (f) — Huntley
l. 83 m : suliță (f) — Schmidt 64,44
m. 9 Selecția maratoniștilor ame
ricani : shorter — 42,195 km în 
2h 11:51, Rogers 2h 11:58, Kordong 
2 h 13:54. 

(8, 9, 12), România — Cuba (B) 
3—2 (— 14, 6, 9, —15, 11), R. D. Ger
mană (A) — Cuba (B) 3—0, Un
garia — România 3—1 (10, —12, 
13, 13), R.D. Germană (B) —Româ
nia 3—1 (—10, 14, 13, 12), R. D. 
Germană (A) — Polonia 3—1, Un
garia — Polonia 3—1, Polonia — 
R.D. Germană (B) 3—2, Clasament: 
1. R.D. Germană (A) 10 p, 2. Unga
ria 9 p, 3. Polonia 8 p, 4. R. D. 
Germană (B) 7 p, 5. România 6 p, 
6. Cuba (B) 5 p.

luri : România — Australia 
7—5 (2—2, 1—1, I—1, 3—1) — 
C. Rusu 2, CI. Rusu, Slăvei, 
Rus, Nastasiu și Neesham auto
gol : România — Cuba 7—5 
(3—0, 0—1, 2—1, 2—3) — CI. 
Rusu. 2, Slăvei 2, Popescu, Nas
tasiu și C. Rusu ; România — 
Italia 4—4 (1—1, 2—1, 0—2,
1—0) .— Nastasiu, Slăvei, C. 
Rusu și Popescu. Am mai ju
cat și cu Italia B (în afara 
clasamentului) șl am cîștigat cu 
6—3 (2—0, 1—2, 2—1, 1—0) prin 
punctele realizate de Rădu- 
canu 2, Slăvei 2, CI. Rusu și 
Nastasiu. în general, formația 
română a evoluat la un nivel 
superior față de „CuDa Româ
niei", rezultatul obținut în cam
pania echipei medaliate cu 
bronz la ultimul campionat mon

CĂLĂRIE a Proba de dresaj, 
la Aachen, a revenit elvetiencei 
Christine Stiiekelperger (pe „Gra- 
nat") cu 1513 p. Campionul mon
dial al probei, vest-germanul Rai
ner Klimke (pe ,,Mehmed") a o- 
cupat locul trei — 1336 p.

PE SCURT

MECIUL DE BOX 
CLAY - DUNN

• Boxerul Roberto Duran și-a 
păstrat titlul de campion mondial 
la categoria ușoară, învingindu-1 
prin k.o. în repriza a 14-a pe Dou. 
Bizzaro, la Erie (Pensylvania).

• Astă noapte s-a disputat, La 
Olympiahalle din Mtinchen, me
ciul pentru titlul mondial de box 
profesionist la categoria grea din
tre deținătorul centurii Cassius 
Clay și challangerul său, campio
nul britanic Richard Dunn. întru- 
cît meciul a început la ora 4,15 
dimineața (ora București ului), re
zultatul îl vom publica în numă
rul nostru viitor.

dial (Italia) fiind realmente me
ritoriu. Acest meci încheiat cu 
un rezultat egal (4—4) putea 
reveni foarte bine românilor : 
la situația de 3—3, în repriza 
a treia am avut superioritate 
numerică, dar C. Rusu și Po
pescu au greșit și... am pri
mit gol pe contraatac (3—4), 
egalarea obținîndu-se cu două 
secunde înainte de fluierul fi
nal.

— Pe cine ați remarcat în 
cele 4 meciuri ?

— Absolut toți jucătorii fo
losiți, mai puțin Munteanu și 
Fejer, au realizat lucruri bune, 
dar au și greșit. Voi menționa 
totuși evoluția bună a tinărului 
portar D. Spinu, care a apărat 
curajos în toate cele 3 jocuri 
oficiale.

SCRIMA • „Trofeul Martel" la 
spadă, desfășurat la Poitiers, a 
fost cîștigat de Kolczonay (Unga
ria), după baraj ou sovieticul 
Modzollevski. Pe echipe, victoria 
a revenit formației U.R.S.S.

ȘAH • După 5 runde, în „Me
morialul Capablanca", conduce 
Garcia (Cuba) cu 3* */ 2 P.

CICLISM • Etapa a treia a Tu
rului Italiei (Caltanissetta—Paler
mo, 163 km) a fost cîștigată de 
belgianul Van Linden, in 5 h 11:10.
• După desfășurarea cursei Bor
deaux—Paris, Eddy Merckx con
tinuă să conducă în clasamentul 
trofeului ..Super Prestige—Pernod“

MOTO • „Marele Premiu al 
Suediei" la motocros (clasa 500 
cmc) a revenit belgianului Roger 
de Coster care și-a consolidat po
ziția de lider în clasamentul cam
pionatului mondial.

TENIS • Finale, la Hamburg : 
Dibbs — Orantes 6—4, 4—6, 6—4,
2—6, 6—1 ; McNair, Stewart —
Crealy, Warwick 7—6, 7—6, 7—6. • 
Primele rezultate, la Roma : Kuki 
— Goven 6—4, 6—1 ; Andrews — 
Di Matteo 7—5, 6—2 ; Vilas — 
Amaya 6—3, 1—6, 6—1. • în „Cu
pa Davis", meciul italia — Iugo
slavia s-a încheiat cu scorul de 5—0 
în favoarea tenismanilor italieni.

VOLEI • Turneu masculin la 
Tomakonai (Japonia) : Cuba — 
Italia 3—0 (3, 3, 12) ; Japonia — 
Cehoslovacia 3—o (10, 14, 12) . • 
In meci-revanșă (masculin), Fran
ța — Polonia O—3 (—8, —14, — 12).

PROGRAMUL COMPLET AL
Iată așadar că după termi

narea competițiilor europene 
rezervate echipelor de club, și 
campionatul continental pen
tru echipele de seniori și de 
tineret a intrat în faza finală.

Una dintre finaliste în cam
pionatul european de tineret 
este cunoscută : reprezentativa 
Ungariei, care va susține un 
meci dublu cu echipa similară a 
U.R.S.S. sau a Olandei. în pri
ma manșă a semifinalei (du
pă cum am anunțat) au cîști
gat fotbaliștii sovietici cu 3—0, 
returul urmînd să se dispute 
mîine în Olanda.

în campionatul echipelor de 
seniori, după consumarea man
șei a doua a „sferturilor" se 
cunoaște programul semifina
lelor. Ele vor avea loc. du
pă cum urmează, în Iugo
slavia :

16 iunie, la Zagreb : CEHO
SLOVACIA — OLANDA.

17 iunie, la Belgrad : IUGO
SLAVIA — R.F. GERMANIA ;

19 iunie, la Belgrad sau Za
greb : MECIUL PENTRU LO
CUL 3;

CAMPIONATE
POLONIA (în etapa 28) : 

Lech — Stal Mielec 0—0 ; 
R.O.W. — Polonia 1—0 ; Ruch 
— Legia 3—2 ; Szombiercki —■ 
Gornik Zabrze 3—1; L.K.S. — 
Slask 1—0 ; Zaglembie—G.K.S. 
2—1 ; Wisla — Widzew 1—0. 
Clasament : 1. Stal 35 p; 2. 
Ruch 35 p ; 3.G.K.S. 34 p.

BULGARIA (în etapa 28) : 
Slavla Sofia — Sliven 2—0 ; 
Levski Spartak — Spartak 
Pleven 7—1 ; Akademik — Lo
komotiv Sofia 1—1 ; Cerno Mo
re Varna — Ț.S.K.A. 0—2 ; Ru
se — Blagoevgrad 3—1 ; Stara 
Zagora — Trakia Plovdiv 1—1 ; 
Pernik — Spartak Varna 1—1 
Lokomotiv Plovdiv — Vrața 
1—0. Clasament : 1. T.S.K.A.
40 p ; 2. Levski Spartak 39 p ; 
3. Akademik 35 p.

PORTUGALIA (în etapa 29): 
Sporting — Benfica 0—3 ! ; 
C.U.F. — Boavista 0—1 ; Bele- 
nenses — Atletico 1—0 ; Aca- 
demico — Estoril 1—0 ; Unio 
Tomar — Guimaraes 3—0 ; 
Porto — Setubal 2—0. Clasa
ment : 1. Benfica 50 p ; 2. Bo
avista 46 p ; 3. Belenenses 39 p.

TURNEULUI FINAL AL C.E;
20 iunie, la Belgrad : FI

NALA.
Iată acum cîteva amănunte 

Ia partidele desfășurate sîm- 
bătă.

La Cardiff. Iugoslavia a ob
ținut un rezultat excelent cu 
Țara Galilor : 1—1, după ce 
Katalinski a deschis scorul, în 
urma unui penalty acordat de 
arbitrul Rudi Glockner (R.D.G.). j 
Astfel, Iugoslavia, învingătoa- ; 
re în tur cu 2—0, s-a calificat ’ 
pentru turneul final și a pri-, 
mit dreptul de a organiza par- 1 
tidele semifinale și finalele 
(locurile 1—2 și 3—4).

La Kiev, în fața a peste 
100 000 de spectatori, fotbaliș
tii cehoslovaci (neînvinși în 
ultimele 18 partide) au lăsat o 
impresie excelentă în meciul 
cu U.R.S.S. Moder a deschis 
scorul pentru oaspeți, apoi; 
după pauză, Buriak a egalat.' 
în ultimele minute, oaspeții 
au fost din nou în avantaj; 
prin golul aceluiași Moder, 
pentru ca în final Blohin să 
egaleze printr-o lovitură cu 
capul. Cu rezultatul de 2—2 
(2—0 în prima manșă), Ceho
slovacia a obținut calificarea.

La Miinchen, formația vest- 
germană a făcut un joc exce
lent cu Spania, îndeosebi în 
prima repriză, cînd Hoeness a 
înscris un gol de toată frumu
sețea. Scorul a fost majorat de 
debutantul Toppmiiller (de la 
F.C. Kaiserslautern — finalistă'! 
în cupa R.F.G. din acest an) și 
astfel, cu 2—0, campionii mon
diali se califică în turneul fi
nal.

în fine, la Bruxelles, olan
dezii au cîștigat cu 2—1 în fa
ta belgienilor, confirmînd vic
toria cu 5—0 repurtată în tur.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• Echipa Manchester City, 

aflată In turneu în Japonia, a 
jucat la Nagoya cu selecțio
nata niponă, pe care a învin
s-o cu 1—0.

• La Los Angeles, meciul 
dintre selecționatele Braziliei 
și Angliei, contînd pentru tur
neul dedicat bicentenarului 
S.U.A., s-a încheiat cu victoria 
brazilienilor, cu 1—0 (0—0). A 
marcat Roberto (min. 89).
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