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„EUROPENELE" FEMININE DE GIMNASTICĂ 
SÎNT AȘTEPTATE CU MARE INTERES »

Aproape 70 de sportive la startul întrecerilor

ÎN CADRUL „DÂCIADEI" 
coMPnmi și manifestări în județe

PRAGA, 10 (prin telefon). 
Vineri. în Sala sporturilor din 
Praga. cu o capacitate de a- 
proape 10 000 locuri, va începe 
cea de-a XI-a ediție a Cam
pionatelor eurooene feminine 
dej gimnastică. întrecere care — 
dună datele existente la co
mitetul de organizare — va 
reuni aproape 70 de sportive 
din țările Europei. Pentru pri
ma oară în istoria acestei com
petiții, fiecare țară are dreptul 
să lie reprezentată de cîte trei 
sportive, clauză regulamentară 
adoptată anul trecut, la ulti
mul congres al F.I.G. Reamin
tim că la precedentele ediții 
ale camoionatelor europene a- 
veau dreptul de a concura doar 
cite două gimnaste din fiecare 
tară. Prin tradiție, campiona
tele europene sînt o întrecere 
cu caracter individual. decer- 
nîndu-se medalii pentru indi
vidual compas, precum si la 
fiecare aparat în parte. O altă 
noutate a ediției din acest an 
a campionatelor europene este 
aceea că. pentru prima oară, 
finalele pe aparate vor reuni 
cile opt sportive, în ordinea 
medaliilor obținute la con
cursul general de vineri după- 
amiaza. Deci, un număr mai 
mare de concurente aspirante 
Ia podiumul european ! Prin 
tragere la sorți. gimnastele 
participante au fost împărțite 
în două serii, prima serie fiind 
programată vineri la ora 15, 
iar cea de-a doua — tot vi
neri. de la ora 13. Se concu
rează. ca de fiecare dată la 
campionatele europene, numai 
cu exerciții liber alese. Teo

Li al doilea meci amical ‘cu reprezentativa Bulgariei

Nladia Comăneci, la paralele

dora Ungureanu face parte 
din prima serie, iar celelalte 
două gimnaste românce, din sc
ria a doua.

Gimnastica feminină româ
nească are un frumos palmares 
în campionatele europene. La 
primele ediții. desfășurate la 
București (1957) și Cracovia 
(1959), Elena Leușteanu si Sa
nia Iovan s-au numărat printre 
medalia lele concursului. cîști- 
gind, în această ordine.', meda
liile de argint și, respectiv, 
bronz la individual compus la 
edițiile menționate, precum și 
mai multe medalii la aparate. 
Urmează o perioadă de mai 
mulți ani. pînă în 1973. marca
tă printr-un regres al rezulta

telor internaționale, dar la Lon
dra, la cea de-a IX-a ediție, 
Alina Goreac și Anca Grigoraș 
reinnoadă . tradiția succeselor, 
gimnastele noastre aducind pe 
panoplia sportului românesc 
patru medalii : una de argint 
și .trei de bronz. Cu litere de 
aur s-a înscris în palmaresul 
sportului nostru cea de-a X-a 
ediție, jubiliară, a campionate
lor europene, desfășurate acum 
doi ani în Norvegia, la Skien. 
La prima' sa participare la o 
mare, întrecere internațională, 
Nadia Comăneci, atunci în 
vîrstă de 13 ani și jumătate, a 
evoluat într-o manieră impre
sionantă, cu exerciții extrem 
de dificile, dar executate cu 
mare precizie, siguranță și vir
tuozitate. cîștîgînd titlul de 
campioană a Europei la indivi
dual compus, precum și trei 
medalii de aur și una de ar-

Constantin MACOVEI

BACĂU. în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej a avut loc „Fes
tivalul sportului muncitoresc", 
desfășurat în cadrul „Daciadei" 
și dedicat Centenarului Inde
pendenței. Au luat parte peste 
2 000 de sportivi de la 30 de 
asociații din județ, care s-au 
întrecut la 11 ramuri. Cupele 
pentru cea mai bună partici
pare au revenit reprezentanți
lor municipiului Bacău și aso
ciației C.S.M. Borzești. (D. 
Pravăț, coresp.).

TULCEA. în municipiul Tul- 
cea și în 32 de localități din 
județ au avut loc întreceri de 
cros, handbal, fotbal, volei, po
pice. în orașul Tulcea de un 
frumos succes s-a bucurat 
„Cupa Independenței11 la caiac- 
canoe, la care au luat parte 
peste 80 de sportivi și turneul 
de volei la care au participat 
echipe de junioare din Tulcea, 
Rm. Sărat, Călărași, Suceava 
și Galați. (P. Comșa, coresp.).

VRANCEA. Mii de tineri au 
omagiat Centenarul Indepen
denței participînd în aceste zile 
la numeroase acțiuni sportive 
organizate în întreg județul. 
Astfel, la Focșani, Odobești, 
Panciu, Mărășești, Adjud și în 
comunele Vidra, Adjudul Vechi 
și în celelalte localități au avut 
loc întreceri de atletism, volei, 
handbal, tenis, șah, popice, fot
bal. (V. Manoliu — coresp.)

MARAMUREȘ. în municipiul 
Bala Mare peste 700 de elevi 
au participat la o întrecere de 
cros, iar alți 300 de concurenți 
au luat parte la „Festivalul 
sporturilor tehnico-aplicative", 
acțiuni înscrise în cadrul „Da- 
ciadei“ și dedicate Centenarului 
Independenței. De asemenea, în 
orașelș Vișeul de Sus și Sighet 
au avut loc întreceri de atletism, 
fotbal, orientare sportivă, tenis, (Continuare în pag. 2—3)

la care au luat parte elevi de 
la școlile generale și licee.

CLUJ. Pe toate bazele din 
municipiul Cluj-Napoca și din 
celelalte orașe și comune ale 
județului s-au desfășurat com
petiții în cinstea Centenarului 
Independenței. De un frumos 
succes s-a bucurat manifestarea 
organizată de A.S.A. Cluj-Na
poca. care a cuprins demonstra
ții de călărie (dresaj și obsta
cole), tir cu arcul, box și lupte, 
la care și-au dat concursul 
numeroși sportivi fruntași. (Gh. 
Lozincă — coresp.)

BUCUREȘTI. Peste 5 000 de 
studenți, din cadrul Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu11 
din Capitală au participat la 
întreceri de șah, tenis de masă, 
popice, cros. volei. baschet, 
handbal, fotbal în cadrul „Cupei 
Independenței11. S-au remarcat 
cu această ocazie reprezentati
vele facultăților de horticultu
ra, îmbunătățiri funciare și me
dicină veterinară.

VASLUI. „Cupa Independen
ței11 a reunit în județul Vaslui 
mii de tineri la startul între
cerilor de fotbal, volei, hand
bal, șah și altele. S-au eviden
țiat asociațiile Metalul. Confec
ția, Voința din Vaslui, Știința 
Huși, EPAM Bîrlad. (M. Flo- 
rea — coresp.).

BLAJ : „CROSUL 
INDEPENDENȚEI"

întrecerile „Crosului Inde
pendenței", desfășurate pe 
„Cîmpia Libertății" în cadrul 
amplelor manifestări sportive 
de la Blaj, s-au bucurat de un 
remarcabil succes, în primul 
rînd datorită eforturilor de
puse de organele locale de 
partid și de stat, de cadrele

ECHIPA DE BASCHET A ROMÂNIEI (Continuare in pag. a 4-a)
Participare entuziastă, dispute dirze în „Crosul Independenței" de 
. pe Cîmpia Libertății Foto : Vasile BAGEAC

VICTORIOASĂ CU 101-90

Cernat (in imagine aruncă la coș, cu toată 
opoziția adversarului) s-a dovedit din nou 
unul dintre cei mai eficienți jucători ai 
naționalei. Foto : Dragoș NEAGU

Ca și luni, reprezentativa 
masculină de baschet a Româ
niei a repurtat ieri seară. în 
sala Floreasca, victoria în în- 
tîlnirea amicală susținută în 
compania echipei Bulgariei : 
101—98 (48—51). Deosebirea din
tre cele două meciuri a con
stat în maniera în care au 
evoluat baschetbaliștii celor do
uă formații : oaspeții au luptat

CU

tit să 
bună 
sportivii 
contrast, au 
luat 
în

mai multă e- 
nergie și au izbu- 

conducă o 
perioadă ; 
români, în 

evo- 
ceva mai slab : 

apărare nu s-au 
mai „bătut" ca în 
ziua precedentă (ca 
urmare, oaspeții 
au ajuns mai u- 
șor sub panou sau 
au aruncat nestin
gheriți la coș. de 
la semidistanță în 
special), iar în a- 
tac au ratat destul 
de mult. uneori 
chiar din situații 
deosebit de favo
rabile. în plus, 
mai reproșăm se
lecționatei române 
prea desele pro
teste adresate ar
bitrilor A. Ivanov 
și C. Negulescu. 
care au condus bi
ne, dar insuficient 
de exigeați tocmai 
față de Repetatele 
abateri.

Au înscris : Oc- 
zelak 23. Cernat 
22, Braboveanu 18, 
Georgescu 12. I- 
vascenco 6. Novac 

8, Popa 8, Niculescu 4 (au mai 
jucat Chivulescu și Uglai) pen
tru România, respectiv Peicev 
29 (!). Stoianov 18, Eftimov 14, 
Markov 10. Șuranov 4. Smo- 
cesehi 2. Takev 8, Kolev 5, 
Trandafilov 8.

Cu această întihiire, pregătiri
le echipei române in vederea 
C.E. s-au încheiat.

D. STANCULE5CU

SUCCESUL DE LA ZAGREB 
COMENTAT DE CEI CARE L-AU OBȚINUT
Opinii ale conducerii tehnice și ale jucătorilor 

din lot după meciul cu Iugoslavia
Zagreb, la nici o oră după 

terminarea meciului Iugoslavia 
— România. Lotul nostru se 
pregătește de îmbarcarea pen
tru întoarcerea in țară. La ur
carea in avion, primele felici
tări vin din partea echipajului 
AN-ului 24 : „Bravo, băieți 1 
Zburam deasupra orașului Tir- 
gu Jiu cind ați marcat primul 
gol. Greu ne-a fost în ultimele 
zece minute cind, fiind in zo
na . de aterizare, n-am mai pu
tut asculta transmisia la radio. 
Îndată ce am oprit motoarele, 
prima întrebare către persona
lul aeroportului din Zagreb a 
fost : cit e rezultatul ? Vă în
chipuiți cit de fericiți am fost 
aflind de minunata voastră vic
torie !“, mărturisește Valeriu

SCRIMA ÎN
Vineri, sîmbătă si dumini

că floretistele iși vor disputa 
la Constanța titlul de campioa
nă națională pe acest an, pre
cum și prima etapă a diviziilor 
naționale A și B. Floretiștii 
(Kuki, Țiu, Petruș, Buricea, FI. 
Nicolae) se vor afla la Bad 
Durheim (R.F.G.) unde vineri 
vor participa la întîlnirea pe 

Mălău, comandantul navei, în 
numele întregului echipaj din 
care mai făceau parte Marin 
Dumitrescu — comandant de 
bord —, George Marțian — co
pilot, Petre Rizescu — mecanic, 
Valentina Croitoru, Laura Ni
colae, Virgil Ionescu și Mărgă
rit Grancea — însoțitori de 
bord, ultimul indicînd, în tim
pul voiajului dc vineri, spre 
Zagreb, victoria echipei noastre.

...în avion, atmosferă veselă, 
firească oricărei victorii. Ob
servăm, însă, cu satisfacție, că 
există o măsură în exterioriza
rea fiecăruia. Se discută foarte 
mult despre ce a fost, dar și 
despre ce va fi.

Se înțelege că ii acordăm în- 
tiietatea, în șirul impresiilor

ACTUALITATE
echipe R. F. Germania — 
România ; pentru ca sîmbătă și 
duminică să concureze într-un 
turneu internațional individual. 
Sabrerii (Pop, Irimiciuc, C. 
Marin, Mustață, Nilca) vor lua 
parte, sîmbătă și duminică, la 
tradiționalul turneu internațio
nal de la Padova, dotat cu 
„Trofeul Luxardo". 

pe care le vom culege de la 
toți componenții delegației, vi
cepreședintelui F.R.F. și antre
norului echipelor naționale, 
Ștefan Covaci : „După o peri
oadă intensă de muncă, con
stat cu satisfacție că au apărut 
acumulări și de ordin cantita
tiv și de ordin calitativ. Am să 
citez pe reputatul meu coleg, 
Angelo Niculescu, care, feliei- 
tîndu-ne după jocul făcut în 
partida cu R.D. Germană, spu
nea că actuala echipă e mai 
bună decit formația lui, deși 
nu are personalitățile acelei 
garnituri. Bucuria noastră e 
mare, dar trebuie să privim 
cu toată grija spre a doua par
te a luptei, care se anunță 
foarte grea. Trebuie ca reuși
tele reprezentativei din acest 
sezon să aibă repercusiuni asu
pra întregii activități fotbalisti
ce. Poate că și cei care nu au 
avut încredere în acest lot iși 
vor reconsidera pozițiile. Sînt 
fericit că — împreună cu cola
boratorii și jucătorii — am pu
tut dedica victoria zilei Parti
dului și Centenarului Indepen-

Eftimie IONESCU 
Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)



in Capitala a fost inaugurată

0 NOUĂ Șl FRUMOASĂ BAZĂ SPORTIVĂ

Foto : I. MIHĂICĂUn colț al noului stadion „Mecanica fină“.

Zilele trecute s-a inaugurat 
în Capitală o nouă și cochetă 
bază sportivă, cea a asociației 
sportive. Mecanica fină, care 
funcționează pe lingă întreprin
derea cu același nume. Noul 
stadion „M. F.“ este situat în 
cartierul Pantelimon (sectorul 
3), pe șos. Gării Cățelu, într-o 
nouă zonă de agrement, pe 
malul lacului Pantelimon II, 
unde mai sînt cîteva frumoase 
baze sportive, construite în ul
timul timp, sau altele în curs 
de amenajare.

Sportivii, tinerii de la Meca-

ÎN CADRUL „DACIADEI"
COMPETIȚII Șl MANIFESTAU! IN JUDEȚE

(Urmare din pag. 1)

In munici- 
în orașul

ca de alt-

didactice, pentru a asigura 
condiții deosebite competiției 
înscrisă sub genericul „Dacia
dei" și dedicată sărbătorii Cen
tenarului Independenței.

Miile de tineri prezenți au 
demonstrat, încă o dată, vigoa
rea, entuziasmul și atașamentul 
lor nețărmurit față de patrie.

NEAMȚ. Sute de tineri au 
luat parte la competițiile în
scrise sub genericul „Daciadei" 
și închinate Centenarului Inde
pendenței, participînd cu entu
ziasm la întreceri, 
piui Piatra Neamț, _  __
Bicaz, în comunele Bălțătești, 
Crăcăoani, Dobreni, '
fel în toate localitățile, între
cerile de volei, fotbal, handbal, 
tenis, cros au figurat îiî progra
mul manifestărilor sportive din 
aceste zile. (Gh. Năstase — 
coresp.)

BRAȘOV. Peste 80 de sportivi 
din șapte localități ale județu
lui au luăt parte la „Cupa In
dependenței" la tenis de masă, 
trofeul fiind cîștigat de echipa 
Tractorul Brașov, urmată de 
Hidromecanica și întreprinde
rea de autocamioane. De ase
menea, și în celelalte localități 
au avut loc întreceri viu dis
putate la mai multe discipline, 
sportive. (C. Gruia — coresp.)

HUNEDOARA. In localitatea 
minieră Petroșani, aflată pe 
Valea Jiului, în fața a nume
roși spectatori. pe stadionul 
„Jiul" a avut loc un frumos 
spectacol cultural-sportiv, de
dicat Centenarului Independen
ței, la care și-au dat concursul 
elevi și tineri sportivi de la 
școlile șî întreprinderile muni
cipiului. (T. Cornea — coresp.).

BIHOR. Din amplul program 
organizat în cadrul „Daciadei"

CONCURSUL ORGANIZAT DE C. N. E. F. S
PENTRU UN MARS

9

15 iunie, ultimul termen de
AL .DACIADEI''

predare a lucrărilor
!' în vederea realizării u- 
•[ nui mars al competiției n»a- 
* ționale DACIADA, Consiliul 
J Național pentru Educație 
ij Fizică și Sport a instituit 
]i un concurs public, deschis 

tuturor compozitorilor și 
]i poeților, membri ai Uniu

nilor de creație, precum și 
compozitorilor amatori.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a- 
nuntă că ultimul termen de 

nica fină, care timp de mai 
bine de un an au efectuat mii 
și mii de ore de muncă patrio
tică pentru a transforma un loc 
viran, denivelat, într-o splendi
dă bază sportivă, au acum la 
dispoziție un frumos teren de 
fotbal, cu un gazon excelent 
și cu o pistă de alergare, su
prafețe bituminlzate pentru 
handbal, tenis (pe care se vor 
suprapune terenuri de baschet 
și volei), o popicărie cu două 
piste, portic de gimnastică, un 
ring de box, o pistă cu obsta
cole și o clădire care adăpos-

Astăzi, la Cimpulung Mol
dovenesc, începe o mare 
competiție sportivă în ca
drul „Daciadei" : etapa fi
nală a concursurilor Sparta- 
chiadei de vară a liceelor 
militare. Participanții, cei 
mai buni sportivi de la li
ceele militare D. Cantemir, 
Ștefan cel Mare, Mihai Vi
teazul, Liceul militar de 
marină, Școala de muzică, 
se vor întrece, timp de cinci 
zile, în probe atletice, la 
gimnastică, tir cu aer com
primat, jocuri și triatlon 
militar.

în ultima zi, 15 mai, con- 
curenții vor asista la o 
mare demonstrație sportivă 
susținută de circa 1 000 de 
tineri.

și dedicat Centenarului Inde
pendenței care s-a desfășurat 
în județul Bihor am reținut 
„Turul ciclist", care a reunit 
la start numeroși participanți. 
Desfășurată pe un traseu avînd 
peste 170 km, întrecerea a dat 
naștere la o dispută dîrză, în
cheiată cu victoria reprezen
tanților asociațiilor Rapid și. O- 
limpia din Oradea. (I. Ghișa — 
coresp.)

TIMIȘ. Asociația sportivă 
Dinamo din Timișoara a orga
nizat în cinstea Centenarului 
Independenței o competiție de 
tir la care au luat parte peste 
80 de concurenți. De asemenea, 
în municipiul Timișoara au 
avut loc și alte numeroase 
competiții sportive dedicate a- 
cestui important eveniment la 
care au luat parte elevi, stu- 
denți și tineri din întreprinde
rile și instituțiile orașului. (C. 
Crețu — coresp.) 

predare 
zică și text — este 15 iunie 
1977.

Lucrările. în două exem
plare, purtind un motto, în
soțite de plicuri închise cu 
motto-ul acestora, vor fi tri
mise la C.N.E.F.S., str. Va- 
sile Conta nr. 16, sector 1, 
București, cu mențiunea 
„Pentru concursul MARȘUL 
DACIADEI". 

a lucrărilor — mu-

tește vestiarele cu anexele res
pective precum și spații pen-; 
tru mesele de ping-pong și șah.

Ziua inaugurării, transfor
mată într-o adevărată sărbă
toare sportivă, a adus pe noul 
stadion sute și sute de tineri 
și vîrstnici din întreprinderea 
„oboreană", care au petrecut 
cîteva ore plăcute, participînd 
la diferite jocuri, sau asistind 
la demonstrații de box, lupte 
etc. Amenajarea noului stadion 
a constituit o preocupare nu 
numai pentru conducerea aso
ciației sportive (președinte 
Ștefan Blaier) ci și pentru con
ducerea administrativă de la 
Mecanica fină (director ing. 
Șerban Teodorescu), care acor
dă importanța cuvenită 
vității sportive. — 
AJ S. Mecanică 
activitate demnă 
seamă. Pe lingă 
la care participă 
tineretului, se poate vorbi 
de nuclee de performanță 
baschet, tenis de masă, șah (cu 
echipe în campionatul munici
pal) și fotbal (formația Meca
nica fină e fruntașa campio
natului „Onoare"). Tot aici 
funcționează și un centru dc 
copii subvenționat de federa
ție. Firește, darea în folosință 
a noii baze sportive va face 
ca sportul la „M. F.“ să capete 
noi valențe.

acti-
Dealtfel, la 
fină există o 
de luat în 

cea de masă, 
majoritatea 

Și 
la

T. RĂBȘAN

DIN TOATE SPORTURI!E
RGY INTR-O INTILNIRE AMICALA, 
bvA pugiliști’i de la Metalul Bocșa 
i-au întrecut cu 17—3 pe cei de la 
C.S.M. Reșița. în cele mai disputate 
meciuri, V. Sirbu m.n. cu C. Muscă 
și I. Potoceanu m.n. cu C. Varan > 
IN PERIOADA 25—29 mai, la Reșița 
se va disputa ediția a lli-a a „Me
morialului Petre Pop", competiție la 
care au fost invitați pugiliști din țară 
și de peste hotare. (D. Glâvan — co
resp.) • GALA AMICALA dintre pugi- 
l'iștii de ia Voința Tg. Jiu și Voința 
Craiova s-a încheiat cu categoricul 
scor de 13—5 în favoarea sportivilor 
din Tg. Jiu, gazdele acestei întreceri. 
Cîteva rezultate : cat. muscă : I. 
Georgescu (Voința Tg. Jiu) b.ab.tl 
M. Badea ; cat. semiușoarâ : N. Gî- 
fei (Voința Tg. Jiu) b.p. I. Marian ; 
cat. ușoară : I. Tomescu (Voința Tg. 
Jiu) meci nul cu M. Mitrache : cat. 
mijlocie mică : -4. Geică (Voința 
Jiu) b.p., M. Dobrică. Intîlnirea 
vanșă va avea Ioc Ia 28 mai, 
Craiova. (Z. Motea — coresp.) 
JUDO ElWA DE ZONA

Tg. 
re
ia

D. 
Gh.

a 
campionatelor republi

cane individuale de seniori a desem
nat finoliștii care își vor disputa tit
lurile de campioni la sfirșitul acestei 
luni. La zona de la Arad au ocupat 
primul loc (în ordinea categoriilor) :
C. Mihcilca (Rapid Arad), J. Malnaș 
(Agronomia Timișoara), S. Nemeș,
D. Csep și L. Pali („U" Cluj-Na-
poca), T. Solomon și I. Ghiță (Agro
nomia) lași : P. Bâltățescu (Șc. sp. 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej), N.
Trașcă și C. Coman (C.S.M. BorzeștP, 
C. Sauciuc (Politehnica lași), ~
Constantin, D. Alexandru și 
Dumbravă (C.S.M. Borzești). 
izadtim/* ee KARTODROMUL RAKI IINTERNATIONAL 
DE LA CLUJ-NAPOCA s-o disputat 
prima etapă a campionatului repu
blican de.anduranțâ (rezistența) la 
karting pentru categoria 50 cmc. Din 
cele 22 echipaje care au luat star
tul, pe primele trei locuri s-au cla
sat : 1. Nicolae Trifu — Alexandru
Grosu (Motor IRA Cluj-Napoca) a 
efectuat în 3 ore 89 de ture (112,674 
km) cu o medie orara de 37,558 km ;

In ziua de 15 mai. la 
Complexul sportiv Tinere
tului încep înscrierile Ia 
centrul de inițiere la înot 
pentru copii. De astăzi, în 
cadrul acestui complex 
funcționează ștrandul pu
blic.

Campionatul Diviziei A de 
handbal se apropie de final. 
După etapa a 29-a, consumată 
duminică, situația din zona 
„fierbinte" a clasamentelor s-a 
complicat parcă și mai mult, 
mai ales că anul acesta intră 
în discuție nu două, ci patru e- 
chipe, ultimele clasate retro- 
gradind, iar ocupantele locu
rilor 9 și 10 uimind a participa 
la turnee de baraj cu cîștigă- 
toarele seriilor din Divizia B.

In partea de sus a clasamen
telor, este interesantă de ur
mărit disputa pentru ocuparea 
locului III la masculin (în care 
sînt angajate cu șanse, aproxi
mativ egale, H. C. Minaur Ba
ia Mare și Dinamo Brașov), în 
vreme ce la feminin atît lupta 
pentru titlu este deschisă (in
tre „U“ Timișoara și I.E.F.S.), 
cît și aceea pentru ocuparea 
locului III („U București, Ra
pid și Confecția candidînd toa
te trei la această poziție frun
tașă).

Mîine are Ioc etapa a 30-a, 
intermediară. Iată programul 
rundei : FEMININ : I.E.F.S. — 
Rapid (teren Dinamo, de . Ia 
ora 16,30), Constructorul Timi
șoara — Progresul, Voința O- 
dorhei — „U“ București, Mu-

Azi, In meci restanță
la rugby

DERBYUL
STEAUA-DINAMO
Vechea rivalitate sportivă 

dintre rugbyștii de la Steaua și 
de la Dinamo, ca și pozițiile 
de frunte ocupate și în actuala 
ediție de campionat (Steaua — 
lideră neînvinsă, cu 20 puncte, 
iar Dinamo locul 4, cu 17 
puncte) face ca interesul iubi
torilor sportului cu balonul o- 
val să fie major față de întîl- 
nirea lor de miercuri (stadion 
Steaua, ora 16,30), restantă din 
etapa a 7-a a fazei finale a 
campionatului. în teren vor e- 
volua o întreagă pleiadă de 
foști sau actuali internaționali, 
printre care Durbac, Alexandru, 
Pintea, M. Ionescu, Murariu, 
Achim, Munteanu, Corneliu, Su- 
ciu, Postolachi (Steaua), Nica, 
Dragomirescu, Constantin, Dăi- 
ciulescu, Baciu, Borș, Țurlea 
(Dinamo). Singurul absent al 
partidei — mijlocașul la gră
madă dinamovist, Paraschiv, 
accidentat in meciul România 
— Italia.

2. Gh. Urdea — Constantin Nedelcu 
(C.S.U. Brașov), 86 ture, medie 
36.292 km/h ; 3. Constantin Mincîu
— Virgil Mocanu (Pescărușul Con
stanța), 85 ture, medie 35,870 km.
vm FI REZULTAÎE DIN divizia b VLzLkl (e;Qpa a 21-a). Masculin : 
Medicina Timișoara — SARO Tîrgo- 
viș’.e 2—3, Oțelul Or. Dr. P. Groza — 
Calculatorul Buc. 3—0, Dinamo Bră
ila — C.S.M. Suceava 3—1, C.S.U. 
Pitești — Progresul Buc. 1—3, Farul
— Electra Buc. 3-0, Grivîța Roșie 
Buc. — Foresta Arad 3—1, C.F.R. Buc.
— Voința Alba lulia 3-0, TEROM 
lași — Steaua r. Zalău 3—1, Silvania 
Ș. Silvaniei — Relonul Săvinești 3—0,
I.C.I.M.  Brașov - I.E.F.S. 0-3, I.T.B.
— Metalul Hunedoara 0—3 : feminin : 
I.T.B. — Chimpex Constanta 3—0, 
GIGCL Brașov — C.S. Rm. Vilcea 3-0, 
Olimpia Oradea — Drapelul r. 
Sibiu 3—2, Constructorul Arod — 
C.P.B. 1—3, Spartac Buc. — Voința 
Buc. 0—3, Flacăra r. Buc. — C.S.U. 
Tg. Mureș 3—0, Voința Craiova — 
Univ. Buc. 1—3, Corvinul Deva — Pe
nicilina II lași 3—2.

„CUPA F. R. M.“

LA MOTOCICLISM
centrul municipiului Ora- 
în prezența a circa 10 000 

a avut loc un 
viteză

în 
dea. 
de spectatori, 
concurs motociclist de
pe circuit contind ca cea de a 
doua etapă a „Cupei F.R.M.". 
învingători au fost • clasa 50 
cmc — Traian Mihăilescu 
(C.S.M. București) ; 75 cmc — 
Ladisiau Ferenczi (Voința O- 
radea) ; 125 cmc — Cornel Bo- 
boescu (C.S.M. Reșița); 175 cmc 
— Gunter Seuchenstein (C.S.M. 
Reșița) ; 250 cmc — Ion Lăză- 
rescu (Energia Cîmpina) ; 750 
cmc -— Petru Lucaci (Steagul 
Roșu Brașov) ; ataș — Hel
muth Pankratz — Heinz Dovitz 
(Voința 
echipe 
C.S.M. 
puncte.
63 p„ 3. Energia Cîmpina 50 p. 
(Ilie GHIȘA — coresp.)

Sibiu). Clasament pe 
după două etape :

București, IRUG
2. Progresul Timișoara

1.
86

DIVIZIA A DE HANDBAL
reșul Tg. Mureș — „U“ Iași, 
„U“ Timișoara — Textila Bu- 
husi și „U“ Cluj-Napoca — 
Confecția ; MASCULIN : „U“
București — Steaua (teren Uni
versitatea, de la ora 15), Dina
mo București — „U“ Cluj-Na
poca (teren Dinamo, de la ora 
17,40), Dinamo Brașov — Glo
ria Arad, Știința Bacău — Poli. 
Timișoara, Hl C. Minaur — Re- 
lonul Săvinești și C.S.M. Bor
zești — C.S.U. Galați. Iată și 
configurația clasamentelor înain
tea acestei etape :

FEMININ

TIeri cum

1. „U" TIMIȘ. 29 22 3 4 434-316 47
2. I.E.F.S. 29 22 2 5 399-316 46
3. „U“ Buc. 29 18 3 8 443-376 39
4. Rapid 29 16 5 8 399-355 37
5. Confecția 29 17 2 10 386-365 36
6. Progresul 29 12 6 11 366-341 30
7. „U" Cluj-N. 29 11 3 15 397-425 25
8. Mureșul 29 10 3 16 411-434 23
9. Constr. Tim. 29 9 4 16 357-392 22

10. „U“ lași 29 9 1 19 387-426 19
11. Voința Od. 29 4 5 20 319-427 13
12. Text. Buhuși 29 4 3 22 310-435 11

MASCULIN
1. STEAUA 28 28 0 0 683-476 56
2. Dinamo Buc. 28 22 2 4 556-417 46
3. H.C. Mincur 28 17 1 10 602-542 35
4. Dinamo Bv. 29 16 2 11 544-504 34
5. Știința Bc. 28 12 4 12 470-477 28
6. Poli Timiș. 28 12 3 13 487-439 27
7. Gloria Arad 29 10 3 16 526-593 23
8. Relonul 29 10 2 17 512-553 22
9. C.S.M. Borz. 29 9 2 18 518-580 20

10. „U* Cluj-N. 29 8 3 18 496-558 19
11. „U“ Buc. 28 6 5 17 376-457 17
12. C.S.U. Galați 29 7 1 21 458-577 15
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rile și i 
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în rîndulj 
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turile red

O im. 
ne-au lăsi 
bului naf 
special 
Holman f 
ma reuși

de ‘ 
în I 
prii 
Duv

Divizia A

tre- 
cadrul campionatului 
A de tenis de masă 
programate mai multe 
în etapele a 2-a si a 
general, atît la femi- 
și la masculin rezulta- 
fost cele scontate, fa- 

punctele 
oare- 

suferită pe 
C.S. Arad I 

’Șc. sp. Cra-

înregistrate 
pină

VICTORII,
La sfîrșitul săptăminii 

cute. în 
Diviziei 
au fosț 
partide 
3-a. în 
nin cit 
tele au 
voriții apropriindu-și i 
puse în joc. Surprinde, 
cum, înfrîngerea 
teren propriu de 
în fata formației 
iova.

Iată rezultatele, ___
în partidele desfășurate 
acum în primele trei etape : 
FEMININ, etapa I : C.S. Arad 
I — C.S. Arad II dublu W—O; 
Gloria Buzău — Progresul Buc.' 
dublu W—O ; C.S.M. Cluj-Na
poca — Șc. sp. Craiova 9—0
(W—O) ; Spartac Buc. — Voin
ța Singeorgiu de Pădure 6—3; 
Șc. sp. 1 Buc. — Metalurgistul 
Cițgir 0—9 ; Dinamo Slatina — 
Șc. sp. Rm. Vilcea 0—9 (W—O); 
etapa a 2-a : C.S. Arad II — 
Șc. sp. Craiova 8—1 ; etapa a 
3-a : C.S. Arad I — Șc. sp. 
Craiova 2—7 ; C.S.M. Cluj-Na
poca — Progresul Buc. 4—5 ; 
Voința Singe-orgiu de Pădure — 
Șc. sp. Rm. Vilcea 3—6 ; Meita-

Sinibdtd și duminică,

ÎN i

lurgistul 
tina 5—4 
sp. 1 Bl 
etapa I : 
Locomoti 
Gloria B 
dublu 
poca — 
(W—O) ; 
doara — 
cuiesc 1
— Șc. sr 
Tractoru 
Tg. Mur 
Politehn: 
iova 4—
— Glori 
a 3-a : 
niv. Gr; 
ca Buc. 
C.S.M. 
greșul 
Odorheii 
Napoca .... 
șov —
ra 12—E 
.- Șc. s

• Ur 
care se . 
de 21 < 
partidei. 
Arad I. 
Progrest'. 
zău — 
Buc. — 
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Dinamo 
Vîleea
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CAMPIONATELE l

UNIVERSITARE
LA ATLETISM

„Cup. 
și Invă 
fășurat; 
cu un< 
Reamin

Pe Stadionul Republicii, sîm- 
bătă și dumîfiică, vor avea loc 
.finalele campionatelor republi
cane universitare, prima com
petiție de amploare a sezonu
lui atletic de pistă. întrecerile 
vor prilejui și o primă selecție 
a lotului care se pregătește 
pentru Universiada de la Sofia. 
Concomitent va avea loc con
cursul republican de primăva
ră la probe combinate, pentru 
juniori și seniori.
• PITEȘTI. Pe stadionul de 

atletism din localitate a avut 
loc un concurs între selecțio
natele județelor Argeș, Dîmbo-

’Wtț.a și Vilcea. Cele mai bune 
rezultate: greutate F: Steluța 
Duculcscu (LCEA C-lung) 14,80 m 
— record republican junioare I, 
disc F: Elena Anghcl (LCEA) 
47,78 m; suliță F: Luminița 
Comărliceanu (LCEA) 46^22 m; 
400 m: Virgil Miloiu 
49,8, triplu: M. Ene
14.37 m. (I. Fețeami-coresp.)

• TG. MUREȘ. Concurs local 
dotat cu „Cupa 9 Mai". Cîteva 
rezultate: 100 m : S. Toth 11.0 ; 
800 m: S. Csiki 2:01,1; 100 mg 
F: Gabriela Moldovan 16,1. (C- 
Albu-coresp.)
• CÎMPINA. în cadrul preli

minariilor campionatelor repu
blicane școlare, pe un timp ne
favorabil, au fost obținute cî
teva 
100 
400 
800 
Gh.
Ene 
coresp.)

(Dacia)
(LCEA)

rezultate promițătoare: 
m: L. Dra-omir 11,3;

m: V. Dumitrescu 52,2; 
m: Gh. Pasca 2:01 4; 1500 m: 
Sora 4:10,8; greuta'e: I. 
15,40 m. (C. Virjoghie —

<n\\\\\\\\‘

( ort

i



•latul pe ambarcațiuni mici I

I
SUCCESUL

nu început 
latele repu- 
lațiuni mici, 
xi aliniat în- 
Jtajuîui nos-

1 capricioasă,
41 du perioa- 
sit (care a 

Vinele curse), 
.Vinal, să și

timișo- 
O altă 
fost și 
echipca- 
Steaua, 

si 
Slăbind alu-

lită curselor 
; (s un nivel
Jjoritatea e- 

■ jdu-se cu o 
(•u ambiții 
I calificarea 

I fără a mai 
■ recalifică- 
• știe, miza 
’ de trlcou- 
S: campioni, 
jru inirarca 

'ri6 echipaje, 
\gerea în lo-

jirte bună 
jantele .Clu- 
l'ersitar. în 

Veronica
Stană, ulti- 
leacă într-o

manieră categorică pe 
reanca Maria Micșa ! 
surpriză de proporții a 
înfrîngerea suferită de 
jul de 2 f.c. al clubului 
format din Elena Avram 
Angelica Chertic.
ra în final, favoritele incontes
tabile ale cursei au fost depă
șite de Boariu — Bandol (Me
talul) și de Dobroghiu — Bin
der (C.N.U.). în fine, o a tre
ia surpriză a constituit-o și 
victoria echipajului Elena O- 
prea — Maria Stroian (Dina
mo) in. fața echipei de la C.F.R. 
Timișoara, formată din Filigo- 
nia Toi și Elena Purcaru. A 
fost o cursă splendidă. în care 
învingătoarele au avut un avans 
infim pe linia de sosire.

La băieți, rezultate normale. 
De consemnat evoluția tînăru- 
lui echipaj dinamovist 
Chihaia, precum și 
neașteptat de lejeră a 
mion și Gall (Dinamo) 
schitului stelist Zagoni 
pornyai. întrecerile 
astăzi, de la ora 9.

Popa — 
victoria 
lui Si- 
în fata
— Ka- 

continuă

Al. HORIA

*

is de masă

ÎAL,
: namo Sla- 

iuc. — Șc. 
ASCULIN : 
«la Buc. —
9 (W—O) ; 

■ îresul Buc. 
, ’ Cluj-Na-

iva 17—0 
rul Hune- 
țrheiu Se- 

i ui-Napoca
.-0 (W—O);

Comerțul
■pa a 2-a : 
Iniv. Cra- 

.■ Stiva Buc.
10 ; etapa 
-tic. — U-
Politehni- 
izău 9—8; 
— Pro-

.1 Șc. sp. 
„U“ Cluj- 
>rul Bra- 
Hunedoa- 
'g. Mureș 
-3.
i etape, 
în zilele

■ igramează 
-u — C.S.
raiova — 
loria Bu- 
Șc. sp. 1 
orgiu de 
iurești — 

sp. Rm.
■,’! Cugir
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SCONTATE
— la feminin ; C.S.M. Cluj-Na- 
poca — Locomotiva București, 
Universitatea Craiova — Pro
gresul București, Șc. sp. Cra
iova — Șc. sp. Odorheiu Se
cuiesc. Constructorul Hunedoa
ra — Comerțul Tg. Mureș, U- 
niversitatea Cluj-Napoca — 
Tractorul Brașov — la mascu
lin.

După trei etape, clasamentele 
se prezintă astfel (la w - o nu 
se acordă punct) :

FEMININ, Seria I :
2 1 1 13- 5 3 
312 8-19 3 
211 8-10 2 

1 
0 
0

1. C.S.M. Cluj-Napoca
2. Șc. sp. Craiova
3. C.S. Arad II
4 Progresul Buc.
5. C.S. Arad i 

Gloria Buzău
Seria a

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I
I
I 
I
I
I
I

1
2
1 0- I

ZAGREB
COMENTAT DE CEI CARE L AU OBȚINUT

(Urmare din pag. 1) re, opiniile în ordinea posturi- sculare pină la ora de mtear

2
2
1

Il-a :
Șc. sp. Km. Vîlcea 
Metalurg. Cuglr 
Spartac Buc.
Voința Sîng. Păd. 
Șc. sp. 1 Buc.
Dinamo Slatina

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
2
2
2
2
2

0 
o 
o
2
2
2

2 t
2 i
2 i 
o : 
o : 
o :

MASCULIN, Seria I
3
2
3
3
3
2

Polit. Buc.
C.s.M. Cluj-Napoca 
„U“ Craiova / 
Gloria Buzău 
Locomotiva Buc. 
Progresul Buc.

Seria a II-a
Comerțul Tg. M. 
Șc. sp. Od. Sec. 
,,U“ Cluj-Napoca 
Tractorul Bv 
Constr. Hunedoara

6. Șc. sp. Craiova

1. 
2.
3.
4.
5.

15-
14-
12-

3
4
6 

6-12
3- 15
4- 14

4
4
4
2
2
1

I

denței". Să-1 ascultăm pe an
trenorul secund Constantin 
Cemăianu : „Victoria este re
zultatul direct al pregătirii de 
lungă durată de la începutul 
sezonului, al dorinței generale 
de autodepășire, al tacticii rea
liste și — ca un element gene
rator — al condițiilor admira
bile de pregătire create". Ion 
Alexandrescu, secretar al 
F.R.F., subliniază: „Prin pris
ma jocului, a atmosferei din 
cadrul echipei, consider că ne 
aflăm pe drumul cel mai bun. 
Această formație aș compara-o 
cu cea din perioada 1969/1970. 
Aceeași dăruire, aceeași mobi
litate tactică, același ajutor per
fect în echipă pe fondul unui 
moral foarte bun. La Zagreb 
s-a făcut un mare pas spre 
Buenos Aires. Viitorul depinde 
în continuare de... jucători și 
de noi, cei care răspundem de 
echipă !“. Mircea Sămăreanu, 
din activul F.R.F., ne mărturi
sește : „Am urmărit multe me
ciuri importante ale echipei 
naționale. Niciodată n-am vă
zut-o jucînd atit de hotărît, ur
mărind așa de lucid scopul 
propus. îmi pare bine că asist 
pentru a doua oară, după Lau
sanne, la deschiderea frumoase
lor perspective de calificare în 
turneul final". Dr. D. Tomescu, 
medicul lotului, care a avut un 
rol important în pregătirea în
tregii campanii de primăvară, 
reușind multe recuperări în 
timp-record : „Printr-o bună 
stare de sănătate, o pregătire 
fizică exemplară, și o îndepli
nire totală a sarcinilor de joc, 
s-a ajuns la acest succes. îmi 
place să cred că toți jucătorii 
vor respecta legile vieții spor
tive spre a duce pină la capăt 
succesul".

Trecem în tabăra jucătorilor. 
Cheran, căpitanul echipei: „Dă
ruirea in teren ne-a adus, în 
primul rând, această victorie. 
Cred că, obținind un plus de 
eficacitate în partidele re
tur, putem să ne asigurăm cali
ficarea". Reținem, în continua-

re, opiniile în ordinea posturi
lor. Cristian : „Cheia succesu
lui nostru o constituie discipli
na tactică, respectarea integra
lă ' ” ■ ■ ‘ ___
Ștefan Covaci. Știu că în ceea 
ce mă privește trebuie să-mi 
perfecționez tehnica ieșirilor 
din poartă". Sătmăreanu II : 
„Noi nu am prezentat in teren 
vedete, ci o echipă. Am crescut 
din tdate punctele de vedere, 
în acest sezon și trebuie să 
mai progresăm pentru că bene
ficiem de o bună dirijare teh
nică". Sameș : „Nici unul din 
jucătorii prezenți la Zagreb n-a 
participat la un turneu final al 
C.M. Și fiecare dorește acest 
lucru. Omogenitatea sub toate 
aspectele este o a doua expli
cație a succesului". Vigu : „La 
Zagreb, toți (jm cîntat aceeași 
partitură, ca o orchestră bine 
dirijată. Forța de joc a actualei 
garnituri mi se pare superioară 
cele; arătate de formația de la 
Guadalajara ’70, chiar dacă nu 
are valori individuale ca a- 
ceea !“. Romilă : „Vreau să-i 
mulțumesc antrenorului Ștefan 
Covaci care, readucindu-mă în 
lot, mi-a redat și încrederea și 
posibilitatea de a evolua într-o 
echipă care se exprimă după 
preceptele fotbalului modern". 
Iordănescu : „A fost o victorie 
pregătită cu competență și 
eficiență in zilele petrecute la 
Snagov. Cred că am cîștigat 
mai cu seamă fiindcă lecția 
noastră tactică a fost superioa
ră celei concepute de selecțio
nerul Toplak". Bolonl : „Ne-am 
prezentat in teren pregătiți 
pentru toate variantele posibile. 
Acum mi-am dat seama că în
delungatele studii din fața ta
blei, la Poiana Brașov, comple
tate la Snagov, s-au dovedit 
decisive pentru fixarea rezulta
tului". Crișan : „Forța colectivă 
a unei echipe bine pregătită 
moral, fizic și tactic a determi
nat rezultatul de la Zagreb, 
Ștefan Covaci m-a ajutat să 
prind din nou „trenul naționa
lei". îi mulțumesc !“. Dudu 
Georgescu : „Tot ce s-a făcut 
la echipa națională a fost cal
culat in amănunt, de la ora de

a indicațiilor antrenorului

sculare pină la ora de culcare. 
Fiecare a știut ce are de făcut. 
Succesul a venit, deci, din pre
gătirea multilaterală, din dărui- 

și de pe ban- 
acolo, unde, 
ziarele iugo- 

meci, se afla 
— Ștefan Co
de golul în

de care aveam 
Zamfir :

rea în teren, dar 
ca antrenorilor, 
după cum scriau 
slave înainte de 
„adversarul nr. 1 
vaci“. Mă bucur 
scris de mine, 
mare nevoie !“. Zamfir : „Pu
tea fi un scor mult mai mare ! 
Pentru că, la jocul ofensiv al 
gazdelor, am răspuns și noi o- 
fensiv, printr-o dăruire colecti
vă, stimulată de personalitatea 
celor doi antrenori". Bălăci : 
„Iugoslavia a avut „nume", noi 
am avut o echipă ! O echipă 
care joacă cu multă tragere de 
inimă, pentru că este tratată 
cu multă încredere și i se vor
bește foarte frumos". Windt : 
„Seriozitatea și varietatea an
trenamentelor și adevărata le
gătură sufletească au decis a- 
ceastă excelentă victorie". An
gli elini : „Toată lumea a văzut 
diferența tactică dintre cele 
două echipe". Mehedințu: „Așe
zarea tactică și angajamentul 
total în joc sint elementele de
terminante ale succesului de la 
Zagreb !“. Ștefănescu : „Ca un 
nou venit în lot, am fost im
presionat de spiritul de echipă 
și instruirea modernă". Grigo- 
re : „Un rol important l-a avut 
și individualizarea antrenamen
telor, care a retușat multe din
tre carențele noastre". Troi: 
„Echipa are încredere în jocul 
ei, pentru că știe ce are de fă
cut".

ACTUALITĂȚI
• DE LA BIROUL COLEGIU

LUI CENTRAL AL ANTRENORI
LOR. Apreciind că dn punct de 
vedere calitativ meciurile din ca
drul campionatului național nu 
se situează încă la un nivel co
respunzător, biroul Colegiului 
central al antrenorilor recoman
dă echipelor divizionare A apli
carea ciclului săptămînal de pre
gătire în varianta duminică — 
miercuri — duminică și formații
lor de Divizia B respectarea cu 
rigurozitate a ciclului săptămînal 
în varianta duminică — duminică, 
ambele documente de planificare 
a pregătirii prezentate antrenori
lor cu ocazia consfătuirii de la 
Snagov, de la începutul acestui 
an.
• MECI INTERNATIONAL ÎN

TRE SELECȚIONATELE DIVI
ZIONARE B ĂLE ROMÂNIEI ȘI 
BULGARIEI. Miercuri. 1 iunie, se
lecționatele divizionare B ale Ro
mâniei și Bulgariei vor susține o 
partidă amicală, programată pe 
stadionul din Ploiești. In vederea 
acestei întîlniri, F.R F. intențio
nează să alcătuiască o reprezen
tativă divizionară B formată din 
jucători ai celor trei lideri ai e- 
șalonului secund, Petrolul Plo
iești. C. S. Tîrgoviște și Olimpia 
Satu Mare. în acest scop, antre
norii celor trei echipe, respectiv 
V. Stănescu, N. Proca și Gh. 
Staicu, au fost convocați luni 16 
mai, ora 10, la sediul F.R.F.
• JUNIORUL CIOBANU SUS

PENDAT PE ȘASE ETAPE. De
oarece jucătorul L. Ciobanu, de 
la Universitatea Craiova, nu s-a 
prezentat la acțiunea lotului re
prezentativ de juniori pentru 
meciul cu selecționata R. D. Ger
mane (24 aprilie), a fost suspen
dat pe șase etape (conform arti
colului 146 din Regulamentul de 
organizare a activității fotbalis
tice). Jucătorul craiovean a fost 
scos și din lotul reprezentativ de 
juniori pină la sfîrșitul anului 
1977.
• „CUPA TUDOR PARASCHI- 

VA“. s-a încheiat etapa munici
pală a competiției memoriale 
„Cupa Tudor Paraschiva“ re
zervată echipelor de copii (au 
participat 14 formații), care s-a 
desfășurat la Hunedoara. în fi
nală s-au întîlnit formațiile Șco
lii generale nr. 8 și Școlii gene
rale nr. 7. Victoria a revenit cu 
scorul de 1—0 echipei Școlii ge
nerale nr. 7. (I. Vlad — coresp.)

ECHIPA NOASTRĂ DE TINERET 
Șl CÎTEVA DIN CARENȚELE El 
După noua infrîngere suferită în campionatul european

I ARBITRII ETAPEI A 24-a A DIVIZIEI A

2
2
2
1
0
0

2
2
2
2
2
2

1 30-21 
0
1
2
3
2

31- 3
25-26
18-33 
12-39

3-31

5
4
4
3
2
1

I
I

2
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
2

25- 9
22-12
19-15
18-16
15-19
3-31

4
3
3
3
3
1

I
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F.C.M. Galați — F. C. Argeș : 
GH. VASILESCU II — Al. 1O- 
niță și V. Măndescu (toti din 
București).

Jiul — U.T.A. : GH. JUCAN 
(Mediaș) — T. Andrei și I. Ban- 
clu (ambii din Sibiu)

A.S.A. Tg. Mureș — Progresul : 
N RAINEA (Bîrlad) — C. Săndu- 
lescu și D. Munteanu (ambii din 
Vaslui)

Politehnica Timișoara — Spor
tul studențesc : V. TATAR — I.

fE BUNE ÎN COMPETIȚII DE TIE
Educației 
tir, des- 

,-a soldat 
raloroase. 
d repu-

blican înregistrat de Marina 
Tomescu (I.E.F.S.) în proba de 
pușcă standard 3x20 f : 578 p. 
Noua recordmană își datorează 
performanța cifrelor ridicate

CURSII
sfirșitul acestei săptămîni
T. H. R. BucureștiA

U AUTOCARUL

Poiana Brașov
Curtea de Argeș
Cheia — Săcele - Brașov 
Călimănești — Cozia 
Văleni — Cheia

Predeal (cazare la hotel)
Călimănești — Cozia

lei 99
lei 99
lei 99
lei 106
lei 81

lei 149
lei 146

lei 219aiului românesc
CU TRENUL

edeal
jibanele din Valea Prahovei lei 98 
'ații și înscrieri, vă puteți adresa filia- 
;. din Bd. N. Bâlcescu nr. 35, telefon 
I. Republicii nr. 4, telefon 14.72.08 și 
cil nr. 68, telefon 14.08.00, Cal. Grivi- 

telefon 18.02.37 (la parterul hotelului 
. (362)

realizate la pozițiile în picioa
re (186 p) și în genunchi (195 p). 
Alte rezultate notabile au fost 
obținute la poziția culcat : N. 
Rotaru și D. Nicoleseu (ambii 
I.E.F.S.) — 595 p, la pușcă li
beră, și D. Marian (Medicina 
Cluj-Napoca), tot 595 p, dar la 
pușcă standard, juniori. Ridi
cate ar fi putut fi performan
țele lui Rotaru și Oncică (pe 
primele două locuri, în această 
ordine, la 3x40 f, cu 1144 p), 
dar evoluțiile necorespunzătoa
re la pozițiile în picioare și în 
genunchi ale ambilor le-au 
coborât substanțial valoarea. Ce
lelalte rezultate s-au situat în 
limitele obișnuite.

• în „Cupa Independenței", 
găzduită de poligonul Dinamo 
din Capitală mai remarcăm re
zultatele obținute de : Veroni
ca Tripșa (Dinamo) și Geor
giana Oprișan (Unirea Focșani), 
în proba de pușcă standard, 
60 f c : 590 p ; E. Solti
(I.E.F.S.) la pușcă standard, 60 
f c, juniori : 589 p ; C. Stan (Șc. 
sp. nr. 1) la pușcă standard, 
3x20 f : 552 p. Trofeul a reve
nit clubului Dinamo, pe baza 
unui clasament alcătuit în pro
bele colective.

Ștefăniță (ambii din Hunedoara) 
și I. Barbu (Deva)

Dinamo — F. C. Corvinul : 
I. CHILIBAR — FI. Anuțescu și 
Gh. Popa (toți din Pitești)

S. C. Bacău — Politehnica Iași: 
I. IGNA (Arad) — I. Puia șl C. 
Angheluță (ambii din București)

F.C.M. Reșița — Steaua : O. 
ANDERCO (Satu Mare) — O. 
Ștreng și FI. Pitiș (ambii din 
Oradea)

Rapid — Universitatea Craiova : 
I. RUS (Tg. Mureș) — Gh. Io
nescu și Gh. Racz (ambii din 
Brașov)

F. C. Constanța — F.c. Bihor : 
C. PETREA (București) — A. 
Avramescu și N. Dumitru (ambii 
din Ploiești)

PE MICUL
ECRAN

• JOI 12 mai, ora 17,00 : 
Fotbal : Sport Club Bacău — 
Politehnica Iași (Divizia A), 
transmisiune directă de la 
Bacău.

Comentator : Grigore Ilisei.
• vineri 13 mal, ora 22,00: 

Campionatele Europene femi
nine de gimnastică — 
cursul individual compus, 
lecțiunl Înregistrate de 
Praga.
• SIMBATA 14 mai, 

16,00 : Campionatele Europene 
feminine de gimnastică — fi
nalele pe aparate. Transmi
siune directă de la Praga
• DUMINICA 15 mai, ora 

15,00 : Fotbal : U.T.A. — Po
litehnica Timișoara (Divizia 
A). Transmisiune directă de 
la Arad.

Comentator :
ceanu.
• MIERCURI 

17,00 : Fotbal : 
Steaua (Divizia 
slune directă de la Stadionul 
Republicii

Comentator : Cristian 'To- 
pescu.

con-
Se- 

la

ora

Radu Urzi-

18 mai, ora 
Progresul —
A). Transmi-

Cu o formație remaniată du
pă înfrîngerea de la Madrid, 
beneficiind de bune condiții de 
antrenament (la Craiova), de o 
atentă pregătire și o calificată 
supraveghere medicală, repre
zentativa noastră de tineret 
sub 21 de ani avea toate atu- 
urile să încheie cu bine meciul 
susținut pe teren propriu cu 
formația similară a Iugoslaviei. 
Cu toate acestea, tinerii noștri 
jucători au pierdut, și încă la 
un scor clar, fiind total depă
șiți — mai ales în partea a 
doua a întîlnirii — de o for
mație bine clădită fizic, etalînd 
o tehnică și o știință a jocului 
remarcabile, care au ajutat-o să 
treacă cu bine peste rigorile 
terenului transformat într-o 
pînză de apă, decisă să-și a- 
tingă țelul, adică victoria, cu 
prețul oricărui efort. Rămasă 
în zece oameni, formația oaspe 
a alergat și mai mult, a acope
rit și mai bine terenul decît o 
făcuse în 11 ! Contraatacînd pe
riculos, ori de cîte ori au avut 
prilejul, fotbaliștii iugoslavi au 
trecut cu ușurință prin breșele 
așa-zisului nostru sistem de
fensiv (cu deosebire printre 
cei doi fundași centrali, Stan- 
cu și Zahiu, dar și pe partea 
lui Barna), punctînd decisiv și 
obținind o victorie pe deplin 
meritată.

Dar fotbaliștii români ? Ei 
s-au agitat foarte mult în te
ren, dar randamentul lor a fost 
minim. Au dominat mai mult, 
dar, azi, a domina nu mai este 
sinonim, în fotbal, cu a cîștiga 
(au beneficiat de șapte cornere 
față de două, au expediat 12 
șuturi față de 8), pentru că 
oaspeții, deși dominați, au avut 
aceiași număr de ocazii de gol 
(6) ca și jucătorii noștri. Dumi
nică dimineața, tinerii noștri 
reprezentanți au jucat bătrîneș- 
te; static, au fost lipsiți de vo
ință și dîrzenie, dezvăluind 
carențe de ordin fizic, tehnic 
și moral.

în meciul de la Craiova au 
mai ieșit în evidență și alte 
deficiențe elementare, ca de

£070 - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LOZUL ÎN PLIC, acest simplu 

șl popular sistem de joc șl-a cîș- 
tigat un binemeritat ioc în pre
ferințele particlpanților din în
treaga țară. Continuăm lista cu 
cei mal recen.ți cîștigători în au
toturisme și mari premii în bani: 
Paij Ioan Atila din comuna No- 
jorid, județul Bihor, autoturism 
„Skoda S 100" ; Casapu Florea

din orașul Motru, jud. Gorj — 
autoturism „Skoda s 100“ ; Za- 
haria Nicolae din Ploiești, jud. 
Prahova — 10.000 lei ; Teu Ma
ria, din loc. Vulcan, jud. Hune
doara — 10.000 lei ; Neagui Eli- 
sabeta din Tg secuiesc, jud. Co- 
vasna — 10.000 lei ; David M. 
Teodora din com. Drăgușeni, 
jud. Suceava — 10.000 lei.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi transmisă la televiziune la 
ora 17,35.

Rezultatele vor ti transmise și 
la radio în cursul serii.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 MAI 1977
Cat. I. (13 rezultate) : 4 va

riante 10“/e a 19.815 lei ; cat. 2. 
(12 rezultate) : 23.90 variante a 
3.980 lei ; cat. 3. (11 rezultate) :
445,15 variante a 320 lei

pildă : lipsa totală a demarca- 
juiui ; necunoașterea pasei cu 
conținut tactic, prin care să 
scoți măcar un adversar din 
dispozitiv ; s-au încercat re
zolvări individuale în fața unei 
apărări grupate ; greșeli indi
viduale decisive (Barna la pri
mele două goluri primite) ț 
lipsă de eficacitate ; distanță 
mare între compartimente și 
între jucători ; inexistența 
pressingului, în timp ce mar
cajul om Ia om funcționa doar 
in momentele cînd... atacam !

în afară de toate aceste de
fecțiuni care țin de domeniul 
jocului, trebuie discutată pro
blema selecției. Mai întîi, după 
randamentul demonstrat dumi
nică dimineața, jucători ca 
Barna, Șerbănică, O. Ionescu, 
Vrînceanu și Văetuș nici nu 
meritau să fie selecționați. Prin 
regulamentul C.E. de tineret, 
din echipă pot face parte și 
doi jucători trecuți de 21 da 
ani. în cazul de față, Nedelcu 
II și O. Ionescu. Dacă primul 
a fost mai prezent în joc, de
monstrând că selecția sa fusese 
utilă, cel de-al doilea nu și-a 
justifioat cu nimic prezența în 
teren. Și cît se aștepta de la 
el ! Nu este pentru prima dată 
cînd fotbaliști cunoscuți, selec
ționați anterior într-o repre
zentativă superioară celei în 
care sint chemați să joace la 
un moment dat, se comportă 
mai slab decît noii coechipieri, 
socotind, chipurile, că noua se
lecție nu e... de rangul lor ! 
Alții, ca de pildă Radu II sau 
Lupău, prezenți în meciul de 
la Madrid ca și în alte partide 
ale echipei de tineret, punînct 
mai presus interesele personale, 
au cerut să nu mai fie selec
ționați la lotul de tineret. De 
ce oare li s-a admis cererea, 
cind mai degrabă meritau o 
sancțiune ? în sfîrșit. M. Ră- 
ducanu, unul dintre cei vizați 
pentru meciul de la Craiova, 
fusese anunțat ca fiind acci
dentat. Dar _ iată că tocmai du
minică dimineața a jucat în 
echipa sa de club, în partida 
amicală cu Selecționata arma
tei siriene !

Nu am făcut în aceste rân
duri decît să schițăm cîteva 
probi °me ale echioei de tine
ret. F. R. Fotbal are datoria să 
se preocupe mai atent de re
zolvarea lor. nentru ca acest 
lot să constituie si în con'inua- 
re o reală anticameră pentru 
nrima reprezentativă.

Mircea TUDORAN



In ajunul C.E. de pocite 
la juniori

R.D. GERMANĂ — 
ROMÂNIA 2 — 2
Reprezentativele de juniori 

ale României la popice, care se 
pregătesc pentru apropiatele 
întreceri continentale de la Za
greb (22—29 mai) au susținut 
noi partide de verificare. de 
data aceasta, cu puternicele se
lecționate ale R. D. Germane, 
întîlnirea a avut loc în R. D. 
Germană, la Schkopau, o su
burbie a orașului Halle. Tinerii 
noștri popicari au jucat la va
loarea lor. obținînd rezultate 
bune, mai ales băieții, care 
și-au adjudecat victoria în am
bele partide. Scorul general a 
fost 2—2 : la băieți (jocul I) 
R.D.G. 5262 p d — România 
5388 p d, (jocul al doilea) 
R.D.G. 5288 p d — România 
5357 p d : la fete (jocul I) 
R.D.G. 2562 p d — România 
2498 p d. (jocul al doilea) 
R.D.G. 2512 p d — România 
2451 p d.

Jucătorii noștri au realizat 
următoarele punctaie în cele 
două meciuri : Al. Tudor 920— 
917. I. Hosu 909—923, Al. Nas- 
zodi 907 — 907, H. Ardac 894 
— 884. C. Marin 890 — 857 și 
Gh. Scholtes 868 — 851, respec
tiv, Olimpia Dragu 455 — 397, 
E’ena Vasilc 437 — 390, Emilia 
Ebcl 408 — 0. Elisabeia Badea 
405 — 417, Maria Nichifor Io
sif 389 — 434, Cornelia Nicu- 
lae 404 — 402 și Adriana Rîbu 
0 — 411. Din formațiile țării 
gazde cele mai bune rezultate 
le-au obtinut : Walpuski 930 si 
Hunger 906 la băieți. Sander 
455 și Lauer 443 la fete.

Ultima verificare înaintea 
C.E. va fi turneul internațional 
„Cupa Voința" — programat 
vineri și sîmbătă în Capitală — 
la care vor fi prezente cele 
două loturi de juniori. La „Cu
pa Voința" vor evolua echipele 
Akiivist Geiseltal (R.D.G.) — 
la fete și băieți. Start Bratisla
va (la băieți) precum și for
mațiile Voința București și 
Voința Cluj-Napoca. (t.r.) 

„EUROPENELE" FEMININE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

gini pe aparate. A fost con
cursul care avea s-o lanseze 
spectaculos în arena mondială 
pe marea vedetă de mai tîrziu 
ia Jocurilor Olimpice de la 
Montreal. Și iată că. în aceste 
zile. Nadia Comăneci se pregă
tește să-și apere pozițiile cu
cerite acum doi ani. Ia Skicn. 
Dună o migăloasă și îndelun
gată pregătire. presărată cu 
mai multe concursuri de verifi
care. încheiate cu rezultate

BREVIAR 
OLIMPIC

LUCRĂRI DE RECONSTRUCȚIE

La Moscova s-a decis recon
struirea Palatului sporturilor 
de la Sokolniki și a stadionului 
„Dinamo”. Palatul sporturilor 
va fi dotat cu două săli de an
trenament. cu vestiare, cabinete 
tehnice, cu un pavilion de cinci 
etaje, cu un centru de presă 
și încăperi pentru arbitri. Se 
vor amenaja, de asemenea, loji 
pentru oaspeții de onoaye. La 
stadionul „Dinamo" se vor re
construi tribunele și încăperile 
de sub trikrane. realizîndu-se un 
sistem de iluminare care să 
permită emisiuni de televiziune 
în culori. în arena mică, tribu
nele vor fi extinse cu 5 000 de 
locuri.

ELECTROMOB1LUL OLIMPIC

Acest automobil de culoare 
galbenă se deosebește prea 
puțin de celelalte automobile 
gata să iasă pe poarta Uzinei 
de automobile din Erevan. Și 
totuși acest ERAZ e un auto
mobil aparte, un automobil... 
olimpic

Atunci cînd uzinei din Erevan 
i s-a încredințat sarcina de a 
concepe o electrofurgonetă des
tinată transportului participan
ților la J. O. de la Moscova, 
misiunea a fost considerată de 
mare răspundere.

— Lucrăm de trei ani la 
crearea acestui automobil — 
spune A. Kasparian, șeful bi
roului de proiectări. S-au și 
pregătit cîteva modele.

d 11 rwroi J

ECHIPA FEMININĂ DE FLORETĂ A ROMÂNIEI, 
PE PRIMUL LOC ÎN PATRULATERUL DE LA PARIS

PARIS, 10 (Agerpres). — E- 
chipa feminină de floretă a 
ROMÂNIEI (Ecaterina Ien- 
cic-Stahl, Suzana Ardeleanu, 
Magdalena Bartoș, Marcela 
Moîdovan și Viorica Țurcan) 
s-a situat pe locul întîi în pa
trulaterul disputat la Paris,

SUCCESE ALE BOXERILOR NOȘTRI 
IN TURNEUL DE LA PLEVNA

SOFIA, 10 (Agerpres). — în 
turneul internațional de box de 
la Plevna, boxerul român Ma
rin Ifrim a obținut un frumos 
succes ocupînd primul loc la 
categoria mijlocie. în finală el 
l-a învins prin abandon în rel 
priza a doua pe Vasiliev (Bul
garia). Alți doi boxeri români 
au ocupat locurile secunde :

RECORD MONDIAL 
„ÎN PREMIERĂ- 

LA HALTERE
MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 

La Rostov pe Don, în cadrul 
campionatelor de haltere ale 
U.R.S.S. Anatoli Kozlov a sta
bilit un nou record mondial la 
categoria „grea-ușoară“ (100 
kg — nou introdusă în regula
ment) la totalul celor două sti
luri, cu performanța de 387,5 kg 
(175 kg + 212,5 kg). Astfel, A- 
natoli Kozlov este primul re
cordman al lumii la această 
categorie.

foarte bune, multipla campioa
nă europeană este gata să a- 
bordeze dificila întrecere de 
aici. Există certitudine și în 
ce privește cea de-a doua re
prezentantă a tării noastre : ea 
va fi Teodora Ungureanu. în
tr-o vizibilă £i remarcabilă 
formă sportivă în ultimeLe 
luni. Cu exerciții noi, conside
rabil îmbunătățite, bine execu
tate. Teodora Ungureanu este 
socotită, pe drept, una dintre 
principalele candidate la me
daliile de aur ale campionate
lor europepe. Cea de-a treia 
concurentă româncă urmează 
abia a fi desemnată între Gabi 
Gheorghiu si Mariîena Neacșu.

Cu mult interes este aștep
tat duelul dintre primele cla
sate la Jocurile Olimpice de 
anul trecut. Nadia Comăneci și 
Nelli Kim, ambele aflate, du
pă cit se pare. într-o formă 
foarte bună.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM © La Tokio, sprin

tera poloneză Irena Szewinska a 
cîștigat 400 m în 51,51. Alte re
zultate : lungime — Arnie Robin
son (S.U.A.) 8,03 m ; 1 500 m — 
Marty Liquori (S.U.A.) 3:40,7 ;
10 000 m — Kamata (Japonia) 
28:41,06. • La Milano, olandezul
Wilelart a cîștigat proba de înăl
țime cu 2,21 m. Cursa de 110 mg 
a revenit americanului Foster în 
13.73 • La Koln, Annegret Rich
ter a realizat 11,0 pe 100 m și 
22.8 pe 200 m.

CICLISM • După 13 etape, în 
Turui Spaniei conduce belgianul 
Freddy Maertens, învingător în 
etapa a 13-a (igualada — Seo de 
Urgel, 135 km) în 3h 51,52. • O 
cursă desfășurată la Zurich a re
venit italianului Francesco Moser, 
care l-a întrecut ia sprint pe 
belgianul Ronald de Witte — am
bii cronometrați în 6 h 36,47 pe 
250 km. Eddy Merckx (Belgia) 
s-a clasat be locul 4. la 2:29.10.

GIMNASTICA • La Sofia. în
tîlnirea dintre selecționatele mas
culine de tineret ale Bulgariei șl 
Ungariei s-a încheiat cu 267— 
262.40 în favoarea -oaspeților. La 
individual compus a cîștigat Zol- 
tan He^edus (Ungaria) — 54,05 p.

NATAȚIE • Turneul de polo 
de ia Budapesta s-a încheiat cu 
victoria echipei locale Ujpestl 
Dozsa — 8 p. urmată de forma
țiile Ferencvaros Budapesta 8 p 
și Dinamo Kiev — 6 p. în ul
tima zi : Ujpesti Dozsa — Mla- 
dost Zagreb 8—4 ; Dinamo Kiev 
— Ferencvaros 3—2.

MOTO • La Karvina (Ceho
slovacia) o cursă în circuit, la 

totalizînd 2 victorii, urmată de 
formațiile Ungariei, Franței 
(A) și Italiei.

Reamintim că tot la Paris 
sportiva româncă Ecaterina 
Iencic-Stahl a cîștigat „Cupa 
Jeanl.v".

Nicolae Corci la cat. ușoară și 
Daniel Dorobanțu (cat. cocoș). 
Mihai Chiricuță s-a clasat pe 
locul 3 la categoria muscă.

„Cursa Păcii“ 

V. MORAVEC (Cehoslovacia) 

CiSTIGĂ ETAPA A lll-a 
•}

VARȘOVIA, 10 (Agerpres). 
Disputată pe traseul Lodz — 
Torun, cea de-a 3-a etapă a 
competiției cicliste „Cursa Pă
cii" a fost cîștigată de rutie
rul cehoslovac Vlastimil Mora
vec, cronometrat pe distanța de 
160 km cu timpul de 3 h 36:54. 
Pe locurile următoare, în ace
lași timp cu învingătorul, au 
sosit Iuri Zaiaț, Valeri Ceaplî- 
ghin și Vladimir Osokin 
(U.R.S.S.), polonezul Brzezny și 
iugoslavul Marinkovici. Mircea 
Romașcanu, clasat pe locul doi 
la sprintul cu premii de la 
Wloclawek, a sosit, de aseme
nea, in același timp cu primul 
clasat în etapă. Lider al cla
samentului general se men
ține Aavo Pikkus (U.R.S.S.), 
urmat de polonezul Mytnik la 
37 secunde și de Osokin 
(U.R.S.S.) la 46 secunde.

Astăzi se desfășoară etapa a 
4-a, Torun — Poznan.

AZI, LA AMSTERDAM: FINALA CUPEI CUPELOR CAMPIONATE, CUPE
Astăzi, la Amsterdam, va a- 

vea loc finala Cupei cupelor, 
în care se întîlnesc echipele 
S. C. Anclerlecht, deținătoarea 
trofeului și Hamburger S. V. O 
partidă interesantă, grație re- 
numelui de care se bucură cele 
două formații. „Unsprezecele" 
belgian, îndeosebi, are o carte 
de vizită remarcabilă, pentru 
că după ce a cucerit trofeul a- 
nul trecut, în finala cu West 
Ham United, a cîștigat și 
„Supercupa continentului" cu 
Bayern Miinchen ! în plus, nu
meroși jucători ai formației 
din capitala Belgiei au o certă 
valoare internațională : Thissen,

care au participat 140 sportivi din 
14 țări, a fost cîștigată de ceho
slovacul Stasa (..Jawa“) urmat 
de finlandezul Hivarinen („Ya
maha")

RUGBY • în turneul pe care 
îl întreprinde în U.R.S.S. selec
ționata orașului Sydney a dispus, 
la Moscova, de echipa Slava cu 
38—22 (12—14) și de formația A- 
cademiei de aviație „Iuri Gaga
rin» cu 42—19 (18—12).

ȘAH • în runda a doua a tur
neului de ia Las Palmas : Karpov
— Browne 1—0 ; Debarnot — 
Garcia 1—0 ; Larsen — Tatai 1—0; 
Tal — Adorjan l/2—V2 ; Omar — 
Bellon V2—Va.

TENIS • Marți, la Hamburg, 
într-o partidă pentru primul tur 
al campionatelor internaționale 
de' tenis ale R.F. Germania, jucă
torul român Ion Țiriac l-a învins 
cu 6—2, 6—3 pe vest-germanul 
Jurgen Fassbender. Alte rezulta
te : Hewitt Elter 7—6, 6—1 ;
Yuill — Peccl 6—2. 2—6, 6—4 ; 
Vilas — Hutka 6—1, 6—2; Jauffret
— Marten 6—4, 6—4 ; Crealy — 
Hrebec 6—2, 6—2. • Pe primele 
locuri, în clasamentul Marelui 
Premiu FILT : Gottfried 792 p, 
Vilas 622 p. Borg 500 p. Tanner 
383 p. Smith 268 p, Mayer 197 p, 
Ramirez 185 p

VOLEI • în turneul masculin 
de la Kampen (Olanda) echipele 
masculine ale Franței și Olandei 
s-au clasat pe primele locuri, ca
lif ieîndu-se pentru turneul final 
ai C.E. în ultimele meciuri : 
Franța — Olanda 3—2 ; Israel — 
Scoția 3—0-

PENTRU COOPERARE SPOPT’Vl 
PE (OMINENIEE EUROPEAN
Astăzi începe, la Copenhaga, cea de a 3-a Conferință spor

tivă europeană, la care participă reprezenianții organizațiilor 
sportive naționale din 27 de țări de pc continent. Delegația 
română este condusă de prof. unlv. Ion Șiclovan, vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, rector 
al Institutului pentru Educație Fizică și Sport din București.

Conferința sportivă euro
peană este convocată din doi 
în doi ani cu intenția de_ a 
permite organizațiilor și orga
nismelor sportive naționale să 
găsească mijloacele cele mai 
adecvate de cooperare, să sta
bilească cele mai avantajoase 
căi pentru desfășurarea unui 
rodnic si util schimb de expe
riență. Reuniunea aceasta a 
conducerilor mișcărilor sportive 
de pe continent a fost o conse
cință logică a marelui avînt 
luat de activitatea sportivă, a 
intensificării relațiilor sportive.

La toate Conferințele de 
Dină acum, nu a lipsit de pe 
ordinea de zi o temă consacra
tă colaborării sportive interna
ționale. ceea ce subliniază i- 
deea că deșt "iele popoarelor 
de pe contîr nt sînt interde
pendente pe toate planurile, 
în cei 4 ani trecuți de la pri
ma Conferință, s-a recunoscut 
mereu necesitatea cooperării 
între organizațiile sportive na
ționale. în vederea instaurării 
unui sistem de raporturi care 
să depășească limitele relației 
stricte tehnico-sportive. După 
o primă perioadă a declarați
ilor de intenții, la actuala Con
ferință de la Copenhaga nădăj
duim să se treacă la o amplă 
dezbatere, la un larg schimb 
de experiență, practic. în do
meniul nostru.

în acest sens, delegația ro
mână la Conferința sportivă 
europeană se străduiește să 
transmită participanților pro
pria sa experiență, cîteva din 
realitățile activității interna
ționale a organizațiilor spor
tive românești. Se evidenția
ză. astfel, faptul că noi prac
ticăm. de mai multi ani. acor
duri bilaterale, pe termen lung 
sau anuale, cu țări vecine sau 

, mai îndepărtate de pe conti
nent. cu toate țările socialiste, 
cu țări ca Franța. R.F. Germa
nia. Portugalia. Majoritatea a- 
cestora au statornicit fructuoa

Dockx, Van Binst, ca și olan
dezii Haan și Rensenbrinck.

Hamburger S. V. este o echi
pă omogenă, clasată în prima 
jumătate a clasamentului vest- 
german, dar care nu are indi
vidualități deosebite. Doar por
tarul Kargus și extrema stingă 
Volkert se detașează de ceilalți 
coechipieri. Marea calitate a a- 
cestei formații este, însă, exce
lenta ei pregătire fizică și pu
tere de luptă.

Iată suita meciurilor celor 
două echipe în drumul lor spre 
finală. S. C. ANDERLECHT : 
cu Koda Kerkrade 2—1; 3—2 ; 
Galatasaray 5—1, 5—1 ; Sout
hampton 2—0. 1—0 ; Napoli 
2—0. 0—1. HAMBURGER S. V. 
cu Keflavik 3—0, 1—1 ; Hearts 
of Middlothian 4—2. 4—1 ;
M.T.K. 1—1, 4—1 ; Atletico
Madrid 3—0, 1—3.

TURNEUL FINAL AL 
GRUPEI SUD-AMERI- 
CANE PENTRU C.M.

ZURICH, 10 (Agerpres). — se
cretariatul Federației Internaționa
le de fotbal a stabilit datele de 
disputare a meciurilor Turneului 
final al grupei sud-americane 
pentru calificarea la Campiona
tul mondial din Argentina, Tur
neul, la care participă echipele 
Braziliei, Boliviei și Perului, se 
va desfășura între 10 și 31 iulie. 
Primele două clasate vor parti
cipa la turneul. final din Argen
tina, ultima urmînd să-și dispute 
calificarea într-un meci de baraj 
cu cîștigătoarea grupei a ix-a 
europene, din care fac parte se
lecționatele U.R.S.S., Ungariei și 
Greciei.

In preliminariile C. M. GRECIA - U. R. S. S. 1-0
Aseară, la Salonic, s-a des

fășurat meciul din preliminariile 
C.M. (gr. 9) dintre reprezenta
tivele Greciei și U.R.S.S. în
tîlnirea s-a încheiat cu rezul
tatul de 1—0 (0—0), în favoarea 
gazdelor. A marcat Papaioanu 
(min. 60). 

se schimburi de sportivi în ca
drul și dincolo de calendarul 
internațional tradițional. în 
Ciuda aparentelor. acordurile 
semnate nu au doar un aspect 
expozitiv. Experiența noastră 
arată că s-au realizat schim
buri de antrenori și tehnicieni, 
schimburi de experiență în do
meniul producției de materiale 
sportive, schimburi de docu
mentație si informație științi
fică. Sportul românesc s-a dis
tins și in acțiunea cea mai 
elocventă a solidarității : aju
torul direct. Noi primim stu- 
denți bursieri în educație fi
zică din diverse țări si trimi
tem profesori de educație fi
zică sau antrenori.

în zestrea experienței sale, 
sportul românesc relevă rolul 
întîlnirilor internaționale de ju
niori și de tineret ; rolul îrd’l- 
nirilor între echipele orarelor 
riverane sau de frontieră (cum 
sînt cele frecvente între loca
litățile Constanța — Odesa, 
Giurgiu — Ruse. Timisoara — 
Novi Sad. Oradea — Debrețin 
etc.) ; rolul acordurilor zonale 
(Jocurile Balcanice).

Propunîndu-si să dezbată a- 
semenea probleme. Conferința 
poate contribui la crearea unui 
vast plan de construcție comu
nă a unui frumos viitor pent’U 
întreg sportul euroooan. în 
acest scop, este însă necesar 
să se realizeze cîteva premise, 
în ciuda celor care cred că 
viața sportivă internațională se 
poate desfășura în afara reali
tăților politice, social-economice 
ale lumii noastre, trebuie sous 
că avem nevoie, în primul 
rind, de pace, de securitate pc 
continent, de cooperare gene- 
ral-europeană — teme ale .a- 
propiatei reuniuni de la Bel
grad — elemente fără de d'c 
cel mai frumos proiect de con
lucrare sportivă internațională 
ar rămîne literă moartă.

Victor BANCIULFSr.U

POLONIA (etapa 25) : Gdy
nia — Zabrze 2—2 : Poznan — 
Szczecin 5—0 ! ; L.K.S. Lodz
— Widzew Lodz 0—1 ! ; Rybnic
— Legia 2—0 ; G.K.S. — Slask 
1—1.
1. Slask Wroclaw 26 14 7 5 32-28 .15
2. Gornik Zabrze 26 13 6 7 36-28 32
3. L.K.S. Lodz 26 11 9 6 32-22 31

ANGLIA (etapa 40). F. C. Li
verpool a mai făcut un pas 
pentru cucerirea titlului înainte 
de a susține alte mari între
ceri : finala Cupei Angliei (21 
mai) cu Manchester United si 
finala C.C.E. cu Borussia Mon- 
chengladbach (la 25 mau la 
Roma).'Rezultate : Queens Park 
Rangers — F. C. Liverpool 1—1 ; 
Bristol City — Manchester U- 
nited 1—1 ; Ipswich — New
castle 2—0: Manchester Ch" — 
Totten'—6 ! : Aston Villa
— Leeds 2—1.
1. FC Liverpool
2. Manchester u.
3. Ipswich
4. Newcastle

39 23 9 7 61-31 53
tO 20 13 7 58-33 53
40 22 7 11 66-38 51
39 17 13 9 61-44 47

CEHOSLOVACIA. Finala Cu
pei : Lokomotiv Kosice — U- 
uion Ley..' j 1.

ÎN CE. DE TINERET
La Moscova s-a desfășurat 

meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. și Greciei, contînd 
pentru campionatul european 
rezervat echipelor de tineret. 
Fotbaliștii sovietici au terminat 
învingători cu 3—0 (3—0), prin 
golurile înscrise de Șengelcia 
(2) și Slobodean. în clasamen
tul grupei conduce U.R.S.S. cu 
5 p din 3 jocuri.

Moscova. U.R.S.S. — Ungaria.

Iată clasamentul după 
meci :

acest

1. Ungaria
2. Grecia
3. U.R.S.S

2 11
3 11
3 10

0 3-2 3
1 2-3 3
2 3-3 2

Următorul meci : 18 mai, la
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