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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te’ România, și tovarășa Elena 
Ceausescu au plecat, miercuri 
dimineața, într-o vizită oficială 
de prietenie în Republica Ara
bă Egipt, la invitația președin
telui Mohammed Anwar El 
Sadat, și a doamnei Gihane 
Sadat.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

este însoțit în această viziiă 
de tovarășii Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui. George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, de con
silieri și experti.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de 
tovarășii Manea Mănescu. Ște
fan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu. Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas. Ion 
Ionită, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană. Ion 
Pătan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu. Iosif Uglar, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Ion Coman, 
Teodor Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Palili- 
net, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma. Ion 
Stănescu.

Ceremonia plecării a avut 
Ioc pe aeroportul Otopeni. Pe 
frontispiciul aerogării erau 
arborate drapelele de partid și 
de stat, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La ora 8,45, aeronava prezi
dențială a decolat.

★
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit, 
miercuri, la amiază, in Repu
blica Arabă Egipt, unde. Ia in
vitația președintelui Mohammed 
Anwar El Sadat și a doamnei 
Gihane Sadat, fac o vizită 
oficială de prietenie.

Aeroportul internațional din 
Cairo, unde se desfășoară cere
monia sosirii, este împodobit 
sărbătorește. Sînt arborate dra
pelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Arabe Egipt.

Este ora 11,30. După aproape 
trei ore de zbor, aeronava pre
zidențială, escortată de la gra
nița egipteană de o escadrilă 
de reactoare a forțelor aeriene 
ale țării-gazdă, aterizează pe 
aeroport.

La coborîrea din avion, înal- 
ții soli ai poporului român 

sînt întimpinați cu deosebită 
cordialitate de președintele e- 
giptean și de soția sa.

Răsună, în semn de salut, 
21 de salve de artilerie.

Se intonează imnurile de stat 
ale celor două țări. Comandan
tul gărzii prezintă raportul, 
după care președintele Româ
niei, însoțit de președintele 
țării-gazdă, trece în revistă 
garda de onoare.

In salonul de onoare al aero
portului, oaspeții și gazdele se 
întrețin cordial citeva minute.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Anwar El Sadat, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Gihane Sadat iau apoi 
loc in automobilele cu care se 
îndreaptă spre reședința rezer
vată oaspeților, palatul Kubeh.

De-a lungul arterelor străbă
tute de coloana oficială sîntem 
martorii primirii entuziaste pe 
care locuitorii capitalei o fac 
solilor poporului român, mesa
geri ai sentimentelor de prie
tenie și solidaritate cu poporul 
egiptean.

Primirea entuziastă făcută 
oaspeților români de populația 
cairotă întărește și mai mult 
convingerea că noua întîlnire 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat 
— cea de-a patra din cronica 
relațiilor româno-egiptene, du
pă dialogurile de la Cairo, din 
1972 și 1975, și de la București, 
din 1974, însăși această suc
cesiune demonstrind caracterul 
sistematic, deosebit de rodnic 
al contactelor la nivel înalt — 
va da un nou impuls viguros 
colaborării dintre România și 
Egipt în cele mai diverse do
menii. conlucrării rodnice din
tre cele două țări pe arena in
ternațională.

In acest spirit aplauzele și 
urările care însoțesc de-a lun
gul întregului traseu coloana 
oficială, dau expresie satisfac
ției locuitorilor marelui oraș de 
pe Nil, întregului popor egip
tean, de a avea din nou ca 
oaspete drag un prieten apro
piat, dau expresie convingerii 
că și actuala rundă de con
vorbiri româno-egiptene la ni
vel înalt se va solda cu rezul
tate dintre cele mai fructuoase 
pentru ansamblul raporturilor 
bilaterale.

★
In după-amiaza zilei de 

miercuri, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroului Necu
noscut.
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PRAGA-ÎN AJUNUL CELEI DE-A Xl-a EDIȚII 
A „EUROPENELOR" FEMININE DE GIMNASTICĂ

Teodora Ungureanu
PRAGA, 11 (prin telefon). — 

Interesul manifestat în capitala 
Cehoslovaciei pentru „europe
nele" feminine de gimnastică 
este în continuă creștere. At
mosfera „hocheistă" pragheză, 
generată de succesul echipei ță
rii gazdă la C.M. de la Viena, 
dominînd deopotrivă peisajul 
străzii sau spațiile ziarelor și ■ 
revistelor, se estompează trep
tat, făcînd loc în prim-plan pre
zentării unui alt eveniment 
sportiv major : a Xl-a ediție a 
C.E. de gimnastică feminină, 
programată aici vineri și sîm- 
bătă.
. Cele aproape 70 de sportive 
din 23 de țări ale Europei sînt 
prezente de mai multe zile la 
Park Hotel, de lingă Zimny sta
dion, unde se poate spune că 
s-a instalat un „stat major" al 
gimnasticii feminine continen
tale. După o scurtă perioadă, 
cînd antrenamentele de acomo
dare au avut loc în săli secun
dare, de marți dimineață a fost 
pusă la dispoziția gimnastelor 
și sala mare a Palatului spor
turilor, aceeași care a găzduit 
„mondialele" din 1962 și alte cî- 
teva întreceri de anvergură. Au 
început și reuniunile oficiale 
premergătoare, de fiecare dată,
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evolu-ind la birnă
startului marii competiții. Marți 
după-amiază s-a desfășurat șe
dința comisiei tehnice feminine 
a F.I.G., iar în cursul zilei de 
miercuri s-a ținut cursul de ar- 
bitre, însoțit de demonstrațiile 
gimnastelor de rezervă. Astfel, 
răsunătorul festival al gimnas

în cadrul „Daciadei"

ACȚIUNI Șl COMPETIȚII 
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

în Capitală : terenurile de sport din calea Plevnei au găzduit 
ample manifestăxri sportive dedicate „Centenarului Independenței*.

Joi 12 mai 1977

ticii feminine de la Forumul din 
Montreal este preluat de șta
feta campionatelor europene de 
la Praga, care reprezintă, de 
fapt, cea mai importantă între
cere de pe agenda federației in
ternaționale de specialitate în 
acest an. Faptul că ultima edi
ție a J.O. a fost recunoscută 
unanim, datorită calității de
monstrațiilor, o sărbătoare a 
gimnasticii, impulsionînd dez
voltarea acestui sport în multe 
țări, este vizibil și aici prin pro
gresul pe care multe gimnaste 
europene l-au făcut într-o pe
rioadă destul de scurtă. Antre
namentele atestă efortul multor 
competitoare de a-și îmbogăți 
„repertoriul", prin grad de di
ficultate, combinații inedite, 
spectaculozitate. Pe de altă 
parte, merită a fi remarcat și 
faptul că interesul major pen
tru C.E. de la Praga se explică 
și prin tradiția gimnasticii fe
minine cehoslovace, care cu ani 
în urmă a numărat printre re
prezentantele sale pe Eva Bo-

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatul Diviziei A de fotbal se reia astăzi cu etapa a 24-a

LA BUCUREȘTI, MECIURI CU IMPLICAȚII 
LA AMBII POLI AI CLASAMENTULUI

i în timp ce splendida victorie 
obținută duminică de echipa 
reprezentativă continuă să fie 
pe larg comentată de iubitorii 
fotbalului, campionatul Diviziei 
A reintră în actualitate. Astăzi 
se vor disputa jocurile etapei 
a 24-a (a 7-a din retur), care 
prilejuiesc publicului — printre 
altele — o plăcută reîntîlnire 
cu autorii prestigioasei perfor
manțe de la Zagreb.

Din programul acestei etape 
se desprind, ca interes, parti
dele de la București, care au 
implicații directe atît în frun
tea clasamentului, cît și în zo
na retrogradării. In Capitală, 
pe stadionul Republicii; Rapid 
va încerca — după victoria a- 
supra fostului lider, Dinamo, 
prin care l-a detronat — să re
editeze isprava de acum 11 zile 
în fața actualei fruntașe a pri
mei divizii, Universitatea Cra
iova, care, însă, constituie un 
adversar greu de depășit pe 
orice teren. Tot la București, 
dar pe stadionul Dinamo, e- 
chipa gazdă speră să redevină 
lider și are șanse bune să rea
lizeze acest lucru chiar dacă 
Corvinul vine după un sur
prinzător rezultat egal la Tg. 
Mureș.

I.a Reșița, Steaua va forța, 
de asemenea, victoria (cum o 
va tace, desigur, și Jiul pe 

propriul teren) pentru a se 
menține, în continuare, în 
cursa pentru titlul de campi
oană.

Importante în lupta pe care 
unele echipe o duc pentru sal
varea de la retrogradare sau 
pentru îndepărtarea de zona 
periculoasă sînt și meciurile de 
la Bacău (unde se dispută der- 
byul formațiilor moldovene), 
Tg. Mureș și Tulcea (avînd te
renul suspendat, F. C. Con
stanța va juca aici partida sa 
cu F. C. Bihor).

^\\\\\\\\\\\\\^^^^^ PROGRAMUL MECIURILOR \\\\\\\\\\\\\^^

Toate partidele ver începe la ora 17.

București : RAPID - UNIV. CRAIOVA
(stadionul Republicii)

București î DINAMO - F.C. CORVINUL
(stadionul Dinamo)

Tg. Mureș : A.S.A. - PROGRESUL
Tinjișoara : POLITEHNICA - SPORTUL STUDEN
Reșița : F.C.M. - STEAUA
Galați : F.C.M. - F.C. ARGEȘ
Petroșani : JIUL - U.T.A.
Bacău SPORT CLUB - POLITEHNICA IAȘI

(meci televizat)

Tulcea : F.C CONSTANȚA - F.C. BIHOR

1. UNIV. CRAIOVA 23 12 5 6 41-24 29
2. Dir.cmo 22 11 6 5 48-25 28
3. Steaua 22 12 3 7 44-27 27
4. Jiul 23 12 3 8 39-28 27
5. Politeh. Tim. 22 11 2 9 26-22 24
6. F.C. Argeș 23 9 6 8 29-34 24
7. U.T.A. 23 9 6 8 34-42 24
8. Sportul stud. 22 9 5 8 23-18 23
9. F.C. Bihor 23 8 7 8 34-32 23

10. F.C.M. Reșița 23 9 5 9 31-33 23
11. A.S.A. Tg. M. 23 9 5 9 22-25 23
12. S.C. Bacău 23 8 6 9 26-26 22
13. Politeh. lași 23 8 5 10 29-24 21
14. Progresul 22 8 5 9 28-40 21
15. Corvinul 22 6 8 8 25-32 20
16. Rapid 23 8 4 11 25-34 20
17. F.C. Constanta 23 7 2 14 23-33 16
18. F.C.M. Galați 23 4 5 14 21-49 13

ARGEȘ. în comunele și sa
tele județului Argeș au loc, în 
aceste zile, întreceri sportive 
de masă la nivelul asociațiilor, 
în „Cupa tineretului" din ca
drul „Daciadei". La Mirești, de 
pildă, au fost organizate ac
țiuni duminicale cu Întreceri 
de cros, fothal, popice și șah, 
la care au participat tineri de 
la S.M.A. și C.A.P. Cu sprijinul 
Consiliului popular comunal a 
fost împrejmuită baza sportivă 
care cuprinde un teren de fot
bal, terenuri de handbal și vo
lei, sectoare de aruncări și un 
portic de gimnastică. (Ilie FE- 
ȚEANU, coresp.).

BIHOR. O tradițională acțiu
ne de mare amploare a avut 
loc pe dealul Uta Certeză. Este 
vorba de un bogat program 
cultural sportiv prilejuit de săr
bătoarea populară „Sîmbra oi
lor", la care au participat peste 
30 000 de tineri, oameni ai 
muncii din această parte a ju
dețului. Au fost organizate de
monstrații de iupte, judo, box, 
precum și întreceri de volei cu 
participarea a 7 echipe de bă
ieți și 5 de fete. De asemenea, 
la Satu Mare, au loc întreceri 
în cadrul „Cupei tineretului" la 
fotbal, handbal, volei, popice și 
tenis de masă.

Foto : S. BAKCSY

IAȘI. Atractive întreceri de 
cros, cu prilejul „Centenarului 
Independenței", au avut loc la 
Iași, în organizarea CJEFS, în 
colaborare cu Inspectoratul 
școlar județean, Comitetul ju
dețean U.T.C. și Consiliul ju
dețean al sindicatelor. La star
tul care a avut loc în preajma 
statuii lui Ștefan cel Mare au 
luat parte peste 5 000 de tineri, 
pe categorii de vîrstă. întrece
rile au fost aplaudate de un 
numeros public. (Decebal ONI- 
CIU, coresp.).

ILFOV. La Brănești, în ju
dețul Ilfov, s-au desfășurat, de 
curînd, întrecerile din cadrul 
concursului de șah organizat în 
cadrul „Daciadei", cu partici
parea unor sportivi de la 
„Constructorul" Ilfov, Unirea 
Tricolor — București, Liceul 
industrial din Buftea și „Chi
mia" Fundulea. Competiția a 
fost cîștigată de sportivii de la 
„Constructorul". (D. MORARU- 
SLIVNA).

COVASNA. în cadrul amplei 
acțiuni de nivel național „Da- 
ciada", la Tg. Secuiesc s-a dis
putat a doua etapă a con
cursului dotat cu „Cupa celor

(Continuare in pop. 2—3>



In meci restanță la rugby

STEAUA - DINAMO 18-3 (12-3)IN ZIUA A ll-a

Campionatul republican de canotaj pe ambarcațiuni mici

CÎTEVA CURSE FRUMOASE Șl
O ploaie torențială a făcut 

ca întrecerile zilei a Il-a a 
Campionatelor republicane de 
canotaj pe ambarcațiuni 
mici, ^desfășurate la Snagov, 
să se amine cy o oră. După a- 
ceea. cu toate că ploaia si vîn- 
tul nu au contenit. schifiștii 
și schifistele s-au prezentat la 
starturi. în program figurînd 
recalificări și 4 semifinale (la 
băieți).

Recalificările fetelor n-au a- 
vut, istoric ; favoritele au cîști
gat în general lejer. cucerind 
dreptul de a concura în semifi
nalele de astăzi. Câștigătoarele 
seriilor de simplu au fost. în 
ordin». Agna Socz (Poli Timi
șoara). Felicia Afrăsiloaia 
(Ceahlăul). Maria Micșa-Moș- 
neagu (C.F.R. Timișoara). Ma
ria Andone (Steaua), Elena 
Chirițoiu (Metalul) și Aurelia 
Irimia (Voința București). Nu 
prezentăm timpii înregistrați, 
pe de o parte, pentru că vîn- 
tul puternic nu a permis ob
ținerea unor rezultate 
pe de alta, pentru că 
derele“ s-au resemnat 
la jumătatea curselor, 
punînd nici un fel de 
cîștigătoarelor

La 2 f.c, însă, am 
sista la cîteva curse
te frumoase, în care echipajele 
învingătoare n-au fost cunos
cute decît pe linia de sosire. 
Cele mai palpitante dispute au 
fost în seria a Ii-a și a V-a ; 
timișorencele Filigonia Toi si 
Viorica Purcaru au fost serios 
solicitate de reprezentantele 
Voinței București. O. Romașcu
— N. Mihai, în vreme ce cu
plul Elena Avram — Angelica 
Cherlic (Steaua) a reușit să se 
desprindă de-abia pe ultimii 
150 m de echipajul Cornelia 
Neacșu-Firescu (Steaua) — Ele
na Iacob (Ceahlăul), din cauza 
epuizării vizibile a partenerei 
fostei campioane mondiale. Ce- 
celelalte echipaje învingătoare: 
G. Militaru — G. Tănase (Di
namo). R. Herbei — E. Leonte 
(C.N.U.). Fl. Dobroghiu — G. 
Binder (C.N.U.) și M. Roman
— L. Mihalachc (C.N.U.).

Prima semifinală masculină, 
la 2 f.c.. ar fi putut fi o ve
ritabilă finală, trei dintre cele 
5 echipaje prezente în start e-

mițind pretenții — justificate ! 
— la un loc ne podium. Prima 
parte a cursei a fost controlată 
de tinerii dinamovisti I. Popa 
și Gh. Chihaia, după care au 
trecut în frunte V. Albes si D. 
Grumezescu (Dinamo), talonați 
de P. Zagoni și A. Kapornyai 
(Steaua). Al doilea echipai di- 
namovist a obținut victoria 
(6:52), pe locul secund clasîn- 
du-se Popa si Chihaia (7:00,2), 
în vreme ce reprezentanții clu
bului Steaua au sosit pe 
III (7:04,0).

A doua semifinală a 
cîștig de cauză. în mod 
tat. echipajului dinamovist Ni-

locul

dat 
scon-

colae Simion — Ernest Gall 
(6:49.6). urmat de G. Bularda 
— P. Ceapura (Dlnamo) — 
6:50,5 și E. Lakatoș — G. Me- 
reuță (Steaua) — 6:54,2.-

Cele două semifinale de 
schif simplu au fost cîștigate 
de dinamovistul Sever Șucan și 
de reprezentantul clubului 
Steaua. Mircea Roman. Notînd 
în încheiere că balizajul pistei 
nu a fost bine executat, creînd 
serioase dificultăți concurenți- 
lor.amintim că astăzi, de la 
ora 9, au loc semifinalele.

Horia ALEXANDRESCU

a

Vineri și simbătă, in Capitală

CONCURSUL REPUBLICAN DL PRIMĂVARĂ
bune si, 
,,out-si-' 
cam pe 
nernai- 

probleme

putut a- 
realmen-

LA PROBE COMBINATE

Restanța din 
a fazei finale 
tului de rugby 
după-amiază pe 
horită, cu rafale 
pe un teren mustind de apă. 
Cîștigînd clar la scorul de 
18—3 (12—3), Steaua a rămas 
și după această partidă singura 
echipă neînvinsă, luind o im
portantă opțiune spre cucerirea 
titlului de campioană. Ea a ju
cat sigur (fără a străluci), gră
mada sa făcând un pressing 
permanent și recîștigînd astfel 
multe baloane, care în special 
la margine, fuseseră „vămuite" 
inițial de dinamoviști. Aceștia 
din urmă au încercat să-și facă 
obișnuitele atacuri la mină, dar 
au acuzat terenul moale și min
gea grea, eșuînd, deci, de cele 
mai multe ori.

Meciul a debutat neașteptat, 
steliștii bilbîindu-se de două 
ori consecutiv în propriul „22“ 
și, după o grămadă ordonată, 
Nica a trimis calm balonul 
printre bare („drop") : Steaua 
0 — Dinamo 3. Replica nu va 
întîrzia —• min. 3 : jocul se 
mută în terenul celălalt, și (tot

etapa a 7-a 
a campiona- 
s-a jucat ieri 

o vreme mo
de ploaie și

ordonată !) ladupă o grămadă 
capătul unui șir de pase pe 
trexSxcrturi, Radu * 
chează încercare,
din unghi dificil, de Durbac : 
Steaua 6 — Dinamo 3. In min. 
20, Roman (D) il lovește pe 
Corneliu, arbitrul Al. Lem- 
neanu acordă lovitură de pe
deapsă, care va fi jucată la 
mină, balonul este lovit inte
ligent de Munteanu, Radu Io- 
nescu îl culege și culcă, din 
nou, în butul advers. încerca
rea este transformată 
bac : Steaua 
De notat că, 
tercații (min. 
este eliminat 
repriza secundă, 
țează mai mult, 
Mărculescu este 
toate fazele, dar 
puncta vor fi tot steliștii : în 
min. 51 o pasă a lui Bidirel 
este interceptată de Fuicu, care 
nu mai poate fi oprit din cursă, 
încercarea lui fiind și ea trans
formată de același Durbac : 
Steaua 18 — Dinamo 3, scor care 
va ram ine neschimbat pînă la 
fluierul final.

Ionescu mar- 
transformată,

de Dur-
12. — Dinamo 3. 
în urma unei al-
30), Murariu (S) 
de pc teren. în 

Dinamo for- 
noul introdus 

prezent în 
cei care vor

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

de la

CE

Din motive de ordin tehnic 
întrecerile concursului repu
blican de primăvară la decatlon 
și la pentatlon, pentru seniori 
și juniori, bărbați și femei, se 
vor desfășura vineri și sîmbă
tă, de dimineață și după amia
ză, în loc de sîmbătă și dumi
nică cum era stabilit inițial. 
Competiția va avea loc pe sta
dionul Republicii.

• Un grup de juniori, între 
care Otilia Somănescu, Corina 
Gârbea, Adrian Preoteasa, va 
participa la sfîrșitul săptămînii 
la un concurs internațional, 
Mladost, la Ruse (Bulgaria).

• La Cluj-Napoca s-a des
fășurat a treia ediție a con
cursului organizat de Școala 
sportivă Viitorul din localitate 
pentru probe combinate. Au 
luat parte 88 de atleți (!) din 
10 unități sportive din 7 orașe. 
Rezultate : decatlon : juniori I : 
Zoltan Zalezsak (Șc. sp; Ora
dea) 6 074 p ; juniori II-: Călin 
Neamțu (Șc. sp. Viitorul Cluj- 
Napoca) 5112 p — record re
publican stabilit ; octatlon — 
juniori III : Aurel Aștileanu 
(Șc. sp. Viitorul) 4-199 p — nou

record republican ; ’ pentatlon : 
junioare I : Melania Cîmpeanu 
(Lie. N. BălGescu Cluj-Napoca) 
2 919 p ; junioare II : Simona 
Buciu (Șc. sp. Lugoj) 3 245 p 
— nou record republican ; ju
nioare III : Daniela Coțofan 
(Șc. sp. Șoimii Sibiu) 2 590 p — 
nou record republican. In afa
ră de concurs seniorii Dan Goia 
și Draga Crișan, de la „U“, au 
cîștigat decatlonul cu 6 444 
respectiv, pentatlonul, cu 
p. (P. Nagy — coresp.).

• Aflăm cu îngrijorare 
stadionul Flacăra din Cîmpina, 
pentru construirea pistei căruia 
a fost cheltuită o sumă impor
tantă, se prezintă astăzi într-o 
stare deplorabilă. Fiind complot 
neîngrijit, stingherește astfel 
desfășurarea activității atletice 
din acest oraș. Așteptăm mă
suri din partea organelor spor
tive locale.
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FINALELE CAMPIONATELOR
DE LUPTE GRECO-ROMANE

PROPRIA PREMIERE
Festivitatea de premiere 

este un moment culminant al 
unei competiții. Cu acest pri
lej învingătorii primesc cuve
nitele investituri și insemne 
datorate celui mai bun.

Din păcate, deseori, compe
tițiile de tir se încheie prin 
festivități de premiere forma
le, intrucît se prezintă la „ca
reul" tradițional doar învingă
torii și cîțiva dintre colegii lor 
de echipă. Este în această ati
tudine reprobabilă o mare lip
să de fair-play, o condamnabilă 
absență a respectului față de 
cel care s-a dovedit, azi, mai 
bun decît tine.

Poate că n-am fi scris aceste 
rînduri, dacă, recent, la „Cupa 
Ministerului Educației și Invă-

țămîntului”, desfășurată 
Brașov, nu s-ar fi petrecut 
caz și mai... straniu. La festivi
tatea de premiere au lipsit 
înșiși premiațiil! Nicolae Rota
ru, învingător în două probe 
(pușcă liberă 60 fc și 3X40 f) 
și Marina Tomescu, câștigătoa
re) cu un nou record național, 
a probei de pușcă standard. 
3X20 f, cărora li s-a adăugat 
un alt trăgător fruntaș, I. Olă- 
rescu. nu au catadicsit să se 
prezinte la o sărbătoare în care 
erau ei înșiși sărbătoriți, sfi- 
dînd astfel pe toți cei veniți 
să le aplaude măiestria. Printre 
aceștia, ca să dăm numai un 
exemplu, se afla și rectorul 
Universității din Brașov...

la 
un

I
I

I
I
I
I
I

ACȚIUNI ȘI COMPETIȚII ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
Gurahonț s-a desfășurat o com
petiție de handbal la care au 
luat parte 4 formații de elevi 
și 4 de eleve. Primele locuri 
au fost ocupate de Liceul de 
alimentație publică Arad (f) și 
Liceul Spiru Haret (b). între
cerile de popice, la care au 
participat sportivi din între
prinderi și instituții, au dat ca 
învingători pe : Elena Moțocan 
(Foresta Arad) și Gh. Leow 
(Abatorul Arad).

HUNEDOARA. Aleile sta
dionului Corvinul din orașul 
oțelarilor au găzduit un fru
mos cros, la care au • participat 
peste 450 de tineri, elevi, stu- 
denți, tineri din întreprinderile 
CSH, ICSH, IMH ș.a. De ase
menea, complexul sportiv al 
Grupului școlar siderurgic a 
găzduit întrecerile competiției 
tradiționale de volei dotată cu 
„Cupa Femina" și la startul 
cărora au fost prezente, spor
tive ’ • - ■ • -
Nou, 
liuc, 
litate 
chipei Sănătatea din Hunedoa
ra. Ambele concursuri se în
scriu în bogatul program de ac
țiuni organizate în cadrul „Da- 
ciadei". (I. VLAD — coresp.).

(Urmare din pag. 1)

cinci orașe covăsnene", organi
zat de CJEFS, în colaborare cu 
COEFS Tg. Secuiesc. Au avut 
loc întreceri la popice, șah, și 
tenis . de masă. Asigurîndu-se 
condiții bune de desfășurare, 
acțiunea s-a bucurat de un 
frumos succes. (Gh. BRIOTA, 
coresp.).

ALBA. în orașul Aiud au 
loc numeroase întreceri sporti
ve la nivelul asociațiilor. După 
cum sîntem informați de la 
COEFS, de curind au fost or
ganizate și o seamă de com
petiții inter-asociații și la ni
velul orașului. Ia atletism, vo
lei, popice, handbal și șah. La 
organizarea acestor competiții 
s-au evidențiat profesorii : 
Adela Onișor, loan Bîrcea, 
Elmer Hosu, Al. Crăciun și ing. 
Ion Holani.

ARAD. în județ, au luat 
sfirșit o serie de competiții do
tate cu diferite trofee. O întîl- 
nire de gimnastică între forma
țiile Clubului sportiv Arad și 
CSM Baia Mare a fost câști
gată de prima, iar la individual 
de Margareta Korodi, reprezen
tanta clubului arădean. La

de la Cooperativa Drum 
Exploatarea minieră Te- 
PTTR, Spitalul din loca- 
ș.a. Trofeul a revenit e-

(JUNIORI)
I

• UN GRUP DE 40 de turiști 
de la A.S. Unirea Tricolor Brăila 
au efectuat o frumoasă tură al
pină in masivul Ceahlăul, trecînd 
Pe Ia cabanele Durau, „7 No
iembrie-, Dochia și Izvorul Mun
telui și escalodind Virful Toaca. 
In aceste locuri de mare Interes 
turistic ei au fixat plăci come
morative — „Centenarul Indepen
denței”. * 20 DE ECHIPE de fotbal 
și de popice au participat Io un 
reușit concurs organizat de Mine
rul Teliuc. Pe primele locuri s-au 
clasat : Șc. prof. Teliuc — la fot
bal și Uzina de preparare — la 
popice. • IN COMUNA Drago- 
mirești Vale (jud. Ilfov) - unde 
anul trecut s-a construit o fru
moasă și modernă sală de sport 
— s-a amenajat acum o micro- 
bază, cu terenuri asfaltate pen
tru handbal, volei și tenis. • 
APROAPE 200 de elevi din Tg. 
Mureș au participat pe aleile de 
asfalt ale parcului „23 August" 
la un reușit concurs de patinaj

pe rotile, dotat cu „Cupa Inde
pendenței". Pe locurile premiate 
s-au clasat reprezentativele șco
lilor generale nr. 12 (cu 74 p), 
7 (39 p) și nr. 14 (38 p).« CO
MUNA TULUCEȘTI, un cunoscut 
centru al sportului luptelor din 
județul Galați, a găzduit

Abia s-au încheiat întrecerile 
balcanice pentru tinerii luptă
tori și juniorii noștri se află 
acum în fața unor noi con
cursuri importante, cele care 
desemnează campionii naționali 
la acest nivel de vîrstă. La Iași, 
finalele campionatelor republi
cane individuale de libere sînt 
în plină desfășurare (au înce
put de miercuri dimineața), 
purtătorii tricourilor de cam
pioni urmînd să fie cunoscuți 
sîmbătă dimineața. Vineri di
mineața, în Sala sporturilor din 
Galați se va da startul în tur
neul final al campionatelor in
dividuale de lupte greco-roma- 
ne ale juniorilor.

La competiție iau parte cîș- 
tigăt.orii fazelor de zonă și lup
tătorii care, încă la virsta ju
nioratului, au fost selecționați 
în loturile naționale. Astfel, în 
rîndul aspiranților la titlurile 
de campioni ce vor fi atribui
te învingătorilor de la Galați se 
vor număra sportivi talentați 
ca Ion Draica, Ștefan Negrișan, 
Ion Răduțeseu, Gheorghe Mi- 
nea, Nicolae Zamfir, Constantin 
Scuturici, Ion Butucaru etc., 
care vor face totul pentru o 
comportare cit mai bună, pen
tru a se menține în rîndul 
fruntașilor, în vederea selec
ționerilor pentru confruntările 
internaționale viitoare.

Cîștigâtori au fost Carmen Far- 
caș, Maria Nicola, Mircea Gur- 
guian și Gheorghe Gociaș. • 
ELEVII Școlii gen. nr. 4 din Ba
cău, sub îndrumarea profesoru
lui de specialitate Al. Spătaru, 
cu întregit terenul lor de mini- 
fotbai din curtea școlii cu unul

concurs de lupte greco-ro- 
și libere la copii și ju- 
O remarcă deosebită pen- 

din Galați și loca li tă- 
rurale Independența și Tu-“

mane 
rviori. 
tru tinerii 
țlle _ . _ _______ „
lucești, care ou ocupat cele mai 
multe locuri I. • LA A.S. SPAR
TAC din Reșița s-a înființat o 
secție de tenis de masă. Cei 30 
de tineri — îndrumați de antre
norul losîf Seidter — au și par
ticipat la prima lor confruntare.

de handbal. Cu această ocazie 
a început și competiția de hand
bal, „Cupa prietenia**, aflată la 
a doua ediție, la care participă 
echipe din școlile orașului cit 
și din comuna Lespezi. • LUPTĂ
TORII de la Liceul energetic 
biu au cîștigat campionatul 
cal de lupte greco-romane 
liceelor și școlilor generale, 
dintre participanți, prezențî

Si- 
lo- 
ol 

Doi 
la 

cele patru etape ale competiției.

Șl PRIPEALA STRICĂ TREABA...
în ultimii ani, orașul Mizil, a- 

semenea multor localități mai 
mici din țara noastră, a cunos
cut o amplă dezvoltare social* 
economică. Printre construcțiile 
de interes cetățenesc și cultural 
se numără și clădirea căminului 
pentru ------ ----------
prezent 
manist 
mint 
ziarului ______ r_____ ________
său complex sportiv, compus din 
terenuri de handbal, baschet, vo
lei. tenis și sectoare de atletism, 
amenajat din resurse locale și 
prin muncă patriotică, 
cochetă bază sportivă, 
lingă stadionul orașului, 
losită nu - - .
găzduit o 
competiții 
participat 
te județe.

Am subliniat faptul că a găz
duit, pentru că de cîtva timp 
complexul sportiv a fost... ciun
tit datorită noului cămin, care 
(după afirmațiile unor persoane 
autorizate din localitate) ar fi 
putut fi amplasat într-un alt loc, 
mai corespunzător, chiar în a- 
ceeași curte, fără a se afecta 
baza sportivă realizată cu atîtea 
eforturi. După părerea noastră, 
proiectantul și constructorul nu 
au vină în amplasarea căminului, 
deoarece locul , respectiv a fost 
oferit de beneficiar : conducerea 
școlii. La întrebarea : de ce au 
fost „sacrificate44 terenurile de 
sport ?, directorul liceului, Cons
tantin Drăjneanu, ne-a răspuns 
că a avut avizul Consiliului

elevi, care se ridică în 
în curtea Liceului real-u- 
de aici, unitate de învăță- 
evidențiată în coloanele 

nos-tru pentru frumosul

locale
Această 
situată 

, era fo- 
numal de elevi. Ea a 

serie de importante 
de masă, la care au 
sportivi din mai mul- 
Acum însă...

M. Andreica (categ. semigrea) 
— de Io Lie. alimentar șl Al. 
Stan (categ. grea) — de la Lie. 
energetic au fost selecționați în 
secția de performantă a $c. sp. 
Șoimii. « LA ELECTROMOTOR 
Pitești, asociație sportivă de pe 
lingă Fabrica de motoare elec
trice, s-a dat în folosință o mi- 
cro-bază compusă din terenuri 
de handbal, tenis și volei, aco
perite cu asfalt și împrejmuite. 
Lucrarea, efectuată prin muncă 
patriotică, valorează peste 
150 000 lei. • DUMINICĂ, numai 
la trei asociații sportive, oră- 
dene, la Tricoul, la Sănătatea 
și Sinteza au participat aproape 
600 de persoane la întrecerile 
„Cupei Independenței" la tir, 
cros și tenis.

RELATĂRI DE LA : N. Costin, 
I. Vlad, D. Moraru-Slivna, I. 
Pâuf, T. Siriopol, D. Glăvan, I. 
lancu, I. lonescu, I. Fețeanu șl 
I. Ghița.

șco-popular șl al Inspectoratului ,_T 
iar județean, dar că s-a acționat 
pripit. Da. a avut avizul, dar 
cine a făcut propunerea pripită 7 
Este de așteptat, măcar acum, 
ca cei ce au renunțat ou atîta 
ușurință ‘ ' - -
sportivă 
pectarea 
29, din 
prevede 
sportive 
se dezafectării.

Troian IOANIȚESCU

la o frumoasă dotare 
să ia măsuri pentru res- 
intocmai a Legii

29 decembrie 1967, 
asigurarea altei 
în schimbul celei supu-

nr. 
care 
baze

A l ITZ\ LA „RALIUL DACIA" AU 
AU IO EXISTAT Șl CURSE REZER
VATE ÎNCEPĂTORILOR. Pe primele 
trei locuri : Clasa Dacia 1300, gr. 
1 : 1. A Lorincz — A. Pandurescu 
(Dacici Pitești), 2. I. Miloiu - I. Voi- 
can (Muscelul Cîmpulung), 3. A. Zi- 
chil — Z. Ciobanu (Muscelul) ; cl. 
Dacia 1300, gr. a ll-a : 1. P. Lorincz 
— E. Pandurescu, 2. N. Nistorescu — 
S. Zelcic (Dacia), 3. G. Macovei — 
P. Crețu (ITA Hunedoara).

-CUPA independenței**, zi- 
DkJ’Ă lele trecute stadionul Giulești 
a găzduit o reușită reuniune pugilis- 
tică dotată cu ,,Cupa Independenței", 
întrecerea a fost marcată de pre
zența unor sportivi valoroși de la 
mei multe cluburi bucureștene. In 
cel mai frumos meci al galei Dinu 
Condurat (Steaua) a dispus la punc
te de Dumitru Burdihoi (Metalul). 
Cupa pentru cel mai tehnic boxer a 
revenit lui Gheorghe lancu (Rapid), 
lată rezultatele înregistrate : I. Ignea 
(URBIS) ‘ ------
toarea), 
Nedelcu 
b.p- M.
chin (Spartac) b.p. FI. 
(Steaua), Gh. lancu (Rapid) 
I. Simion (Steaua), M. Stamatescu 
(Metalul) b.k.o.1 I. Stancu (Rapid), 
V. Simion (Steaua) b.alg.2 I. ~ 
gore (Rapid), D. Bubă (Rapid) 
Ăl. Mircea (Steaua), C. Ghiță 
pid) b.p. N. Vișan (Metalul), 
Petropavîovschi (Rapid) b.p. N. 
canu (Metalul). * * ‘
CU — coresp.).

SPORTURI 
NAUTICE

b.p. Gh.
T. Ghinea 
(Rapid), 

Zaharescu 
(Spartac)

I
I
I
I
I

Brumă (Semănă- 
(Steauo) b.p. R. 
I. Lupu (Rapid) 

(Metalul). V. Du- 
b.p. FI. Zamfii 

lancu (Rapid) b.p.

Gri- 
b.p. 
(Ra- 

D.
Mo- 

(Daniel DIACONES-

PE
s-au 
duminica.

LACUL TEI
desfășurat, 

între
cerile din cadrul „Politehniadei**. 
Tradiționalul concurs, care a reunit 
la start numeroase echipaje studen
țești, s-a bucurat de un frumos suc
ces. Cîteva rezultate : canoe 10+1 
(24 de garnituri pe linia de plecare) :
1. F«C. Metalurgie (anul 3) 1:21,7,
2, Fac. Metalurgie (anul 1) 1:21,8,
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DE ASTĂZI VEȘTI DE LA CELE . 18 DIVIZIONARE A

• RAPID a revenit duminică 
de la Niș și de luni și-a reluat 
pregătirile obișnuite. In pri
vința formulei de echipă, se 
pare că pe postul de fundaș 
dreapta va reintra Pop, căruia 
i-a expirat suspendarea. Toți 
componenții lotului feroviar 
sînt apți de joc. • UNIVERSI
TATEA CRAIOVA. Două sem
ne de întrebare : Crișan, acci
dentat în meciițj de la Zagreb, 
și Cămătarii, care se resimte 
după entorsa la gleznă contrac
tată în partida cu F.C.M. Reși
ța. Țarălungă, absent o înde
lungată perioadă de timp, și-a 
reluat de curînd antrenamen
tele.

ARBITRUL PARTIDEI: I. Rus 
(Tg. Mureș).

DINAMO. Sîmbătă a dispu
tat un joc-școală cu propria 
formație de juniori. Echipa are 
numeroase indisponibilități : 
Lucescu (ruptură musculară), 
Lueuță (entorsă), A. Moldovan 
(leziune). Ultimul și-a reluat 
antrenamentele, dar este încă 
inapt pentru efort maxim. Se 
anunță, în același timp, o rein
trare : Dobrău, care este com
plet refăcut. • F. C. CORVI- 
NUL. După ce a jucat, dumini
că, în compania Jiului. în de
plasare (scor : 1—2), formația 
hunedoreană și-a mutat sediul 
pregătirilor în apropierea Bucu- 
reștiului, la Snagov. Pe stadio
nul Dinamo nu va evolua R. 
Nunweiller, suspendat o etapă 
pentru cartonașul roșu primit 
în meciul de la Tg. Mureș.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Chilibar (Pitești).

• F.C.M. GALAȚI, benefi
ciind de întreg efectivul, s-a 
pregătit cu atenție în toată a- 
ceastă perioadă de întrerupere 
a campionatului și speră că în 
partida de azi va juca cel puțin 
la fel de bine ca în meciul de 
la Arad, cu U.T.A. Antrenorul 
V. Tîlmaciu s-a preocupat în 
mod special de randamentul 
liniei ofensive, care, la Arad, 
s-a dovedit total ineficace. Nu 
se anunță indisponibilități. • 
F. C. ARGEȘ a beneficiat luni 
dimineața de jucătorii disper
sați la diferitele loturi repre
zentative și marți la ora prîn
zului a plecat spre Galați, 
aici nu se anunță jucători 
disponibili, astfel că va fi 
niată formația obișnuită.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Vasilescu I (București).

• JIUL. Antrenorul Gh. 
întîmpină serioase probleme de 
alcătuire a formației, trei din
tre jucătorii titulari devenind 
incerți pentru partida de astăzi. 
Dumitrache are o criză de scia
tică, Bucurescu — ruptură de 
fibre musculare și Hoinan in
fecție la cot, 
bursite. • 
dimineață 
Petroșani, 
accidentat

a
Leșan, care ar putea 
titular in linia de atac 
liștilor. După meciul cu Vojvo- 
dina Novi Sad, susținut dumi
nică la Arad și cîștigat de 
U.T.A. cu 2—1, jucătorii ară
deni au efectuat antrenamente 
obișnuite și sînt optimiști. 
ARBITRUL PARTIDEI : Gh. 
Jucan (Mediaș).

• A.S.A. Mureșenii speră să 
obțină, în sfîrșit, o victorie pe

teren propriu. Ei au jucat un 
meci amical la Reghin (5—0 cu 
divizionara locală C) și au fă
cut marți un ultim antrena
ment cu echipa de juniori. In 
poartă va juca, probabil, So- 
lyom. Se pare, de asemenea, că 
Varodi va fi preferat lui Pisla- 
ru. Atacul îi va cuprinde 
Fazekaș, 
Both II.
pregătit foarte serios jocul 
la Tg. Mureș, susținînd și 
meci ' 
zești.
însă 
tați : 
Ștefan și Roșu. Juniorii 
bătu și Iliescu întregesc Iptul 
echipei. (Iorgulescu va fi, de 
asemenea, absent, el acumulînd 
trei cartonașe galbene).

ARBITRUL PARTIDEI : 
Rainea (Bîrlad)

nele probleme de rezolvat. Cio- 
cîrlan și D. Ionescu au rămas 
acasă, fiind indisponibili. De 
asemenea, este incertă și folo
sirea lui Dănilă.

ARBITRUL PARTIDEI : I. 
Igna (Arad).

• F. C. M. REȘIȚA, în afa
ra antrenamentelor obișnuite, 
a susținut cîteva „jocuri-școa- 
lă“ în familie. în compania e- 
chipei de juniori. Antrenorul I. 
Reinhardt are dificultăți în al
cătuirea . „unsprezecelpi** de 
azi. Atodiresei și Căprioru sînt 
accidentați, Porațclii este sus
pendat o etapă pentru acumu
larea a trei cartonașe galbene. 
• STEAUA s-a reunit cu tot 
efectivul marți dimineața, cînd 
antrenorii Em. Jenei și C. Crei- 
niceanu au efectuat un antre
nament complex. După-amiază 
a urmat un altul, miercuri di
mineața a avut loc încă o șe-

pe 
și 
a 

de 
... .un

de antrenament la Bor- 
Echipa bucureșteană are 
o serie de indisponibili- 
Sătmăreanu I, Dragu, Gh.

Tur-

Fanici, Hajnal 
• PROGRESUL

în profunzime variantă cu vari
antă, anticipînd cu multă exacti
tate posibilitățile de declanșare a 
acțiunilor ofensive adverse, con
ducerea tehnică a stabilit cu 
multă amănunțime misiunea fie
cărui jucător pentru „momentul 
apărare44 și modul de acționare 
colectiv pentru această situație. 
Marcajul a fost stabilit, cum 
probabil au observat cei care au 
urmărit meciul, astfel: Cheran
la Geaici, Sameș la Bajevici, Vi
gu la Popivoda, '
jak, lordănescu _  _________ ,
Boloni la Oblak, cei trei din față 
(Crișan — D. Georgescu — Zam
fir) urmînd a efectua marcajul 
la adversarul •
moment. Lui 
revenit rolul 
departe de a 
dă și strictă _ ____________ __
rect, dimpotrivă, manifestând ma
re elasticitate, mobilitate și a- 
plicînd un principiu modern al 
defensivei — rotația la marcaj — 
apărarea noastră a cîștigat cu 
brio duelul cu una dintre cele 
mai puternice forțe ofensive pe 
care reprezentativa României le-a 
avut vreodată în fața ei. Dovada o 
constituie faptul că — exceptând 
primele 20 de minute — jucătorii 
iugoslavi nu au putut construi 
nici o acțiune care să ducă la 
pătrunderea liberă a vreunui ju
cător cu mingea în careul echi
pei noastre. Apărarea elastică și 
foarte eficientă, cu schimbarea 
de rol în momentul cel mai po
trivit, a făcut ca echipa iugosla
vă să recurgă la soluția — ce 
s-a dovedit infructuoasă — a șu
turilor de la distanță sau a 
„centrărilor oarbe44 spre careul 
mic al porții lui Cristian. Dar, 
victoria nu se putea obține nu
mai prin succesul defensiv. Ea 
s-a realizat printr-o excelentă 
construire a contraatacului, armă 
cu care jucătorii noștri au reali
zat o serie de acțiuni-model. Așa 
se face că, in ciuda dominării 
teritoriale a partenerului de în
trecere, formația noastră a ajuns 
in poziții de atac foarte pericu
loase și și-a creat, in afara go
lurilor, încă patru mari situații 
de marcare, situații în care ata- 
canții noștri s-au aflat față în 
față doar cu portarul Katalinici. 
Contraatacurile din repriza se
cundă, mai cu seamă, au arătat 
că jucătorii noștri știau să pro
fite de faptul că, în acea parte, 
reprezentativa Iugoslaviei ataca 
acum cu șapte înaintași, ea re- 
nunțînd la un fundaș, Buljan, în 
favoarea unui vîrf de atac (Sa- 
vici), cealaltă înlocuire efectuată 
de gazde aducînd în teren pe alt 
atacant central de la Steaua ro
șie Belgrad (Filipovici) în locul 
lui Bajevici. Această alcătuire a 
dus la situații în care raportul 
numeric dintre atacanții 
și apărătorii iugoslavi era 
puțin egal.

înregistrările 
monstrează, 
calitativ 
chipei 
de atac
157 ale adversarului, 
poartă față de cele 20 ale adver
sarului; 7 lovituri pe spațiul 
porții față de 5 ale gazdelor; 6 
mari situații de gol față de 3 ale 
echipei iugoslave.

Se vede, deci, că echipa noas
tră a știut să fructifice, în pro
centaj net superior adversarului, 
situațiile pe care le-a avut, că 
acțiunile ei de atac au dovedit, 
calitativ, o valoare superioară 
celor întreprinse de echipa antre
nată de Toplak.

Romilă la Sur
la Jerkovici,

direct din acel 
Sătmăreanu II i-a 
de „libero". Dar, 
fi o urmărire rigi- 
a adversarului di-

cifric, 
remarcabilă 

noastre ; 82
întreprinse

- ’ 15

noștri 
cel

statistice de
presia ția 

a e- 
acțiuni 

față de 
șuturi la

a fost cel mai bun component al 
formației „plavilor** și în aCest meci, 
Geaici. Prudent la început, căpitanul 
reprezentativei noastre și-a corectat 
mult plasamentul și siguranța atacu
rilor de deposedare, avînd și largul 
concurs al lui Romilâ. Sameș a 
trebuit sâ lupte la numeroase mingi 
aeriene cu un jucător mult mai înalt ca 
el (Bajevici — 1,92 metri) și a fă- 
cut-o cu succes. BraV, excelent luptă
tor, are satisfacția de a-și fi cîștigat 
pe merit un loc in echipa naționala 
printr-un frumos efort de ambiție. 
Sătmâreanu II, care nu marcase o 
forma de vîrf pînâ acum, a evoluat 
fârâ greșeala. Plasamentul sau pen
tru postul pe care l-a jucat s-a do
vedit de mare eficacitate, a colabo-

a 
în
a 

ti- 
r------- și

calm. Astfel, înaintașul cel mai com
bativ al gazdelor a fost anihilat. în 
mare măsură. Boloni s-a ocupat cu 
eficiență nu numai de ,, regizorul" 
Oblak, dar a suplinit — în nume
roase situații — alți coechipieri din 
defensivă, luptînd cu dăruirea și cu
rajul pe care î le-am admirat de 
atîtea ori în echipa reprezentativă, 
lordănescu a făcut, după opinia 
noastră, cel mai bun meci al său 
în echipa reprezentativă. Comporta
rea excelentă de la Zagreb comple
tează colecția de frumoase evoluții 
ale sale pe stadioanele din Madrid, 
Milano, Praga. Trebuie să apreciem 
cu atît mai mult jocul lui lordănescu 
la Zagreb, cu cît el a avut dificila 
misiune de a prelua rolul de con
ducător de joc, în absența lui Du
mitru. Și a reușit, muncind mult în 
apărare și opărind și la dirijarea 
contraatacurilor, chiar și la fructifi
carea unuia dintre ele, cum bine se 
știe. Crișan poate fi numit „motorul 
atacului**. S-a bătut de la prima și 
pînă la ultima minge pe care a a- 
vut-o. A făcut cursă după cursă, de- 
reglînd apărarea adversă, a făcut un 
util pressing, a creat mingi de gol 
și a construit o acțiune de toată 
frumusețea, la capătul căreia min
gea a fost respinsă din păcate, de... 
bara porții lui Katalinici. Dudui 
Georgescu a făcut un salt de 180 de 
grade de la jocurile din acest sezon 
la cel de la Zagreb. A redevenit 
atacantul periculos și prompt pe 
care îl știm, s-a duelat neîncetat cu 
fundașii centrali adverși, pe scurt a 
fost ...Dudu Georgescu. Zamfir a 
avut o primă repriză mai 
(preocupat și de anihilarea lui Bul- 
jan), dar în a doua parte l-om re
văzut cursele derutante și spectacu
loase. Ele au fost prețioase, menți- 
nînd mingea în posesia echipei noas
tre și apropiind tot mai sigur fluie
rul final al victoriei. Bălăci, utilizat 
în ultimele minute, intrat repede in 
rolul de extremă retrasă, pe cane 
trebuia să-l joace în acea perioadă.

Constatarea generală, după aceste 
caracterizări, este aceea câ fotbaliș
tii care au îmbrăcat tricoul național 
în greaua partidă de la Zagreb au 
avut comportări la nivelul superior 
al posibilităților lor. Reușita de la 
8 mai trebuie sâ-i îndemne la reedi
tări in dificilele examece din 
toamnă.

rot cu toți colegii din apărare și 
intervenit în două rînduri salvator 
situații de mare dificultate. Vigu 
știut so-l joace pe incomodul 
combativul Popivoda cu armele 
pice experienței lui — plasament

ștearsă

In lot

In cadrul pregătirilor efectuate în perioada de întrerupere a 
campionatului, Steaua a susținut duminică, la București, o partidă 
amicală cu Selecționata armatei siriene, pe care a întrecut-o cu 
6—2. Iată un aspect din acest meci, în care jucătorul FI. Marin (în 

... capUi 0 centrare la poarta oas- 
Foto : s. BACKSY

tricou de culoare închisă) reia cu 
pețitor.

Nici 
in- 

aii-

Gh.

Ene

în urma unei 
U.T.A. a plecat ieri 
cu autocarul spre 

fără Nedelcu II — 
(entorsă la 
fost inclus

gleznă), 
juniorul 

deveni 
a texti-

• „POLI" acordă atenția cu
venită meciului ei cu colega 
bucureșteană. După jocul de 
verificare susținut săptămina 
trecută in compania diviziona
rei B C.F.R. Timișoara, echipa 
s-a antrenat, duminică, în fa
milie sub forma unui joc-școa
lă. Bathori și Șerbănoiu conti
nuă să fie indisponibili ; va 
reintra, se pare, în schimb, ari
pa dreaptă Anghel. După zile 
ploioase, ieri și-a făcut aoari- 
ția soarele. • SPORTUL STU
DENȚESC s-a antrenat zilnic 
pe terenul ei de la C.A.M. Au 
participat toți jucătorii, inclu
siv M. Sandu care, însă, nu va 
apare in „ll“-le pentru meciul 
de astăzi. Antrenorii Angelo 
Niculescu și Ion Voica vor a- 
nunța formația cu puțin timp 
înaintea jocului.

ARBITRUL PARTIDEI': 
Tătar (Hunedoara).

• S. C. BACĂU. Ieri

V.
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Eftimie IONESCU

PETROLUL PLOIEȘTI-SELECȚIONATA

la 
prinz, la Bacău ploua. Echipa 
și-a continuat antrenamentele 
din ciclul recomandat de fede
rație.’ Nu sînt indisponibilități 
în lot și la pregătire au parti
cipat toți jucătorii. • POLI
TEHNICA IAȘI. Studenții ie
șeni se află de marți după-a- 
miază la Piatra Neamț, unde, 
miercuri, au și făcut un antre
nament. In această dimineață 
vor pleca spre Bacău. în ceea 
ce privește formația, antreno
rii I. Oană și L. Ântohi au u-

dință de pregătire, iar după 
ora prînzului militarii au ple
cat spre Reșița. Tot efectivul 
este valid, mai puțin Dumitru, 
nerefăcut încă.

. ARBITRUL PARTIDEI : O. 
Ânderco (Satu Mare).

• F. C. CONSTANȚA a ju
cat duminică cu Selecționata 
județului Tulcea, la Tulcea, un
de este programat și meciul de 
azi cu F. C. Bihor. Fotbaliștii 
constănțeni au cîștigat’ cu sco
rul de 2—0, prin golurile rea
lizate de Dragnea și Tarara- 
che. După cum ne informează 
corespondentul nostru P. Com- 
șa, antrenorul Gh. Ola are mari 
dificultăți în alcătuirea forma
ției, deoarece Codin, Zamfir, 
Hoffmeister și Gătej sînt ac
cidentați, iar Turcu — după 
cum se știe — este suspendat. 
• F. C. BIHOR a sosit ieri la 
Tulcea. cu avionul. Antrenorul 
R. Cosmoe dispune de întreg 
efectivul de jucători, urmînd a 
alcătui echipa în dimineața zi
lei de azi.

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Petrea (București).

o scurta caracterizare 
jortării jucătorilor... 
s-a aflat la a treia evo

luție a Iu» în echipa națională, în 
fața unui atac cu doi „uriași" (Ba
jevici și Surjak) și cu redutabili șu
ieri. A făcut față, în general, misiu
nii grele, dar trebuie să mai lucreze, 
pentru a deveni portarul complet de 
care reprezentativa are nevoie, la 
corectarea ieșirilor din poartă. Așa 
cum, de altfel, singur ne mărturisea. 
Cheran a avut ca adversar direct pe 
cel mai faimos jucător iugoslav, care

ARMATEI SIRIENE 4-0 (4-0)
Disputat ieri, la Ploiești, acest 

meci amical a plăcut celor peste 
4.000 de spectatori prezenți. In 
ciuda ploii, prima repriză s-a 
situat la un bun nivel tehnic și 
spectacular, gazdele creîndu-și 
foarte multe ocazii de gol. Au 
fructificat doar patru prin Sima- 
ciu (min. 15 și “’
26) și Toporan

După pauză, 
înlocuit 5 jucători

(min.35), State 
(min. 40). 
oaspeții, care au 

(față de o 
schimbare la Petrolul) au dat o 

fiindreplică mai dîrză, jocul 
mai echilibrat.

I. TAnASESCU, coresp.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• AU FOST STABILITE DA

TELE FINALEI „CUPEI BALCA
NICE" (intercluburi). După noi 
tratative purtate între cluburile 
Sportul studențesc și Dinamo Za
greb, s-a ajuns, In sfîrșlt, la un 
acord de principiu pentru dispu
tarea finalei ,,Cupei Balcanice" 
intercluburi ediția 1975/76. Astfel, 
prima manșa a întâlnirii se va 
juca la Zagreb, la data de 1 iu
nie, returul fiind prevăzut a se 
disputa la 15 iunie, la București.

• DUMINICA, cuplaj 
STADIONUL REPUBLICII, 
cadrul etapei a 25-a a Diviziei A, 
duminică, în Capitală, 
jocuri se vor disputa în 
pe stadionul Republicii, 
de la ora 15, are loc_ 
Sportul studențesc “ 
stanța și în continuare, de la ora 
17, meciul Progresul ” * 
treilea joc, Steaua — S.C. Bacău 
se dispută, în 
dio-nul Steaua,

F.C.

LOZUL PRIMĂVERII
EMISIUNE SPECIALA LIMITATA

I

oferă mari posibilități de cîștig. Se acordă auto
turisme, peste 800.000 cițtiguri in bani, precum 
cițtiguri suplimentare - din FOND SPECIAL — 
valoare de 1.670.000 Iei.

Numeroși participant! au intrat în posesia 
autoturisme sau mari premii în bani.

Vă prezentăm cițiva dintre recenții cîștigători 
autoturisme „Skoda S 100".
• Constantin Traian din Ploiești, județul Prahova; 

• Stoica Dragomir din Techirghiol, județul Con
stanța ; • Motoc Ion din comuna Recea, județul 
Brașov ; • Aldea Georgeta din Brăila, județul 
Brăila ; • Maier Adrian din comuna Soimuș, ju
dețul Hunedoara.

Ș« 
în

de

de

PE 
In

două 
Cuplaj 
Astfel, 

partida
Con-

Jiul. Al

aceiași zi, pe sta- 
de la ora 17.

ROMANI LA ME- 
— ITALIA (ama- 

din

• ARBITRI 
CIUL GRECIA 
tori). O brigadă de arbitri 
țara noastră va conduce partida 
Grecia — Italia (selecționate de 
amatori), care se va disputa la 
data de 16 iunie, la Atena. Este 
vorba de C. Dinulescu — la cen
tru, ajutat la linie de I. Igna și 
I. Dancu.

DIVIZIA A IN CIFRE
• In cele o-pt meciuri ale etapei

precedente (a 23-a) a Diviziei A 
s-au marcat 20 de goluri, totalul lor 
ajungind la 548 : 404 gazdele, 144
oaspeții.
• Din cele 204 partide disputate 

pînă în prezent, 144 au revenit gaz
delor, 44 s-au încheiat la egalitate, 
iar. în 20 victoria a fost de partea 
oaspeților.
• După 23 de etape, pe .lista 

marcatorilor figurează 163 de jucă
tori, cei mai mulți aparținînd echi
pei Universitatea Craiova : 12.
• Gligore, Purima și Naom au 

reușit, în etapa a 23-a, să înscrie 
primele lor goluri în actuala ediție 
de campionat.
• In etapa a 23-a s-au dictat 3 

lovituri de la 11 metri (una în fa
voarea gazdelor, 2 pentru oaspeți) : 
2 transformate (Munteanu și Econo- 
mu), una ratată (Păltinișan).

• |n etapa a 23-a am consemnat 
încă 3 debuturi în Divizia A : Cățoî 
(Sportul studențesc), Tararache (LC. 
Constanța) și Moga (Jiul). Pînă în 
prezent, cele 18 divizionare A au 
utilizat 378 de jucători.

a La partidele etapei a 23-a au 
asistat 78 000 de spectatori ; cei mai 
mulți — 20.000 — s-au înregistrat la 
meciul Rapid — Dinamo, iar cei mai 
puțini - cîte 4 000 — la întîlnirile 
Sportul studențesc — F.C. Bihor și 
Jiul — F.C. Argeș.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Duminică, 15 mai 1977, Concurs 

Pronosport, axat pe etapa cam
pionatului primei noastre divizii 
și a campionatului italian de 
fotbal. Vă prezentăm meciurile 
acestui co-ncurs :

I F.C. Argeș — Dinamo
II. Steaua — S-

III. Progresul —
IV. Corvinul —

Bihor -

C. Bacău 
Jiul

„U“ craiova
V. F.C. Bihor — F C.M. Galați 

VI. F.C.M. Reșița — A S.A.
VII. U.T. Arad — „Poli44 Timiș. 

VIII Politehnica lași — Rapid 
IX. Bologna — Sampdoria

X. Fiorentina — Internazionale 
XI. Foggia — Torino

XII. Genoa — Verona
XIII. Perugia — Napoli

Nu uitați : Astăzi este ultima 
zi cînd vă mai puteți procura bi
lete pentru tragerea obișnuită 
Loto din 13 mai 1977.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 11 MAI 1977
GENERAL DE 

lei din
FOND

GURI : 866.510
159.529 lei report.

EXTRAGEREA
36 37

EXTRAGEREA
2 14

CtȘTI- 
care

I : 40 38

31 7



CONFERINȚA INTERNAȚIONALA
DEDICATĂ „SPORTULUI PENTRU TOII

La Paris, în organizarea Co
mitetului Național Olimpic și 
Sportiv Francez, s-a desfășurat 
cea de a V-a Conferință inter
națională dedicată „Sportului 
pentru toți". La dezbaterile găz
duite de palatul UNESCO din 
capitala Franței, au participat 
56 de delegați din 28 de țări. 
Prezent la acest important fo
rum sportiv, prof. Vasile Lupan, 
activist al C.N E.F.S., a sinte
tizat, la solicitarea redacției, 
principalele probleme desprin
se din lucrările conferinței.

— In cadrul ordinei de zi. au 
fost prezentate 8 comunicări 
în 20 de intervenții, repartizate 
pe următoarele teme : 1. „Mo
tivația sub prisma cercetării", 
„Motivația in programe" (co
municări expuse de delegații 
din Brazilia și R.F. Germania, 
intervenții făcute de delegații 
din Belgia, Canada, Franța. Ja
ponia. Marea Britanie, Portuga
lia și România, intervenția pre
zentată de noi fiind primită cu 
interes deosebit. delegații 
Suediei, Italiei. Portugaliei și 
Iugoslaviei solicitînd, de altfel, 
relații mai ample cu privire 
la organizarea activității sporti
ve din țara noastră), „Motiva
ția mijloacelor de comunicare", 
„Motivația bazei materiale".

— Ce concluzii au rezul
tat din materialele dezbătu
te în cadrai Conferinței ?

— Prin întreaga sa desfășu
rare, Conferința consacrată 
„Sportului pentru toți" a consti
tuit un eveniment important 
pentru progresul acestei acti
vități în lumea întreagă. în fo
losul /sănătății, al prieteniei în-

------ _ ,

tre popoare. Se înțelege că, 
prin aceasta. Conferința a pri
lejuit și un prețios schimb de 
experiență între delegații țări
lor reprezentate. S-a desprins, 
în mod deosebit, necesitatea 
convingerii cît mai multor ce
tățeni, din toate țările, de toate 
vîrstele și ocupațiile de a face 
mai multă mișcare în aer liber, 
pentru aceasta fiind, desigur, 
necesară diversificarea activită
ții, căutarea celor mai eficien
te soluții, aplicarea rezultate
lor cercetării realizate pe scară 
internațională și la nivelul fie
cărei țări în parte. Așadar, ce
rința ca educația 
vină o necesitate 
fiecare cetățean.
zilnică, sănătatea ,________
plăcută a timpului liber consti
tuind cele două componente de 
bază ale ..Sportului pentru toti“.

— Este de presupus că pen- 
convingere a 
au fost folo- 

i mijloace pro-

tru deplina i 
participanților 
site și diferite 
pagandistice.
- într-adevăr,

COMPORTARE BUNA
A TRĂGĂTORILOR
NOȘTRI LA PLSEN

PE TERENURILE DE TENIS

fizică să de- 
vitală pentru 
o obișnuință 
și petrecerea

majoritatea 
expunerilor au fost însoțite de 
proiecții de diafilme, filme-co- 
lor. transmise prin circuitul in
tern al televiziunii U.N.E.S.C.O., 
film de desene animate, planșe 
etc.

— Următoarea Conferință 
dedicată „sportului pentru 
toți"...

— în anul 1979, în Portugalia. 
Comitetul de pregătire, ales la 
Paris, a început, însă, imediat 
să acționeze pentru succesul vi
itoarelor dezbateri pe această 
temă atît de importantă și ge
neroasă.

OLIMPIADA DE LA MOSCOVA, SUB SEMNUL 
PRIETENIEI Șl FRĂȚIEI ÎNTRE POPOARE

,Cred 
vară
vor 

dată
vor

MOSCOVA (Agerpres). 
că Jocurile Olimpice de 
de Ia Moscova, care se 
desfășura pentru prima 
într-o țară socialistă, ne
aminti de o 'minunată virtute, 
numită modestie, și totodată, 
vor constitui o glorificare a 
prieteniei și frăției intre 
popoare" — a declarat Giulio 
Onești, președintele Comitetu
lui Olimpic din Italia și mem
bru al Comitetului Internațio
nal Olimpic, într-un interviu

acordat corespondentului spor
tiv al agenției TASS.

înainte de a se referi 
Olimpiada de la Moscova, 
Giulio Onești a amintit de e- 
diția de la Roma a J.O., din 
anul 1960. După părerea sa, cu 
aceasta s-a încheiat atunci ci
clul așa-numitelor „olimpiade 
modeste". După ele a început 
era gigantismului, fiecare orga
nizator de Olimpiade străduin- 
du-ie să-și depășească prede
cesorul.

la

LA HELSINKI.

iN GRUPA B

A C.E.,

In cadrul unui concurs inter
național, la Plsen, la care au 
participat trăgători din Bulga
ria. Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S., Ani- 
șoara Matei s-a clasat pe pri
mul loc în proba de pistol cu 
aer comprimat, cu performan
ta de 381 p. în aceeași probă, 
Marla Haba a ocupat locul 3 cu 
371 p. O frumoasă comportare 
a avut și juniorul Gabriel Tă
tara, învingător, cu 592 p, în 
proba de pușcă standard. 60 fc, 
și clasat pe locul 4, în proba 
de 3X20 f, cu 561 p. In proba 
de pistol standard, Anișoara 
Matei s-a clasat pe locul se
cund, cu 580 p, Maria Sălăjan, 
pe locul 5. cu 573 p, Silvia Ka- 
posztay, pe 
Maria Haba, 
pistol liber, 
Trușcă s-a 
cu 550 p.

La Dallas a început turneul 
final al probei de simplu, din 
cadrul circuitului W.C.T. în 
prima partidă a sferturilor de 
finală, americanul Jimmy Con
nors l-a învins cu 6—4, 7—5,
6—4 pe italianul Adriano Panat- 
ta. In semifinale, Jimmy Con
nors urmează să-1 întîlnească 
pe învingătorul din _ partida 
Uie Năstase — Eddie Dibbs.

★
In turul doi al campionatelor 

internaționale ale R. F. Ger
mania, care se desfășoară 
Hamburg. Florența Mihai

W.C.T.

Haillet 6—2,
El Shafei 6—2 
— Pinner 6—2,

6—3 ; Orantes — 
; 6—2 ; Jauffret 
7—5.
★
tenismani ro

la campionatele 
ale

6, cu 569 p, iar 
pe 8, cu 566 p. La 
seniori, Marinică 
situat pe locul 9,

la 
a 

învins-o în două seturi, cu 6—1, 
6—0. pe Belinda Thompson 
(Anglia). La masculin : Taroczi 
— Tiriac 6—4 : 7—6; Vilas —

O serie de 
mâni participă 
internaționale ale Italiei, 
căror probe de calificare încep 
în această săptămînă la Roma. 
Au făcut deplasarea : Dumitru 
Hărădău, Traian Marcu, Andrei 
Dîrzu, Florin Segărceanu, pre
cum și campioana noastră de 
junioare Lucia Romanov. Toți 
cei cinci sportivi vor fi pre- 
zenți și în startul turneului de 
la Roland Garros. Un al doilea 
lot — Camelia Chiriac, Maria 
Romanov, Marian Mirza 
Florin Niță — evoluează 
R.D. Germană.

Și 
in

In turneul de volei din Cehoslovacia

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 3-1
La Bratislava și Trnava a 

început un turneu de volei, la 
care participă 11 echipe mas-

PAVEL GALIK (Cehoslovacia) VICTORIOS 
IN ETAPA A IV-a A „CURSEI PĂCII"

culine. Voleibaliștii noștri au 
dispus în primul meci cu 3—1 
(9, 12, —13, 11) de reprezentati
va Iugoslaviei. în alte partide : 
R.D.G. — Cehoslovacia B 3—2 
(13, —10, —6, 9, 10), Bulgaria —• 
Ungaria 3—1 (4. —11, 9, 6),
Cuba — R.S.S. Estonă 3—0 (7, 
6, 14).

POZNAN, 11 (prin telefon). 
Deși au început să fie marcați 
de o oboseală, datorită ritmu
lui impetuos în care se alear
gă. participanții la ediția ju
biliară a „Cursei Păcii" au con
tinuat si miercuri. în etapa a 
IV-a, să-si dispute întîietatea 
cu aceeași înverșunare. Liderul 
întrecerii, sovieticul Pikkus. a- 
jutat de Averin Zajak și cei
lalți coechipieri ai săi, luptă 
din răsputeri pentru a-si păstra 
supremația în clasamentul ge
neral al întrecerii. Faptul s-a 
văzut si în 
— cu 5 km 
Ia Poznan 
slovaci, cei
lonia au atacat 
Sind să se rupă 
nu înainte de a li se alătura 
și Pikkus. De remarcat că în 
această evadare, de sfîrșit de

această etapă, cind 
înainte de sosirea 

cicliștii ceho- 
R.D.G. si Po- 
furibund reu- 

de pluton, dar

etapă, au intrat și trei cicliști 
români. Este vorba de V. Teo
dor. I. Coj ocara și E. Dulghe- 
ru care,, fiind foarte atenți.nu 
numai că au făcut 
grupul celor 
tălia pentru 
contribuit la 
cerii.

Ciștigătorul
cronometrat . _ __  _
etapei cu 3h 44:17. In același 
timp, au sosit: 2. ‘
(U.R.S.S.). 3. Moravec 
slovacia), 4. Schmeisser (R.D.G.)

TELEX

din

ECHIPA DE BASCHET A ROMÂNIEI
LUPTA PENTRU PROMOVARE

Reprezentativa masculină de 
baschet a României pleacă azi 
la Helsinki pentru a participa, 
începînd de sîmbătă, la între
cerile Campionatului european
— grupa B. Tinînd seama de 
valoarea baschetului în țările 
ale căror formații fac parte din 
grapa B. misiunea sportivilor 
români este dificilă, dar avem 
nădejdea că ei vor ști să-și 
concentreze forțele, să lupte cu 
toată energia și cu deplină lu
ciditate pentru realizarea țelu
lui : promovarea în grupa A. 
Lotul este format din : Vasile 
Popa — căpitanul echipei (legi
timat la Dinamo București — 
talia l,9o m — născut în 1949
— 147 meciuri internaționale), 
Costcl Cernat (Steaua — 1,93 — 
1953 — 108), Gheorghe Oczelak 
(Steaua — 2,01 — 1»51 — 108), 
Dan Niculescu (Dinamo — 1,91
— 1953 — 78), Gheorghe Novac 
(Dinamo — 1,97 — 1945 — 165), 
Mircea Chivulescu (Dinamo — 
1,86 — 1946 — 67), Dan Geor
gescu (Dinamo — 2,00 — 1949
— 117), Lucian Ivascenco (Di
namo — 2,00 m — 1952 — 43), 
Marian Braboveanu (Dinamo — 
1,89 — 1952 — 18), ion 
(Dinamo — 1,94 — 1955 — 28), 
Gheorghe Mihută (I.E.F.S. —
2,03 — 1954 — 27), Florentin 
Ermurache (Lie. 1 București — 
1.98 — 1960 — 18). Antrenor : 
Dumitru Evuleț-Colibaba ; 
die : dr. Tudor Minescu.

mele trei echipe din fiecare 
serie se califică pentru turneul 
final (în care rezultatele din 
serii contează), programat la 
Helsinki, urmînd ca reprezen
tativele clasate pe locurile 1—4 
să promoveze în grupa A. în
trecerile grupei A sînt progra
mate în Belgia, la Ostende și 
Liege, între 15 și 24 septembrie.

• în palmaresul echipei țării 
noastre la C.E., cele mai bune 
performante (locul 5) figurează 
la edițiile din 1957 (Sofia) și 
1967 (Helsinki). Cele mai slabe 
rezultate, în 1953 și 1965 (de 
fiecare dată la Moscova), cînd 
a ocupat locul 13. La ultima

ediție a C.E. — Belgrad 1975— 
selecționata română s-a clasat 
pe locul 11.
• La cele 16 ediții post-be- 

lice, ale „europenelor", baschet- 
baliștii sovietici au cucerit tit
lul de 11 ori, ai Iugoslaviei de 
două ori, ai Cehoslovaciei, E- 
giptului și Ungariei cîte o dată. 
Actualmente titlul este deținut 
de Iugoslavia.

• Printre arbitrii delegați de 
F.I.B.A. pentru a oficia la ac
tualele campionate europene, 
figurează și arbitrul român 
George Chiraleu, care va con
duce jocuri în seria I, la Stoc
kholm.
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Uglai

me-

care• Formația română — 
face parte din seria a II-a — 
va susține meciurile în urmă
toare» ordine : sîmbătă cu 
Turcia, duminică cu Grecia, 
luni cu Finlanda, marți cu 
Franța, miercuri cu Austria. 
Seria I este alcătuită din echi
pele Suediei, Poloniei. Olandei, 
Ungariei. R. F. Germania și 
Scoției. întrecerile seriei I se 
desfășoară la Stockholm. Pri-

sakova și mai ales pe Vera 
Ceaslavska — celebre campioa
ne. In fine, un amănunt semni
ficativ pentru amploarea apro
piatei competiții : televiziunea 
cehoslovacă va transmite în
trecerile ' pentru mai bine de 
30 de țări, prin sistemele In- 
terviziunii și Euroviziunil, pro
gramele fiind preluate și de 
societăți de televiziune din 
S.U.A. și Japonia.

Gimnastele românce, care au 
sosit luni după-amiază la Pra- 
ga. venind de Ia Madrid (după 
dubla întîlnire cu reprezentativa 
Spaniei), sînt înconjurate pre
tutindeni cu atenție și urmărite 
cu mult interes la antrenamen
te, unde sînt prezenți atît spe- 
ciaiști cît și mulți tineri pra- 
ghezi iubitori ai acestui sport. 
Presa locală de specialitate pre
zintă pe larg pe reputatele gim-

naște românce, consacrînd am
ple comentarii, însoțite de fo
tografii, cvartetului Nadia Co
maneci, Teodora Ungureanu, 
Marilena Neacșu și Gabi Gheor
ghiu. Reprezentantele României 
se antrenează asiduu, de cîte 
două ori pe zi, la Palatul spor
turilor, sub îndrumarea antre
norilor Bela și Martha Karoly, 
manifestînd o bună dispoziție 
de lucru. De altfel, toți specia
liștii delegațiilor cizelează cu 
migală mișcările elevelor pe 
care le pregătesc înaintea ma
relui start, în timp ce organiza
torii pun la punct ultimele a- 
mânunte de concurs. Vineri 
este programat concursul gene
ral, care va desemna pe cam
pions europeană, precum și în
treaga ierarhie Ia individual 
compus, iar simbătă după-amia- 
ză vor avea loc întrecerile la 
cele patru aparate. Ia care vor 
participa cele mai bune opt 
sportive din fiecare probă.

parte din 
porniți să dea bă- 
victorie, dar au și 
dinamizarea între-

etapei, Galik, a fost 
pe cei 145 km ai

Pikkus 
(Ceho-

5. Averin (U.R.S.S.), 6. Bartoni- 
cek (Cehoslovacia) ...14. V. Teo
dor, 17. Cojocaru, 20. Dulgheru.

în clasamentul pe echipe al 
etapei, primul loc a fost ocupat 
de Cehoslovacia cu 11 h 12:11, 
urmată de U.R.S.S.. R.D.G.,
România. Polonia, Ungaria. Ita
lia. Belgia. Franța etc.

Clasament general individu
al : 1. Pikkus 10 h 45:23. 2. Myt- 
nik (Polonia) 10 h 46:31. 3. Oso
kin (U.R.S.S.) 10 h 46:33. 4. Pe- 
termann (R.D.G.) 10 h 47:15, 5. 
Drogan (R.D.G.) 10 h 47:32. în
clasamentul general pe echipe 
conduce U.R.S.S. cu 32 h 19:45, 
urmată de R.D.G. 32 h 22:31. 3. 
Polonia 32 h 23:21 etc.

Joi. la Poznan, participanții 
la „Cursa Păcii" vor beneficia 
de o binemeritată zi de odihnă, 
urmînd ca întrecerea să se re
ia vineri, cu etapa a V-a. pe 
ruta Szczecin — Neubranden
burg (155 km).

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE
EUROPENE DE JUDO

MUNCHEN 11 (Agerpres). 
în orașul Ludwigshafen (R. 
Germania) au început miercuri 
campionatele europene de ju
do. în prima zi au fost progra
mate întîlniri la categoriile 
mijlocie, semigrea și grea. La 
categoria „mijlocie", în primul 
tur, sportivul român Gheorghe 
Nache l-a învins prin „ippon" 
(înainte de limită) pe 'Scheffen 
(Luxemburg).

F.

CICLISM • Turul Spaniei (eta
pa a 14-a Seo de Urgel — Mon
zon, 200 km) a revenit spaniolu
lui Carlo Melero tn 6h 11:20. tn 
clasamentul general conduce bel
gianul Freddy Maertens.

FOTBAL • Rezultate înregis
trate în etapa a 27-a a campio
natului Poloniei: Gornik Zabrze
— L.K.S. Lodz 2—0 ; Legia Var
șovia — Lech Poznan 2—o ; Po
gon Szczecin — Arka Gdynia 
2—0 ; Ruch Chorzow — Wisla 
Cracovia 0—1 ; Stal Mieiec — 
Odra Opole 1—1 ; Slask Wroclaw
— Szombierki Bytom 2—1 ; 
G.K.S. — Row Rybnik 2—0 ; Wid- 
zew Lodz — Zaglebie Sosnowieo 
1—0 In clasament conduce Slask. 
cu 37 p, urmată de Gornik — 
34 p și Widzew — 32 p. • In 
următoarele zile sînt programate 
alte meciuri din preliminariile 
C.M. la 15 mal : Cipru — Polonia 
(gr 1) ; 18 mai : U.R.S.S. — Un
garia (gr. 9) • In campionatul 
Angliei, lideră este F C. Liver
pool (55 p), care mai are 3 me
ciuri de susținut. Ea este urmată, 
în clasament de Manchester city 
(53 p) care va mai susține * 
jocuri ca și Ipswich (51 D).

HALTERE • Noul campion al 
U.R s.s. la cat. super-grea este 
Aslanbek Enaldiev, care a rea
lizat 415 kg (I85 kg ; 230 kg).

scrima • „Turneul celor 
șapte națiuni” la floretă mascu
lin, s-a încheiat la Bonn eu vic
toria echipei Franței — 5 v (68 
victorii Individuale), urmată de 
formațiile U.R.S.S. — 5 v (61), 
Poloniei — 5 v (60), R. F. Ger
mania — 4 v, Italiei — 3 v, Un
gariei — 3 v și Angliei — 2 v. 
Scrimerul sovietic Sabirlan Ru- 
ziev 'a cîștigat 21 de întîlniri.

ȘAH • Meciul dintre Valentina 
Kozlovskaia și Elena Fatalibe- 
kova, din sferturile de finală ale 
turneului candidatelor la titlul 
mondial feminin, a continuat la 
Soci cu partida a 6-a. încheiată 
remiză. Scorul este favorabil Ele
nei Fatalibekova cu 4‘/2—l>/2 p. La 
Tbilisi, a 8-a partidă a meciului 
dintre Nana Aleksandria șl Maia 
Clburdanidze s-a întrerupt la 
mutarea a 41-a. Scorul este egal : 

p. • în runda a 3-a a 
turneului de la Las Palmas: Lar
sen — Vlsier 1—0 ; Browne — 
Miles 1—0 ; Timman — Hernan
dez 1—0 ; Tatal — Martin 1—0 : 
Bellon — Cabrera 1—0 ; Adorjan
— Tal remiză ; Garcia — Pomar 
remiză. Partida dintre Karoov șl 
Debamot s-a întrerupt. în cla
sament conduce Larsen cu 3 p, 
urmat de Timman — 21/, p. Kar
pov (U.RS.S.). Debarnot (Ar
gentina) — cite 2 p (1), Browne
— 2 p etc.

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE*

flNALA CLIPEI CUPELOR LA FOIBU

HAMBURGER S.V.-S.C. ANDERLECHT 2-0 (0-0)
Aseară la Amsterdam, în fața 

a peste 60 000 de spectatori, a 
avut loc cea de a 17-a ediție 
a finalei Cupei cupelor la fot
bal. în care s-au întîlnit for
mația belgiană S.C. Anderlecht, 
deținătoarea trofeului și cîști- 
gătoarea „Supercupei" și echipa 
vest-germană Hamburger S. V. 
Meciul s-a încheiat cu rezulta
tul de 2—0 (0—0) în favoarea 
echipei vest-germane. Au mar-

de

fi
se

cat Volkert (min. 80 — din pe
nalty) și Magath (min. 89).

Alte amănunte in ziarul 
miine.

Reamintim că următoarele 
nale ale cupelor europene
desfășoară după cum urmează: 
la 18 mai returul dintre Athle
tic Bilbao — Juventus Torino 
(în tur 0—1) în Cupa U.E.F.A. 
și la 25 mai, la Roma. F.C. Li
verpool — Borussia Monchen- 
gîadbach în C.C.E.
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