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COMPETIȚII SPORTIVE DE MASĂ ÎN CADRUL „DACIADEI

Întrecerile cicliștilor in cursa ,,Pantelimon" au fost urmărite cu mult interes

ÎN CAPITALĂ, „FESTIVALUL PRIMĂVERII"
Baza sportivă „Metalul" din Ca

pitală era îmbrăcată, duminică 
dimineață, în haină sărbătoreas
că : drapele, fanioanele unor 
cunoscute asociații sportive din 
sectorul 3, ghirlande de flori, 
numeroase afișe și pancarte cu 
îndemnuri la practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului. Dacă 
mai adăugăm splendidul timp 
din această zi de mai. a- 
vem imaginea cadrului în care 
s-a desfășurat una din cele mai 
ample acțiuni sportive și cultu
rale organizate din inițiativa 
Comitetului U.T.C. al sectorului 
3. Este vorba despre „Festivalul 
primâ'yerii", aflat la cea de-a 
X-a ediție. De fapt, a fost o 
finală pe sector a unor între
ceri sportive care au început 
încă din ianuarie, cu faza pe 
asociații, acțiune la care au fost 
angrenați — după cum ne in
formează Valentin Bubu, prim- 
secretar al Comitetului U.T.C.

1 ÎNTRECERI
f BACAU. Pe un traseu de 

; 18 km, amenajat în municipiul
Bacău, aproape 100 de cicliști 
din localitate, precum și din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și comuna Fărăoani s-au între
cut într-o pasionantă dispută 
organizată de ziarul județean 
„Steagul roșu", în colaborare cu 
C.J.E.F.S. și Consiliul județean 
al sindicatelor. La capătul unor 
dîrze întreceri pe primele 
locuri s-au clasat Tiberiu Cer- 
ghlce (lie. „Lucrețiu Pătrăș- 
canu") la cat. „biciclete oraș" și 
Remus Carfen (Confecția) la 
cat. „curse". (Ilie IANCU — 
coresp.).

TULCEA. Printre competițiile 
organizate în cadrul „Daciadei",

Intre cele nouă partide ale etapei a 25-a a campionatului 
Diviziei A, la fotbal, a figurat și aceea care a opus echipele 
Sportul studențesc și F.C. Constanța și de la care fotoreporterul 
nostru Dragoș Neagu prezintă imaginea de față : Tănăsescu se 
pregătește să șuteze la poartă de la marginea careului de 16 m.

Citiți în pagina a 3-a, la rubrica noastră de fotbal, note ți 
comentarii de la unele dintre jocurile disputate duminică.
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al sectorului — un număr de 
peste 30 000 de tineri.

Programul acestei sărbători a 
sportului și tinereții a fost deo
sebit de bogat și atractiv, ceea 
ce a atras un mare număr de 
spectatori. Cu aplauze deosebite 
au fost răsplătite întrecerile de 
fotbal (îndeosebi finala de fot
bal fete dintre echipele F.R.B. 
și liceul „23 August" de hand
bal și volei (la care și-au dat 
concursul, printre altele, echi
pele liceelor „Mihai Viteazu", 
„23 August", „Alex. Sahia", ale 
întreprinderilor „Electroapara- 
taj", „23 .August", „Metaloglo- 
bus"). A avut loc, cu acest pri
lej, un spectaculos cros la care 
au participat peste 1 000 de ti
neri, selecționați din cei peste 
10 000 de participanți la etape
le premergătoare.

De mult succes s-au bucurat, 
de asemenea, întrecerile din 
cursa ciclistă „Pantelimon", a- 
flată la cea de-a IX-a ediție,

DIN JUDEȚEa
în municipiul Tulcea mențio
năm întrecerile care au avut 
loc la gimnastică ritmică și at
letism, la care au participat 
peste 1500 de tineri și tinere, 
remareîndu-se elevii de la li
ceele „Mecanic-naval" și „Agro
industrial". (Pompiliu COMȘA 
— coresp).

MEHEDINȚI. La Sîrmina a 
avut loc tradiționala „Sărbă
toare a salcîmului", prilej cu 
care s-au desfășurat și reușite 
demonstrații de lupte, box, 
judo, gimnastică la care și-au

(Continuare în pag. 2—3)
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a pregătirii lor 
Cea de-a doua 

a fost consacrată 
cultural-artistice, 

incheindu-se

concursul de dirt-track, demon
strațiile de box, lupte, karate 
și karting. Se cuvine, de ase
menea, să remarcăm prezența 
— și la acest festival sportiv — 
a tinerilor în uniforme albas
tre din formațiunile de pregă
tire pentru apărarea patriei, 
care au făcut o spectaculoasă 
demonstrație 
multilaterale, 
parte a zilei 
activităților 
întreaga acțiune 
cu tradiționalul „foc de tabără". 
Merită remarcată contribuția 
deosebită adusă la reușita a- 
cestei acțiuni de profesorii de 
educație fizică din sector, de 
numeroși antrenori și instruc
tori.

Viorel TONCEANU
Nadia iși începe exercițiul la bimă, un nou recital de înaltă 
măiestrie sportivă. Foto : I. MIHĂICÂ

„LA C.E. DE LA PRAGA, MICA NADIA COMĂNECI
AR FI PUTUT CÎȘTIGA TOATE MEDALIILE DE AUR

Hotărirea Federației române 
de gimnastică de a-și retrage 
sportivele în ziua a doua a 
campionatelor europene de la 
Praga a stîrniț comentarii în 
presa franceză. In ziarul de 
sport „L’EQUIPE" cunoscuta 
campioană a Franței, Nadine 
Audin, a declarat : „Nadia Co
măneci rămine cea mai bună 
gimnastă din lume". în comen
tariul său. ziarul „L’EQUIPE" 
subliniază că „de mai multă 
vreme există o cursă de urmă
rire împotriva gimnastelor din 
România ce dețin supremația 
mondială, cursă care este pur
tată nu numai pe teren prin 
lansarea de noi talente dar și 
prin mașinații de culise". Zia
rul menționează că Arthur 
Magakin, directorul echipei na
ționale franceze, „prevedea a- 
ceastă opoziție încă de la Jocu
rile Olimpice".

Ziarul „L’HUMANITE" sub 
titlul „Nadia ciștigă, este retro
gradată și pleacă" publică o fo
tografie a Nadiei Comăneci, după 
cucerirea titlului de campioană 
europeană absolută. La rîndul 
său, ziarul „LE FIGARO" pu
blică o declarație a secretarului 
general al forului internațional, 
Max Bangerter, care, pe margi
nea retragerii din concurs a 
gimnastelor românce, a arătat 
că acest fapt constituie „un e- 
venîmcnt extrem de serios". O 
fotografie pe prima pagină pu
blică și ziarul ,,L’AURORE". în 
titlu se scrie i „Mica zînă Nadia 
Comăneci s-a întors acasă".

★
Nadia Comăneci poate în- 

tr-adevăr totul : poate face gim
nastică (foarte bine chiar), poa
te fi veselă (din cind in cind, 
cînd are o clipă liberă), poate 
jubila (după o victorie) și poate 
privi cu ochi triști (cînd ceva 
nu-i iese cum ar fî vrut). 

Ea poate să si proteste

ÎNALTA valoare tehnica, 
PUTERE DE LUPTĂ, DEMNITATE, 
CORECTITUDINE SPORTIVĂ - 
CARACTERISTICILE COMPORTĂRII GIMNASTELOR
NOASTRE LA RECENTELE

Cum este și firesc, campio
natele europene feminine de 
gimnastică de la Praga continuă 
să fie discutate cu mult interes,

După un scurt răgaz în 
mijlocul celor dragi de aca
să, prilej cu care pe stadio
nul de handbal din Onești 
gimnastelor noastre li s-a 
făcut o călduroasă primire 
din partea iubitorilor de 
sport și a oficialităților lo
cale. ieri după-amiază. Na
dia Comăneci și antrenorul 
Bela Karoly au plecat în 
Italia. Azi dimineață, la Mi
lano Marittima, Nadiei Co
maneci i se va inmina. în 
cadrul unei festivități spe
ciale, „TROFEUL A.I.P.S.", 
trofeu pe care Asociația In
ternațională a Presei Spor
tive îl dedică celei mai bu
ne sportive a anului 1976.

marea majoritate a agențiilor 
internaționale de presă, rubrici
le de sport ale marilor cotidie
ne subliniind performanța stră
lucită repurtată de multipla 
campioană olimpică de la Mont- (Continuare in pag. a 4-a)

ze. Fără cuvinte și gesturi. 
Ea nu s-a atinș de medalia de 
aur, care-i fusese rezervată du
pă ce obținuse „nota de vis" — 
10 la birnă.

Subliniind că „războiul" unei 
mari părți a arbitrelor împotri
va româncelor începuse încă de 
la Montreal, cînd Nadia Comă
neci și Teodora Ungureanu au 
cîștigat cele mai importante me
dalii, agenția DPA relevă : 
„La Praga, mica Nadia ar fi
ă\\\\\\\\\\\^^

ECOURI DIN PRESA 
INTERNAȚIONALĂ »

putut cîștiga, în condiții de a- 
preciere obiectivă, toate cele 
cinci medalii de aur. In mod 
sigur patru".

Comentînd campionatele eu
ropene feminine de gimnastică 
recent încheiate la Praga. tri
misul agenției vest-germane 
DPA relevă excepționala com
portare a campioanei olimpice 
Nadia Comăneci (România), du
blă campioană continentală. 
DPA subliniază, printre altele : 
„Românca Nadia Comăneci a 
doborit recordul campionatelor 
europene la individual compus, 
obținînd 39,30 puncte. Pină in 
prezent acest record era de 38.96 
puncte și aparținea gimnastei 
cehoslovace Vera Ceaslavska 
din anul 1967“. în legătură cu 
unele decizii părtinitoare ale 
juriului, comentatorul DPA 
scrie : „Publicul a protestat a- 
tunci cînd gimnastei românce 
Teodora Ungureanu i s-a dat 
nota 9,60 la paralele. Ea ar fi 
meritat mai mult. Gimnastele 
românce au ales momentul psi

CAMPIONATE EUROPENE
real, NADIA COMANECI, care 
— la cea de-a Xl-a ediție a 
competiției — și-a înscris 
în palmares pentru a doua 
oară consecutiv titlul de cam
pioană a Europei. O victo
rie — date fiind condițiile cu
noscute — cu atît mai valoroa
să, cu atît mai concludentă, 
marcînd clasa internațională a- 
tinsă de marea noastră sporti
vă. Atingind vîrful formei spor
tive în perioada campionatelor 
europene, aflîndu-se evident 
într-o dispoziție de concurs su
perioară celei de la Montreal, 
Nadia Comăneci a evoluat cu 
maximă siguranță și precizie 
la toate aparatele, a executat 
cu o uimitoare dezinvoltură 
elemente de mare dificultate, 
unele încă inaccesibile altor 
gimnaste fruntașe pe plan mon
dial, repurtind o victorie aplau
dată de întreaga lume sportivă, 
care ' vede astfel că Nadia 
Comăneci, adevărată eroină a 
gimnasticii, are resurse să în
scrie noi pagini de glorie in 
istoria acestui sport al grației

Constantin MACOVE1

hologic de a se retrage din con
curs. în clipa cînd Nadia Co
măneci cucerise medalia de aur 
la bîrnă".

★
Medaliata olimpică cu aur, 

Nadia Comăneci, s-a reîntors 
simbătă seara acasă, după ce 
echipa României a părăsit cam
pionatele europene de gimnas
tică de Ia Praga, deoarece a 
considerat că a fost frustrată 
de victorie — subliniază agen
ția REUTER.

Comăneci, care la vîrsta de 
14 ani a cucerit trei medalii 
de aur la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, fusese clasată ini
țial pe locul întîi, la proba de 
sărituri, — relatează agenția 
Reuter. Dar sovieticii au pro
testat, afirmind că exercițiul 
lui Nelli Kim conținea un grad 
mai înalt de dificultate și ar 
fi trebuit cotat mai bine. După 
protest, Kim a fost trecută pe 
locul întîi împreună cu Comă
neci. Dar, spre surpriza celor 
9 000 de iubitori ai acestui 
sport aflați in sală, la ceremo
nia inminării medaliilor s-a a- 
nunțat că Nelli Kim a luat me
dalia de aur, iar Comăneci me
dalia de argint. Tabela oficială 
marca încă primul Ioc ocupat 
de ambele concurente.

★
Ziarele vest-germane acordă 

ample spații recentelor campio
nate europene feminine de 
gimnastică de la Praga, care 
au fost marcate în ziua a doua 
de retragerea sportivelor ro
mânce. Ziarul „DIE WELT" pu
blică un reportaj pe marginea 
acestei hotăriri scriind printre 
altele : „Gimnastele românce în 
frunte cu Nadia Comăneci au 
părăsit întrecerile în ziua a 
doua a campionatelor, în semn 
de protest față de aprecierile

(Continuare in pag. a 4-a)
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Aspect de la una din întrecerile de cros

DIN JUDEȚE
(Urmare din pag. I)

dat concursul sportivi de la a- 
eociațiile sportive din Drobeta 
Turnu Severin. De asemenea, 
tot cu acest prilej a avut loc 
și o cursă ciclistă care s-a 
bucurat de o largă participare. 
(Mircea FOCȘAN — eoresp.).

CLUJ. In comuna Poieni a 
avut loc în cadrul „Daciadei" 
cea de a IV-a ediție a „Cupei 
Granitul" la atletism, la care 
au luat parte tineri sportivi 
din șapte localități rurale ale 
județului, 
desfășurate 
prezentanții 
din Poieni, 
(P. ION -

în urma probelor 
s-au evidențiat re- 

școlilor generale 
Morloca și Bologa. 
eoresp.).

VRANCEA. O manifestare 
sportivă care s-a bucurat de 
un frumos succes a avut loc 
In comuna Păunești. Aici, a 
avut loc o atractivă competiție 
de handbal, desfășurată sub 
genericul „Daciadei", dotată cu

„Cupa primăverii" și aflată la 
a doua ediție. La sfîrșitul dis
putelor, clasamentele, atît în 
întrecerea băieților cit și a fe
telor au fost identice : 1. Șc. 
generală Păunești, 2. Șc. gene
rală Fitionești, 3. Șc. generală 
Tătăranul. (Dumitru SAVIN — 
eoresp.).

1500 DE ELEVI LA „DINAMOVIADA" DE ATLETISM
In cadrul competiției cu carac

ter național „Daciada", dumini
că, in parcul sportiv Dinamo din 
Capitală, s-a desfășurat concursul 
atletic de masă „Dinamoviada", 
care a reunit la start peste 1500 
de elevi din școlile generale și 
liceele. bucureștene. Competiția, 
menită să atragă la activitatea 
sportivă un număr cit mai ■ mare 
de copii și tineri, și, totodată, 
să contribuie la selecționarea 
pentru centrul „Tînărul dinamo- 
vist" a unor elemente talentate a 
constituit un real succes, nume
roși participant!, deși la o vîrstă 
fragedă, remarcindu-se prin cali-

tățile lor pentru atletism, atît în 
probele de alergări pe 60 
m,..............................
me
gea 
cei 
ție,

șl - 600 
lungi- 

min- 
dlntre 

-----  —------ --- -------evolu- 
cîștigînd probele la care au 

concurat : Constantin Ancuța, de 
la Școala generală nr. 5, Anca 
Ungureanu, Melania Sas și Sergiu 
Ștefănescu, elevi ai Liceului nr. 3, 
Nina Constantin, de la Școala 
generală nr. 32, Marian Danifeld 
(Școala generală nr. 9), Constan
tin Marian (Școala generală nr. 
27), precum și Cătălin Rugină, 
elev al Școlii generale nr 26.

cit și la săritura în 
și aruncarea cu 

de oină. Iată cîțiva 
care au avut o bună

„CUPA ROMÂNIEI LA TIR
întrecerile de tir dotate cu 

»»Cupa României", rezervate ju
niorilor și tineretului pînă la 
vîrsta de 25 de ani, au continuat 
cu probele de pușcă, la Tunari, și 
cu cele de pistol liber, la Di
namo. Unul dintre rezultatele no
tabile este acela realizat de ju
niorul T., Rostaș (C.S.M. Cluj- 
Napoca) în proba de 3X20 f, la 
armă standard : 557 p. Colega sa 
de club, Maria Lakatoș s-a impus 
la rîndui ei cu un rezultat rela
tiv bun (554 p), la aceeași cate-

LA BRĂILA

AUTO: VITEZĂ 
PE CIRCUIT
Brăila, acest oraș prieten al 

sporturilor cu motor, a găzduit 
ce>a de a doua etapă a campiona
tului republican de viteză pe 
circuit la automobilism. Intr-o zi 
splendidă, la start s-au prezentat 
50 de alergători avansați și, re
marcabil, 32 de începători. Mii 
de locuitori ai. orașului de pe 
Dunăre au asistat la întreceri 
disputate în care în rolul unor 
„viori prime" au fost N. Mihăi- 
lescu, E. ionescu-Cristea (care 
a pilotat la un moment dat și un 
minuscul Autobianchi), i Mia- 
noff, M. Rusescu, Ștefan lanco- 
vici, D. Gindu (nevoit să aban
doneze din cauza unei curele de 
ventilator) și echipa Unirea 
Tricolor, cu mașini foarte bine 
puse la punct. Rezultate tehnice: 
d. pînă la 1000 cmc. — 1. N. 
Mihâilescu, pe Fiat 127 (U. Tri
color) , 2. E. Ionescu-Cristea, Auto
bianchi (U. Tricolor), 3. A. Pop, 
Datsun (ACR Baia Mare) ; cl. 
pină la 1150 cmc. — 1. M. Ru
sescu, Fiat 128 (Tractorul Brașov), 
2. C. Serghiescu, Dacia 1100 (U. 
Tr), 3. F. Mateescu, Dacia 11O0, 
(ACR București) ; d. pînă la 
1300 cmc. — 1. șt. Iancovici. 2. 
P. Vezeanu, 3. I. Olteanu, toți pe 
R12 G (reprezentanți ai Daciei 
Pitești) ; cl. Dacia 1300, gr. I — 
1. E. Ionescu-Cristea, 2. Gh. Urdea 
(CSU Brașov), 3. Z. Szentpaly 
(Tractorul) ; Dacia 1300, gr. a Ii-a 
— 1. I. Mi an off (U. Tr.), 2. F. 
Morasi (Dacia), 3. G. Solomon 
(CSU). Clasament general : 1.
Șt. iancovici, 2. P. Vezeanu, 3. I. 
Mianoff ; echipe : 1. Unirea Tri
color, 2. Dacia Pitești.

gorie și la aceeași probă. De 
altfel, țlntașu din Cluj-Napoca 
au avut o comportare destul de 
bună, mai ales dacă o raportăm 
la evoluțiile altor sportvi, din 
cluburi cu tradiție și pretenții 
mult mal mari, așa cum sînt de 
pildă cluburile din Capitală

Dacă în întrecerile de pușcă 
standard am Înregistrat totuși 
cîteva rezultate apropiate de 
cerințe, în schimb, la pistol liber, 
cifrele au fost foarte scăzute. 
Astfel, proba de tineret a fost 
cîștigatâ cu submediocra „per
formanță" de 504 p ! Da fel au 
stat lucrurile și în proba de pis
tol standard, cu excepția celor 
560 p ale juniorului G, Cristache. 
(R. TIMOFTE).

REZULTATE TEHNICE ; pușcă 
liberă, 3X40 f, tineret : 1 C.
Alexandru (Steaua) 1130 p, 2. P. 
Posea (Petrolul) 1105 p, 3. V. 
stancu (C.S.U. Oradea) 1107 p ; 
pușcă standard, 3X20 f, tineret : 
1. Georgiana Oprișan (Unirea 
Focșani) 545 p, 2 Maria Chivu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 543 p, 3. 
Dorina Jidoiu (C.S.U. Oradea) 
535 p ; juniori mari : 1 T. Rostaș 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 557 p, 2. m'. 
Trandafir (Olimpia) 545 p; junioa
re mari : 1. Maria Lakatoș
(C.S.M Cluj-Napoca) 554 p, 2.
Mariana Toma (Olimpia) 542 p,
juniori mici : 1. D. Moise (Medi
cina Cluj-Napoca) 544 p, 2. O.
Cristescu (Dinamo) 537 p, junioa
re mici : 1. Roxana Lămășanu 
(C.S.M.B.) 539 p ; mistreț alergă
tor (30+30 f) — Valentin Cenu- 
șoiu (I.E.F.S.) 502 p ; pistol liber, 
tineret — M. Bujdei (Steaua) 504 
p ; juniori mari — Iulian Neagu 
(I.E.F.S.) 528 p ; juniori mici — 
L. Ionașcu (I.E.F.S.) 353 p ; pistol 
standard, tineret — Alina Jerca 
(Olimpia) 525 p ; junioare mari — 
Laura Timar (C.S.U. Brașov) 532 
p ; junioare mici — Victoria 
Duțu (Olimpia) 498 p ; juniori 
mici — G. Cristache (Dinamo) 
560 P.

în probele de pușcă, „Cupa Ro
mâniei" a revenit trăgătorilor de 
la C.S.M. Cluj-Napoca, antrenați 
de G. Lakatoș.

HI P I S M

Modesto FERRARINI

..PREMIUL OLIMPIC" LA CICLISM
Astăzi, la ora 15 se vada 

startul, din dreptul bornei km. 
8 a șoselei București — Olteni
ța, în prima etapă a competiției 
dotată cu „Premiul olimpie". 
Etapa măsoară 120 km si con- 
curentii vor trece prin Herești 
— Greaca — Jilava, cu sosirea 
pe linia de centură.

Se pare că măsurile luate de 
oficiali în reuniunea anterioară 
(14 driveri sancționați pentru di
ferite abateri printre care și 
nesusținerea cu convingere a șan
sei calului) nu au rămas fără 
efect, duminică alergările desfă- 
șurîndu-se într-o notă de eviden
tă corectitudine, s-a minat cu 
convingere, n-au existat perfor
manțe contradictorii, ciștigătorii 
recrutîndu-se din rîndui con- 
curenților recomandați de evolu
țiile anterioare. Proba care a po^ 
larizat atenția spectatorilor a fost 
premiul Municipiului Ploiești — 
alergare semiclasică — la startul 
acesteia aliniindu-se (cu excep
ția lui B avari și Jalina) tot ce 
are mai bun la ora actuală gene
rația de patru ani (Santiago, 
Hanger. Tub, Ricoșeu) și elita 
„bătrînilor" (Ornament. Joben, 
Turei, Jug și Sonor). După o aler-

CAMPIONATE REPUBLICANE
MULTI LUPTĂTORI DIN JUDEJUL SUCEAVA 

IN RÎNDUL FRUNTAȘILOR LA GRECO-ROMANE
Duminică, în Sala sporturilor 

din Galați s-au încheiat întrece
rile campionatelor individuale de 
lupte greco-romane ale juniorilor. 
Atenția generală a fost atrasă de 
concursul juniorilor mari, a. căror 
pregătire superioară le-a permis 
să realizeze meciuri de bună ca
litate, presărate cu execuții teh
nice spectaculoase, aplaudate de
seori de spectatori. Au fost multe 
situațiile In care întâlnirile au 
purtat amprenta unui evident 
echilibru, învingătorul fiind cu
noscut abia la sfîrșitul timpului 
regulamentar de luptă. O astfel 
de partidă au realizat preten- 
denții la titlul de campion al ca
tegoriei 57 kg, D. Aiacoboaie 
(Rapid) și I. Ungureanu (Dacia 
Pitești). La început se părea că 
bucureșteanul va obține o victo
rie clară, el fiind cel care a rea
lizat, încă din primele secunde 
ale disputei, cîteva acțiuni fru
moase care i-au adus un avantaj

TURNEUL DE POPICE „CUPA VOINȚA" 
A REVENIT CLUBULUI ORGANIZATOR
Arena Voința din Capitală a 

găzduit timp de două zile tur
neul internațional de popice 
.Cupa Voința", organizat de 
" "" la care au participat

Aktivist Geiseltal 
Start Bratislava și 
cluburilor Voința din 
Galați și Cluj-Napo-

UCECOM, 
formațiile 
(R.D.G.), 
formațiile 
București, 
ca. Concursul a fost interesant, 
unele dintre, echipe obținînd re
zultate bune, ca de pildă, cele 
din București și Galați. La in
dividual au evoluat cîțiva ju
cători de valoare mai ales în 
sextetul din Geiseltal, cum a 
fost, de exemplu, campionul 
R. D. Germane, K. Meisner, 
care este și deținătorul recor
dului țării sale la proba de 200 
lovituri mixte cu 1107 p d.

Victoria în întrecerile pe e- 
chipe a revenit echipelor Vo
ința București, care au prezen
tat formații omogene. Bine s-a 
mai comportat și Voința Ga
lați, cu toate că a evoluat pen
tru prima oară pe o arenă cu 
piste de plastic. De altfel, cea 
mai bună ju.căto>are_a turneului 
a fost gălățeanca 
loiiu.

Iată rezultatele 
chipe FEMEI : 1. 
rești 2456 p d, 2. 
2404 p d, 3. Aktivist Geiseltal 
2354 p d. BĂRBAȚI : 1. Voința 
București 5105 p d, 2. Voința 
Cluj-Napoca 5042 p d, 3. Akti
vist Geiseltal 4937 p d. Indivi
dual FEMEI : 1. Elena Chirilo- 
iu (Voința Galați) 429 p d, 2. 
Elena Lupoae (Voința Bucu
rești) 426 p d, 3. Cristei Bruks 
(Aktivist Geiseltal) 423 p d. 
BĂRBAȚI : I. A. Grecescu (Vo
ința București) 897 p d, 2. K. 
Meisner (Aktivist Geiseltal) 884 
p d, 3 St. Deak (Voința Cluj- 
Napoca) 875 p d. (T. R.).

REZULTATELE ETAPEI A XVHI-a 
A DIVIZIEI A LA POPICE

Elena Chiiri-

tehnice : e- 
Voința Bucu- 
Voința Galați

FEMININ • Rapid Bucu
rești — Laromet București 
2516—2444 p d (scor individual

5—1) e Voința Craiova — Vo
ința Oradea 2540—2459 (4—2) • 
Voința Ploiești — Metrom Bra
șov 2507—2455 (5—1) • U.T.A.— 
Electromureș Tg. Mureș 2488 — 
2395 (4—2) • Nicolina Iași — 
Gloria București 2340—2420 (1-5) 
• Voința Tg. Mureș — Textila 
Timișoara 2466—2334 (5—1) •
Voința Timișoara — C.S.M. Re
șița 2356—2304 (5—1) • Hidro
mecanica Brașov — Voința 
Cluj-Napoca 2654—2451 (4—2) • 
Voința București — Voința Ga
lați 2456—2392 (4—2) • Cetatea 
Giurgiu — Petrolul Băicoi 
2426—2428 (3—3).

MASCULIN o Constructorul 
Galați — Gloria București 5493— 
5148 ’(5—1) « Dacia Ploiești — 
Olimpia București 5179—5257 
(2—4) • Petrolul Teleajen Plo
iești — Rulmentul Brașov 5354— 
5245 (4—2) • Unio Sa tu Mare— 
Jiul Petrua 5040—4764 (5—1) • 
Rafinorul Ploiești — Flacăra 
Cîmpina 5197—5188 (2—4) ! o 
Aurul Baia Mare — Electrica 
Sibiu 5429—5096 (5—1) • Elec
tromureș Tg. Mureș — Voința 
Tg. Mureș 5482—5174 (5—1) • 
Progresul Oradea — Metalul 
Hunedoara 5010—4787 (5—1).

substanțial de puncte (10—4). 
Treptat, lupta s-a echilibrat și 
piteșteanul, departe de a se re
cunoaște învins, a atacat susți
nut, l-a trecut de cîteva ori prin 
„pod" pe Aiacoboaie și a egalat 
situația pe tabela de punctaj 
(14—14). Spre finalul meciului, 
Ungureanu a reușit chiar să ia 
conducerea la puncte (16—15) și 
se credea că victoria nu-1 mai 
poate scăpa, cu atît mal mult cu 
cit rapidistul dădea semne evi
dente de oboseală Dar, cu cîteva 
secunde înainte de .gongul final, 
cu un ultim efort, Aiacoboaie 
execută încă un tur de cap, își 
trece adversarul prin „pod" șl 
ciștigă cu 17—16. Asemenea me
ciuri frumoase șl interesante au 
mai realizat și I. Răduțescu 
sp. Slatina) — M. Petrescu 
sp. Rădăuți), la cat 90 kg, 
Grosu (C.S.M. Suceava) — 
Moldoveanu (Dacia Pitești), 
cat. + 100 kg, N. lord ache (Ra
pid) — Gh. Murea (Gloria Bu
zău). la cat. 48 kg, în care primii 
au terminat învingători.

In afara sportivilor bucureștenl 
(provenițl din mai multe cluburi) 
o foarte frumoasă impresie au 
produs luptătorii din Suceava, 
Constanța, Rădăuți și Pitești, 
care au jucat un rol important în 
campionatele republicane. Clasa
mentul primilor trei la toate ca
tegoriile, ca și cel pe județe sînt 
edificatoare. CAT. 48 KG : 1.
N. Iordache (Rapid Buc). 
Tudoraehe (Metalul Buc.), 3. 
Murea (Gloria Buzău) ; CAT. 52 
KG : 1. N. Zamfir (Dacia Pitești), 
2
C.

(Șc. 
(Se.
Al. 

Gh.
la

2. Gh. 
Gh.

CAT. .53. 
(Rapid Bu 
(Dacia Pit( 
colina Lași 
Șt. Negxiș; 
2. I. Tecuc 
Gh. Ciobo 
CAT. 68 I 
sp. Rădăul 
(Progresul 
r. Brașov)
L. Tipa^C 
Costug (C 
Szabo (Pe 
82 KG : 1. 
Constanța), 
sp. Rădăul 
greșul Buc
1. Răduțes
M. Petresc 
C. Marek i 
CAT. 100 
namo), 2. 
tești), 3. N 
4- 100 KG 
Suceava), 
(Dacia Pit 
(Met. Buc. 
țe : 1. Mu.
2. Suceava 
Constanța

La junio 
pioni urm 
nea categ< 
sp. Suce 
Constanța); 
Galați), r 

I. B 
Uțxr, P. I 
Volosin (5 
Matei (Șc 
riei (Șc. 
(Șc. sp. 
pe județe. 
Municipiu 
Galați 23 
5. Bihor

C. Arapu (I.M.U. Medgidia), 3. 
Drăghici (Viitorul Buc.) ;

BOXERII ȘI-AU DESEMNAT I

La Rm. Vîlcea, timp de 5 zile, 
cei mai buni boxeri juniori (mică 
și mari) și-au disputat întîietatea 
în cadrul finalelor campionatelor 
naționale pe 1977. Reuniunile au 
fost urmărite de numeroși spec
tatori și au fost 
nic acceptabil. 
— asigurată de 
și F.R.B. — cît 
fost bune.

Titlurile de campioni au reve
nit următorilor pugiliști — JU
NIORI MICI : categ. 45 kg — I. 
Bartos (Șc. sp. Gloria Arad) ; 
48 kg — I. Panait (C.S.M. Galați); 
51 kg —- St. Dincă (Metalul Buc.); 
54 kg — D. Șandru (Șc. sp. Re
șița) ; 57 kg — 1. Cariculea (Șoi
mii Sibiu) ; 60 kg — Șt. Ștefan 
(Șc. sp. Energia Buc) ; 63,5 kg —

de un nivel teh- 
Atît organizarea 
C.J.E.F.S. Vîlcea 
și arbitrajele au

Șt. Vilcu 
A. Ismai 
kg - V. 
lărași) ;
sp. Ener; ■ 
Conț (S.<* 
— Z. Io 
NIORI k 
riilor) : 
I. Boboc 
niel (Oii 
(Nicolina < 
mo Buc 
Buc.) ; 1 
Al. Giur;
va (Cealț • 
dea (Nic 
Iul Buc.) 
șița).

ț

întrecerile republicane universitare d
Atleții au debutat discret — 

pentru a folosi un termen eu
femistic — în sezonul pe pis
tă. Campionatele republicane u- 
niversitare desfășurate sîmbătă 
și duminică pe Stadionul Re
publicii nu ne-au oferit nici 
rezultate deosebite și nici at
mosfera animată pe care 
o aveau în trecut între
cerile studențești. Mai în 
glumă mai în serios am putea 
spune că competiția a constituit 
un bun prilej de verificare 
pentru o serie de atleți. par-

ticipanti în afară de concurs, 
înaintea starturilor viitoare. 
Gheorghe Megclea, de pildă, a 
aruncat 80,06 ni la suliță și, de
sigur, faptul că el începe sezo
nul cu o performanță de peste 
80 m este de bun augur.

Dintre studgnți s-au străduit 
să obțină rezultate peste nive
lul general al campionatelor 
Claudiu Sușelescu (10,5 la 100 
m și 21,3 la 200 m). Ilie Flo- 
roiu (13:53,0 la 5 000 m). Eva

&

CLASAMENTELE DIVIZIEI
După etapa a 31-a, desfășurată 

duminică, clasamentele Diviziei A 
de handbal arată astfel :

FEMININ

1. „U“ Timiș. 31 24 3 4 359-336 51
2. I.E.F.S. 31 24 2 5 425-340 50
3. „U" Buc. 31 20 3 8 463-388 43
4. Rapid 31 17 5 9 428-384 39
5. Confecția 31 17 2 12 400-390 36
6. Progresul 31 13 6 12 381-360 32
7. Mureșul 31 12 3 16 443-456 27
8. „U“ Cj.-N. 31 12 3 16 432-457 27
9. Constr. Tm 31 9 4 18 385-423 22

10. „U“ Iași 31 10 1 20 416-452 21
11. Voința Od. 31 4 5 22 332-554 13
12. Textila Buh. 31 4 3 24 332-461 11

A DE HANDBAL
MASCULIN

1. Steaua 29 29 0 0 707-494 58
2. Dinamo 30 24 2 4 590-444 50
3. Dinamo Bv. 31 18 2 11 594-543 38
4. H.C. Minaur 30 18 1 11 644-575 375. Știința Bc. 29 13 4 12 492-496 306. Poli Tmș. 30 13 3 14 522-523 29
7. Gloria Arad 31 11 3 17 560-633 25
8. Relonul 31 10 2 19 546-609 22
9. CSM Borz. 31 10 2 10 505-631 2210. „U“ Cj.-N 31 9 3 19 534-585 21

11. „U“ Buc. 30 6 5 19 408-498 17
12. CSU Galați 31 7 1 23 562-633 15

Pînă la Încheierea campionatului 
au mai rămas de disputat două 
etape. Săptămina aceasta, miercuri 
și joi, se vor desfășura și par
tidele restanță HC Minaur — 
Știința Bacău și Dinamo Bucu
rești — „U“ București.

ORNAMENT ÎNVINS DE JOBEN!
©are ce a entuziasmat asistența 
(trenă infernală, răsturnări spec
taculoase de situații) victoria a 
revenit în final lui Joben, exce
lent condus de M. Ștefănescu. Pe 
locurile următoare s-au clasat Or
nament (obligat să ocolească tot 
timpul a rămas fără resurse în 
final), Turei și Jug. Din rest reți
nem triplul succes realizat de for
mația S. Onache (Hia, Fundy, 
Nervos) și alergările curajoase fă
cute de Melisa, Anca și Rulaj.

Cursa I : Simca (D. Toduță) 
1’41”9 ; II. Tîrpu. Simplu 4,20, 
ordinea 63. Cursa a Il-a: Ibia (I. 
Crăciun), 1’35”1 ; Ibin ; simplu 
3,70. ordinea 92, event 15. Cursa 
a IlI-a : Fundy (C. mrga), l’30”3; 
Suveicu, Sivena ; simplu 7, ordi
nea 70 ; event 56 ; ordinea triplă 
661. Cursa a IV-a : Siminica (Ni- 
colae I. G.) 1’3I”1 ; Cupa ; sim
plu 2,60 ; ordinea 8 ; event 79.

Cursa a V-a : Nervos (S. Onache) 
1,30 ; Campaner, Iridium ; simplu 
•4,80, ordinea 85, event 20. Cursa 
a Vl-a : Molisa (N. Gheorghe) ; 
1’29”3 ; Hurdusa, simplu 9,80 ; or
dinea 32 ; event 29. Cursa a VII-a: 
Joben (M. ștefănescu) 1’29”3 ; 
Ornament, Turei ; simplu 6,30 ; 
ordine 11, event 56 ; ordine triplă 
75. Cursa a vill-a : Han ca (Moi
se V.) 1’29” ; Jalina ; simplu 4, 
ordine 21, event 27. Cursa a IX-a: 
Rulaj (D. stan) 1’28” ; Reactor ; 
simplu 2, ordine 10, event 15. Tri
plu cîștigător cursele IV—V—VI= 
211 ; triplu cîștigător cursele 
VI—VII—VțIJ=291. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de lei 32 281 
și a fost cîștigat de două tichete 
cu două combinații a 8 O7o lei 
fiecare. Rezultat provizoriu. Re
trageri, cursa a Il-a Zapolia ; 
cursa a VII-a Heliodor.

Gh. ALEXANDRESCU

Claud iu

*3
<;•

ț*:

li (I.E.I 
G. Ghel 
tură Bu 
100 m : 
C-ța) 1!
400 m
(I.E.F.S. 
Jitaru 
1.500 m 
MaXan; 
MureșJ 
48,4 ; li 
(I.E.F.S

.4

Sușelescu învingător

Zorgo (56,76 m la suliță). Dan 
Belini (8:34,4 ia 3 000 m obsta
cole), Carol Raduli (76,36 m la 
suliță). Iată campionii actualei 
ediții : MASCULIN : 100 m : Cl. 
Sușelescu (I.E.F.S.) 10,5 ; 200
m : Sușelescu 21,3 ; 400 m : Cr. 
Ionescu (I. Ped. Pitești) 48,8; 
800 m : V. Sterea (I.E.F.S.) 
1:51,4; 1 500 m : I. Floroiu (I. 
Ped. Constanța) 3:52,0; 5 000m: 
Floroiu 13:53,0 ; 110 mg : P.
Palfi (U. Cluj-Napoca) 14,6 ; 
400 mg : I. Pororo (I. Ped. C-ța) 
54,1 ; 3 000 m. ob : D. Betini 
(I. Ped. Oradea) 8:34,4 ; 4X100 
m : I.E.F.S. 42,2 ; 4X400 m : 
I.E.F.S. 3:19,6 ; lungime : A. 
Toma (I. Ped. Bacău) 7,14 m ; 
înălțime : M. Zară (I.E.F.S.) 
2,03 m ; triplu : A. Tutunaru 
(I.E.F.S.) 15.37 m ; prăjină: C. 
Lihu (I.E.F.S.) 4,70 m ; greuta
te : P. Neagu (I.E.F.S.) 16,30 
m ; disc : N. Pop (I. Ped. Ora
dea) 45,38 m ; suliță : C, Radu-

in a/ml
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HORI I ÎN COMPLETAREA CRONICILOR 
LA MECIURILE DIVIZIEI A

L Aiaeobpaic 
j Ungureanu 

Balaur (Ni- 
32 KG : 1.
- Constanța), 
p. Galați), 3.

Botoșani) ; 
Luță (Șc. 

| Alexandru 
I Orban (St. 
4 KG - 
ba), 2. Gh. 
ava), 3. A. 

j -Ști) 1 
(Șc.

;maru 
Snae <
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cu 25,2 ; |

SERIA I

Cristalul Dorohoi — Laminorul 
Roman 4—1 (1—1), C.S. Botoșani
— A S.A. Cîmpulung Moldovenesc
2—0 (2—0), Cimentul Bicaz —
Dorna Vatra Dornei 1—2 (1—0),
— s-a jucat la Roznov, Foresta 
Fălticeni — i.T.A. Piatra Neamț
4— 1 (3—1), Metalul Rădăuți — Pro
gresul Fălticeni 5—1 (3—0), Foresta 
Moldovița — Bradul Roznov 0—2 
(0—2), Danubiana Roman — Ceta
tea Tg. Neamț 0—3 — Danubiana 
fiind suspendată, Avîntul T.C.M.M. 
Frasin — Metalul Botoșani 2—1 
(0-1)

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa â 24-a : 1. C.S. BO
TOȘANI 36 p (62—15), 2. Lamino
rul Roman 36 p (38—19), 3. Fo
resta Fălticeni 28 p (37—24), 4. 
Avîntul Frasin 28 p (42—30)... pe 
ultimele : 14. progresul Fălticeni 
18 p (22—31), 15. Danubiana Ro
man 18 p (25—41), 16. Foresta 
Moldovița 10 p (17—64).

SERIA A II-a

Viitorul Vaslui — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—0 (1—0), Hușana 
Huși — Petrolistul Dărmănești
5— 1 (4—0), Nicolina Iași — Pe
trolul Moinești 0—1 (0—1), TEPRO 
Iași — Chimia Mărășești 1—2 
(0—0), Textila Buhuși — Letea 
Bacău 1—0 (1—0), Rulmentul Bîr- 
lad — Constructorul Iași 2—1 
(0—1), Partizanul Bacău — Mine
rul Comănești 2—1 (2—1), Oituz
Tg. Ocna — Constructorul Va
slui 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 37 p (47—16), 2.
Chimia Mărășești 35 p (45—22), 3. 
Energia Gh. Gh. Dej 32 p 
(41—19)... pe ultimele : 15 Textila 
Buhusi 13 p (19—44), 16. Hușana 
Huși 13 p (26—57).

SERIA A IlI-a

Foresta Gugești — I.R.A. Cîm- 
pina 0—1 (0—0). Luceafărul Foc
șani — Carpați Sinaia 0—2 (0—1), 
Recolta Săhăteni — Ancora Ga
lați 2—0 (1—0), Metalosport Ga
lați — Chimia Buzău 0—4 (0—3), 
Caraimanul Bușteni — Dinamo 
Focșani 3—1 (3—0), Chimia Brazi
— Petrolistul Boldești 3—o — for
fait, oaspeții n-au avut asupra 
lor legitimațiile, Poiana Cîmpina
— Petrolul Teleajen Ploiești o—0, 
Victoria Florești — Avîntul Mî- 
neciu 4—0 (2—0)

Pe primele locuri • 1. I.R.A. 
CÎMPINA 36 p (49—16), 2. Carpați 
Sinaia 35 p (53—18), 3. Chimia 
Buzău 33 p (56—20)... pe ulti
mele : 15. Recolta Săhăteni 15 p 
(18—55), 16. Metalosport Galați
7 p (9—70).

SERIA A IV-a

S. C. Tulcea — Progresul Brăila 
2—0 (1—0), Cimentul Medgidia — 
Minerul Măcin 7—0 (4—0), Uni
rea Tricolor Brăila — Victoria 
Țăndărei 4—1 (0—1), Marina Man
galia — I.M U. Medgidia 2—2 
(1—2) — s-a jucat ia Cobadin, 
Unirea Eforie — Electrica Con
stanța 1—1 (1—0), Ș. N. Constanța
— Dunărea Tulcea 0—1 (0—0), Au
tobuzul Făurei — Dunărea Cer
navodă 2—o (1—0), Gloria Poarta 
Albă — Dacia Unirea Brăila 1—1 
(0—0) — s-a jucat la Cernavodă.

Pe primele locuri : 1. S. C.
TULCEA 36 p (46—15), 2. Unirea 
Tricolor Brăila 34 p (45—19), 3 
Cimentul Medgidia 33 p (60—23), 
4. Progresul Brăila 33 p (41—20)... 
pe ultimele : 14. Autobuzul Fău
rei 17 p (28—38), 15. Minerul Ma
cin 17 p (15—45), 16. Gloria Poarta 
Albă 9 p (17—56).

Petrescu I
Viorica 1

1 2:11,8 ; .
100 mg : I 
■F'jTg,- |
I.E.F.S.
Popescu I 
lălțime : I

Cerințe specifice, minime...
Adeseori vorbim despre ju

cătorul polivalent, apt să facă 
față jocului modern, uitînd însă 
să subliniem suficient cerințele 
specifice (minime !) ale postu
lui care se încredințează jucă
torului în angrenajul echipei. 
Și nu de puține ori incriminăm 
un fundaș lateral că are un 
procentaj mare de greșeli 
la centrările care finalizează 
incursiunile sale în atac, dar 
uităm că acesta nu posedă pro
cedeele de deposedare, sau evi
dențiem marele travaliu în te
ren al unui înaintaș, escamo- 
tînd faptul că n-a trimis în tot 
jocul un singur șut periculos 
pe spațiul porții adverse.

Ne-am reamintit acestea vi- 
zionînd partida Progresul — 
Jiul, în care, alături de mulți 
tineri, evoluau și fotbaliști 
consacrați, cu știința jocului. 
Deleanu, în pofida anilor ce 
au trecut și care-i retează din 
dorința de a se avînta mai des 
în atac, păstrează și azi același 
plasament pilduitor pentru un 
fundaș, care-1 ajută să facă 
față unor extreme mult mai 
rapide decit el, îndeplinindu-și 
prima sa îndatorire, de apără
tor. Dumitrache, chiar dacă nu 
se vede mereu în joc (el are 
nevoie să și fie servit cu mingi 
utile, ceea ce nu prea a avut 
în meciul cu Progresul) și mai 
dă uitării presingul, are, în 
schimb, zvîcniri incisive, de a- 
devărat vîrf de atac, driblingul 
său și calmul în fața porții ad
verse fiind decisive în finali
zare.

Șl,. în antiteză, mai tînărul 
lor coechipier, mijlocașul Au
gustin, care, voind să fie omni
prezent în teren, a jucat indi
vidualist, în contratimp cu in
tențiile coechipierilor, driblînd 
în van și răminînd prea în 
față, șutind defectuos, randa
mentul său fiind invers pro
porțional cu efortul. Ce i-a 
lipsit ? Luciditatea sau... ști
ința jpcului. (P. SI.)

Delegări necorespunzătoare
Partida Steaua — S. C. Bacău 

a avut un început promițător. 
Băcăuanii, cunoscînd forța de 
atac a echipei bucureștene, 
și-au luat măsuri de prevedere, 
strîngîndu-și rindurile în apro
pierea careului propriu, căutînd 
să se apere calm și. corect. 
Steaua a reușit, însă, să în
scrie relativ repede două go
luri, creîndu-se perspectiva 
realizării unui scor sever. Dar, 
cum arătam și în cronica me
ciului, cîteva imense ocazii de 
gol au fost ratate de bucu-

PE MICUL ECRAN
• MIERCURI 18 mai, ora 17. Fotbal : Progresul — Steaua (Divizia A) 

— transmisiune directă. Comentator Mircea M. lonescu.
O JOI 19 mai, ora 17,40. Fotbal : U.R.S.S. — Ungaria, meci retur în 

preliminariile campionatului mondial (rezumat înregistrat de la Tbilisi).
• VINERI 20 mai, ora 16,35. Polo : România — Ungaria (transmisiune 

de la Clui-Napoca).
• SI M BATA 21 mai, ora 14,30. Magazin sportiv : Selecțiuni din cam* 

pionatul mondial de tenis de masă de la Birmingham ; repriza a doua 
a întîlnirii de baschet masculin lugoplastika Split — Selecționata Eu
ropei ; un montaj de fotbal internațional.
• DUMINICA 22 mai, ora 15. Fotbal : A.S.A. — Jiul (Divizia A) — 

transmisiune directă de la Tg. Mureș. Comentator Radu Urziceanu. (In 
pauza, rezumatul meciului de polo România — Iugoslavia).O MIERCURI 25 mai, ora 21,15. Fotbal : finala Cupei campionilor 
europeni, Borussia Monchengladbach — Liverpool, transmisiune de la 
Roma. Comentator Cristian Țopescu.
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REȚINEȚI : DUMINICĂ 22 
MAI 1977 O NOUĂ TRAGERE 
„LOTO-2"

La tragerile „LOTO-2". orga
nizate bilunar, se aplică o for
mulă tehnică simplă și atracti
vă ale cărei caracteristici sînt 
următoarele :

• se efectuează 3 extrageri — 
în continuare — de cîte 4 nu
mere fiecare dintr-un total de 75 
numere diferite ;

• în cadrul valorii unitare a 
cîștigurilor se pot obține auto
turisme „Dacia 1300“ ;

• se atribuie, de asemenea, 
cîștiguri pentru 3 numere din 
toate cele 12 extrase și pentru 
2 numere din cele 4 ale uneia 
din cele 3 extrageri.

Procurați-vă din timp bilete 
cu numerele dv. preferate ! 
MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE A 
INTRA ÎN POSESIA MARILOR 
CÎȘTIGURI ! 

reșteni. Pe de altă parte ju
cătorii băcăuani au recurs u- 
neori și la mijloace neregu
lamentare pentru a-i stopa pe 
atacanții echipei gazdă. Repriza 
secundă îndeosebi a fost pre
sărată cu durități de o parte 
și de alta, unele sancționate de 
arbitrul Gh. lonescu, altele — 
inadmisibil — trecute cu ve
derea. De mai multe ori, de
ciziile arbitrului au stîrnit pro
teste, ducind la enervarea ma
jorității jucătorilor. El a dat 
patru cartonașe galbene șî unul 
roșu (FL Marin, pentru lovirea 
adversarului), dar și alți jucă
tori ar fi trebuit să fie sanc
ționați de conducătorul meciu
lui. Pînă la urmă, el s-a pier
dut complet, pierzînd din mină 
frînele jocului.

Cum și la alte meciuri ale 
etapei arbitrii au condus nesa
tisfăcător, se ridică încă o dată 
cu acuitate problema delegă
rii acestora. Pentru că, orice 
s-ar spune, este de neconceput 
ca arbitrii buni să stea acasă 
sau să fie delegați la meciuri 
din eșaloanele inferioare, în 
timp ce Ia partidele de Divi
zia A oficiază brigăzi alcă
tuite necorespunzător. Iată si 
lin exemplu edificator. La a- 
celași meci Steaua — S. C. Ba
cău, I. Igna, unul dintre cei 
mai tineri arbitri — foarte bun 
în meciurile pe care le-a con
dus pînă acum — a fost dele
gat la tușă ! (L. D.)

Contraste ieșene
• ATACANȚII ÎN RES

TANȚĂ. Duminică seara, pe 
peronul gării Iași, îl întrebam 
pe jucătorul rapidist Rontea 
cum de a putut irosi cele două 
mari ocazii din finalul partidei 
cu Politehnica. „Cine mai pu
tea forța ?“, a venit spontan 
răspunsul atacantului feroviar. 
Nu era, de fapt, o scuză, ci 
o explicație. Pentru că, dumi
nică la Iași, Rapid s-a apărat 
cu toată echipa, iar în atac 
n-a mai avut nici forță și nici 
curaj. în tabăra ieșeană, ata
canții formației gazdă scuzau, 
într-un fel, scorul alb „prin 
antijocul giuleșlenilor, prin a- 
părarea supraaglomerată, care 
a avut drept scop permanent 
distrugerea oricărei acțiuni, 
prin baloane trimise puternic 
și repetat in afara terenului de 
joc“. Dar. ne întrebăm, dacă 
acest „stil“ al adversarului a 
fost vizibil din primele minute 
de joc, atunci unde a fost ma
turitatea de la mijlocul terenu
lui și mai ales din atac, acolo 
unde nimeni nu a încercat să 
„deschidă" jocul ? Simplul fapt 
că ieșenii au tras primul șut

.WrtVWWWW 1

Jucați oricînd la LOZ ÎN 
PLIC — cel mai simplu sistem 
de joc și la îndemîna tuturor ! 
Puteți cîștiga autoturisme și 
mari ciștiguri in bani.

NU UITAȚI: PERSEVEREN
TA ESTE IZVORUL MARILOR 
CÎȘTIGURI !

CtȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 11 MAI 1977

Extragerea I : Categoria 1 : 2
variante 10% autoturism „Dacia 
1300“ ; cat. 2 : 2 variante 25% a 
15.006 lei și 2 variante 10% a 6.002 
lei ; cat. 3 : 15,20 a 2 764 lei ; cat. 
4 : 51,60 a 814 lei ; cat. 5 : 113,85 
a 369 lei ; cat. 6 : 3.639,25 a 40 lei. 
Report categoria 1 : 14.232 lei. 
Extragerea a Il-a : Categoria B : 
8,15 variante a 6.151 lei ; cat. C : 
37,85 a 1.324 lei ; cat. D : 1.568.95 
a 60 lei ; cat. E : 95,75 a 200 lei ; 
cat. F : 2.191,70 a 40 lei. Report 
categoria A : 97 442 lei. Autotu
rismele „Dacia 1300“ au fost elș- 
tigate de IUTE PAHOLNISCHI 
din Bacău și MOSCU STOICA din 
București. 

la poartă în min. 25 (!) spune, 
credem, multe despre valoarea 
jocului lor ofensiv. • UN 
FAULT APLAUDAT ! N-am 
putut înțelege atitudinea cîtorva 
spectatori de la tribuna I a sta
dionului ieșean, în min. 43, 
cînd Cernescu a reușit ceea ce 
ratase Simionaș — accidentarea 
lui Neagu. în acel moment, am 
văzut pe cei cîțiva spectatori 
lipsiți de fair-play aplaudînd 
zvîrcolirea lui Neagu, căzut la 
pămînt, după ce dezaprobaseră 
duritățile lui M. Stelian și 
Niță ! Din fericire pentru at
mosfera acestui meci, atitudi
nea celor cîțiva ziși suporteri 
(corelată după aceea și cu un

PROGRAMUL JOCURILOR DE DIVIZIA A 
CARE SE DISPUTĂ ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ IN CAPITALĂ
Miine, pe stadionul Republicii 

din Capitală, sînt programate, 
în cuplaj, două jocuri restante. 
Astfel, de la ora 15. se întîl- 
nesc echipele Sportul studen
țesc și F.C. Corvinul Hunedoa
ra (restanță din etapa a 18-a), 
iar în continuare, de la ora 17, 
va avea loc partida Progresul 
— Steaua (restantă din etapa 
a 23-a). 

ETAPA A 24-a A DIVIZIEI C

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.-

răspuns indecent al Iui Neagu !) 
a rămas izolată, majoritatea 
publicului comportîndu-se spor
tiv. • „AMINTIRE DE LA 
MICLOȘ !“ O fază discretă în 
min. 66. Excelentul fundaș ra
pidist Pîrvu a respins in ex
tremis încă un atac, din fața 
lui Micloș, faza a continuat, 
arbitrii, firesc, au urmărit ba
lonul și în acest context, în 
timp ce Pîrvu era căzut la pă
mînt, fundașul ieșean l-a lovit 
cu piciorul, în gît. După meci, 
Pîrvu avea să ne arate o plagă 
întinsă. „E amintirea mea de 
la Micloș !“. Apărătorul ieșean 
n-a primit cartonașul roșu pe 
care îl merita. (M. M. I.)

Jocurile etapei a 26-a, care 
se dispută la sfîrșitul acestei 
săptămîni in Capitală, au fost 
programate astfel : Dinamo — 
Sportul studențesc pe stadionul 
Dinamo, sîmbătă, de la ora 17, 
și Steaua — Rapid pe stadionul 
Steaua, duminică, tot de la o- 
r-a 17.

SERIA A V-a

Autobuzul București — Abato
rul București 1—o (0—0), Viitorul 
Chirnogi — Sirena București 3—1 
(1—1), Avîntul Urziceni — Olim
pia Giurgiu 4—1 (0—1), Șoimii
TAROM București — I C.S.I.M. 
București 3—2 (2—1), I.O.R. Bucu
rești — Azotul Slobozia 6—1 
(1—0), Automecanica București — 
T.M. București 0—2 (0—2), Flacă
ra roșie București — Unirea Tri
color București 0—1 (0—1), Au
tomatica București — Electronica 
București 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 38 (58—8), 2. 
Unirea Tricolor București 35 p 
(45—24), 3 Automecanica Bucu
rești 32 p (35—17). 4. T.M.B. 31 p 
(27—10)... pe ultimele: 14. I.OR. 
19 p (28—34), 15. Viitorul Chirnogi 
19 p (23—45), 16. Olimpia Giurgiu 
10 p (20—63)

SERIA A VI-a

Muscelul Cîmpulung — Petrolul 
Videle 2—1 (1—0), Viitorul Scor- 
nicești — Constructorul Pitești
1— 2 (1—1), ROVA Roșiori — Pro
gresul Pucioasa 2—1 (1—0), Pe
trolul Tîrgoviște — Cimentul Fie- 
ni 3—o (0—0), Metalul Mija — 
Cetatea Tr. Măgurele o—0, Răsă
ritul Caracal — Oțelul Tîrgoviște
2— 0 (1—0), Progresul Corabia —
Recolta Stoicănești 2—0 (1—0),
Dacia Pitești — Chimia Găești
3— 1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 36 p (59—17),
2. Petrolul Tîrgoviște 33 p (40— 
22), 3. Metalul Mija 31 p 
(40—24)... pe ultimele : 15. Pro
gresul Pucioasa 16 p (28—46), 16. 
Oțelul Tîrgoviște 13 p (27—49).

SERIA A VlI-a

Progresul Băilești — Pandurii 
Tg. Jiu 1—2 (1—2), Lotrul Brezoi
— C.S.M Drobeta Tr. Severin 
0—0, Minerul Motru — Laminorul 
Slatina 2—1 (0—0), Unirea Dro
beta Tr. Severin — Constructorul 
Craiova 1—3 (0—1). Minerul Ro- 
vinari — Dierna Orșova 3—0 
(2—0), I.O.B. Balș — Unirea Dră- 
gășani 2—1 (1—0), C.F R. Craiova
— Chimistul Rm. Vîlcea — 
1—0 (0—0), Dunărea Calafat — 
Metalurgistul Sadu 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 38 p (44—12), 2.
C.S M. Drobeta Tr. Sev. 36 p 
(50—11), 3. Minerul Motru 29 p 
(43—24)... pe ultimele : 14. Mine
rul Rovinari 19 p (25—32), 15.
Constructorul Craiova 19 p (27— 
37), 16 Laminorul Slatina 18 p 
(28-52).

SERIA A VIII-a

Minerul Moldova Nouă — Ba
natul Timișoara 4—1 (2—0), Mi
nerul Anina — Unirea Sînnicolau 
Mare 4—1 (4—0), Laminorul Nă
drag — Gloria Arad 2—0 (1—0), 
Electromotor Timișoara — Metalul 
Bocșa 5—1 (0—0), Ceramica Jim- 
bolia — Metalul Oțel-u Roșu 5—2 
(2—0), Constructorul Arad — 
Vulturii textila Lugoj 1—1 (0—0), 
Nera Bozovici — Unirea Tomna
tic 2—0 (1—0), Strungul Arad — 
Gloria Reșița 0—0 — s-a jucat la 
Salon ta.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOLDOVA NOUA 34 p (52—21),
2. Minerul Anina 31 p (36—15),
3. Strungul Arad 26 p (49—37), 4. 
Laminorul Nădrag 26 p (42—38)... 
Pe ultimele : 15. Nera Bozovici 
21 p (39—55), 16. Banatul Timișoa
ra 15 p (29—51).

ACTUALITĂȚI
x\\\\\\\\\\\\\\\\\^

• F.C.M. REȘIȚA, TURNEU 
IN R. D. GERMANA. La ihvi- 
tația clubului Union Berlin, e— 
chipa F.C.M. Reșița va între
prinde. după încheierea cam
pionatului, un turneu în R. D. 
Germană. în cadrul acestui 
turneu, formația reșițeană va 
susține trei jocuri, cu parteneri 
care urmează a fi desemnați 
ulterior.

• JUNIORII DE LA U.T.A. 
PARTICIPA LA UN TURNEU 
LA BRATISLAVA. în organi
zarea clubului Inter Bratislava 
are loc un turneu de juniori la 
care, în baza unor relații care 
s-au statornicit între clubul a- 
rădean și cel cehoslovac, parti
cipă și juniorii de la U.T.A. La 
acest turneu, dotat cu „Cupa 
Dunării”, mai participă Dina
mo Kiev, Salgotarjan (R. P. 
Ungară) și cîteva echipe ceho
slovace.

e
• COMISIA DE DISCIPLI

NA ar fi - trebuit să ia în dis
cuție, în ședința ei de vineri 
seara, cazul jucătorului Po- 
povici (F. C. Bihor), eliminat 
joi de pe teren, în meciul cu 
F. C. Constanța. Acest lucru 
n-a fost posibil din cauză că 
foaia de arbitraj nu ajunsese 
încă la federație. Se impune 
mai multă operativitate din 
partea arbitrilor, mai ales după 
meciuri cu „probleme". Oricum, 
Popovici n-a jucat însă în par
tida echipei sale cu F. C. M. 
Galați.

SERIA A IX-a
ii

Minerul Baia Sprie — Victoria 
Cărei 1—o (0—0), Minerul Sun- 
cuiuș — Gloria Șimleu Silvaniei
4—1 (2—0), Minerul Băița —
CUPROM Baia Mare 2—0 (1—0),
Someșul Satu Mare — Oțelul Bi
hor 2—0 (0—0), Voința Cărei — 
Oașul Negrești 1—0 (1—0), Vic
toria Zalău — înfrățirea Oradea 
0—3 — Victoria s-a retras din 
campionat, Minerul Bihor — Re
colta Salonta 2—o (1—0), Voința 
Oradea — Bihoreana Marghita 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 36 P (48—12), 2. în
frățirea Oradea 35 p (47—17), 3 
Voința Oradea 28 p (38—22), 4. 
Minerul Băița 28 p (47—35)... pe 
ultimele : 14. Gloria Șimleu 21 p 
(27—44), 15. Oașul Negrești 19 p 
(26—41).

SERIA A X-a

Minerul Băiuț — Minerul Rodna
1— 2 (0—1), Unirea Dej — Mureșul 
Luduș l—o (0—0). Derma ta Cluj- 
Napoca — Soda Ocna Mureș
2— 1 (1—0), Metalul Aiud — Fo
resta Bistrița 2—0 (1—0), Lăpușul 
Tg. Lăpuș — Bradul Vișeu 2—0 
(0—0), Avîntul Reghin — Tehno- 
frig Cluj-Napoca 3—0 (2—0), Me
talul Sighișoara — Cimentul 
Turda 3—0 (3—0), C.I.L. Gherla — 
Minerul Borșa 3—0 (Minerul a 
fost exclusă din campionat).

Rezultatul meciului Minerul 
Borșa — Unirea Dej, din etapa 
a 21-a (pe teren 3—2), a fost 
omologat cu 3—o în favoarea 
echipei Unirea.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 32 p (52—27), 2. Unirea 
Dej 32 p (46—27), 3. Avîntul Re
ghin 31 p (30—21)... pe ultimele: 
14. Cimentul Turda 17 p (27—36), 
15 Dermata Cluj-Napoca 13 p 
(22—54).

SERIA A XI-a

Chimia Or. Victoria — I.C.I.M. 
Brașov 0—0, Carpați Brașov — 
Progresul Odorhei 1—0 (0—0).
Unirea Sf. Gheorghe — Minerul 
Bălan 3—0 (3—0). Metrom Brașov 
— Utilajul Făgăraș 2—1 (1—0),
Viitorul Gheorghieni — Mureșul 
Toplița 1—1 (1—1), Torpedo Zăr- 
nești — C.S.U. Brașov 1—0 (0—0), 
Forestierul Tg. Secuiesc — Mi
nerul Baraolt 0—0. Precizia Să- 
cele n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 33 p (46—13), 2. viito
rul Gheorghieni 28 p (28—18), 3. 
Torpedo Zărnești 26 p (25—18)... 
pe ultimele : 11. Utilajul Făgă
raș 18 P (23—28), 12. Minerul Bă
lan 18 p (18—33), 13. Forestierul 
Tg. Secuiesc 18 p (20—36), 14.
Mureșul Toplita 18 p (23—42), 15. 
Unirea Sf. Gheorghe 16 p (22—29).

SERIA A XH-a

Constructorul Alba Iulia — 
Gaz metan Mediaș 1—1 (0—0),
Laminorul Telluc — Textila 
Cisnădie 3—1 (3—1), I.M.I.X. Ag
nita — C.F.R. Simeria 1—0 (0—0), 
Textila Sebeș — inter Sibiu 2—0 
(0—0), Minerul Ghelar — C.I.L,. 
Blaj 3—0 (2—0), Automecanica
Mediaș — Metalul Copșa Mică 
3—2 (0—1), F.I.L. Orăștie — Uni
rea Alba Iulia 2—0 (1—0), I.P.A. 
Sibiu — Știința Petroșani 1—1 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. GAZ ME
TAN MEDIAȘ 36 P (45—11). 2.
Știința Petroșani 34 p (51—22), 3. 
I.P.A. Sibiu 28 p (30—25)... ' pe 
ultimele : 15. C.I.L. Blaj 16 p 
(18—37), 16. Textila Sebeș 9 V 
(19—72).



ÎNALTĂ VALOARE TEHNICĂ, 
PUTERE DE LUPTĂ, DEMNITATE, 
) CORECTITUDINE SPORTIVĂ
I

(Urmare din pag. 1)

SCHMEISSER (R.D.G.), ÎNVINGĂTOR

și marii frumuseți. Alături de 
Nadia, cu aceeași excelentă 
pregătire, cu exerciții extrem 
de valoroase din punct de ve
dere tehnic, executate într-o 
ținută impecabilă a concurat 
TEODORA UNGUREANU, o 
sportivă care avea să fie „pe
depsită1* de unele arbitre, tra
casată, penalizată pe nedrept, 
într-un cuvînt stopată pur și 

•simplu din cursa pentru meda
liile continentale. Evoluția ce
lei de-a treia reprezentante a 
țării noastre la campionatele 
europene, Marilena Neacșu, 

-vine să întregească de fapt un 
tablou grăitor în ce privește 
buna pregătire a gimnastelor 
noastre pentru această competi
ție, marea lor dorință de a re
purta succese de prestigiu. 
Ocupînd locul 10 în clasamentul 
individual compus (care a cu
noscut 63 de concurente), Ma
rilena Neacșu a fost (cu note
le : 9,30 la sărituri, 9,45 la pa
ralele, 9,50 la bîrnă și 9,40 la 
sol), pe drept răsplătită de pu
blicul praghez cu aplauze pen
tru exercițiile și măiestria ei.

Dealtfel, mai mulți specia
liști și ziariști străini au re
marcat spiritul de echipă al 
sportivelor românce, acțiunile 
lor de întrajutorare colegială 
la antrenamente și în concurs. 
Spectatorii au remarcat cu 
reală plăcere modul în care 
Nadia și Teodora iși pregăteau 
reciproc aparatele, iar cițiva 
colegi ne-au întrebat cum de 
este posibil ca la o competiție 
atit de grea Marilena Neacșu 
să fie asistată de o antrenoare 
foarte tînără. „Antrenoarea11 nu 
era alta decît... Cristina Itu, 
gimnastă din delegația noastră, 
care s-a oferit să-și ajute din 
toată inima colega aflată în 
concursul oficial. Aceasta pen
tru că antrenorii Marta și Bela 
Karoly se ocupau fie de pre
gătirea pentru concurs a Nadiei 
Comăneci, fie de evoluția la a- 
parate a Teodorei Ungureanu. 
Gabi Gheorghiu, rezerva echi
pei noastre, a prezentat un 
exercițiu foarte bun la cursul 
de arbitre, anticipînd parcă fru
moasa comportare a celorlalte 
trei reprezentante în competiția 

-europeană.
Explicația bunei pregătiri a 

gimnastelor noastre pentru în
trecerea de Ia Praga trebuie 
căutată în marea dorință a Na
diei Comăneci, Teodorei Ungu
reanu, Mariieneî Neacșu și a

lui Gabi Gheorghiu de a repre
zenta cu cinste (ara, dc a îm
bogăți palmaresul, bogat in 
succese, al gimnasticii feminine 
românești, de a urca pe noi 
trepte prestigiul in continuă 
creștere al sportului românesc.

Numeroase scrisori, telegra
me, apeluri telefonice sosite pe 
adresa Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
Federației române de gimnasti
că, Liceului de gimnastică din 
Onești exprimă admirația iu
bitorilor de sport din țara noas
tră față de comportarea exce
lentă a sportivelor care ne-au 
reprezentat la campionatele 
europene, și adaugă pentru 
sportive îndemnul de a munci 
și mai departe cu sîrguință și 
dăruire, pentru a obține alte șl 
alte succese prestigioase. Cuvin
te de laudă sînt adresate mi
nunatelor noastre gimnaste pen
tru puterea lor de luptă, pen
tru stăpînirea de sine, pentru 
sportivitatea și fair-play-ul de 
care au dat dovadă chiar și in 
condiții vitrege. Gestul Nadiei 
Comăneci de a o felicita pe 
Nelli Kim pentru ciștigarea lo
cului I la sărituri, în situația 
în care învingătoarea a fost de
semnată prin surprinzătoarea 
modificare a unor note și igno
rarea cîștigătoarei de drept 
(care era tocmai Nadia Comă
neci). capătă valoare de simbol 
și este un exemplu pilduitor de 
corectitudine sportivă. în felul 
acesta se dovedește o dată In 
plus că întrecerile sportive pot 
șî trebuie să fie un mijloc de 
legare a unor prietenii, de cu
noaștere reciprocă, de manifes
tare a corectitudinii și cinstei 
în arenă.

în același timp, în mesajele 
primite, se exprimă unanim to
tala dezaprobare fată de mane
vrele dc culise și nedreptățile 
comise la campionatele europe
ne de la Praga, care au frustrat 
pe Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu de rezultate supe
rioare celor înscrise pe foile de 
concurs, de locurile meritate în 
clasamentele competiției.

Concomitent cu o pregătire 
continuă, cu o muncă temeini
că pentru îmbunătățirea perfor
manțelor, sportivii noștri vor 
milita și mai departe pentru 
întărirea relațiilor de prietenie 
cu sportivii din întreaga lume, 
pentru înlăturarea din întrece
rile sportive a tuturor incorec
titudinilor care viciază rezulta
tele, a tuturor manifestărilor 
contrare eticii și echității în 
sălile de sport.

ÎN ETAPA A IX-a
DRESDA, 16 (prin telefon). 

Luni a fost o etapă rapidă. S-a 
pornit din Cottbus foarte tare, 
astfel că după două ore de rulaj 
media orară era de peste 44 km. 
In asemenea condiții, tentativele 
de evadare, și au fost numeroa
se, eșuau din fașă. Plutonul ac
ceptă acum mai greu acțiuni de 
genul aceleia întreprinse de Va- 
sile Teodor care, după cum am 
relatat, a reușit acea spectaculoa
să evadare ce i-a adus victoria 
de la Berlin. Printre cei mai te
merari cicliști care. în ciuda goa
nei excepționale, au încercat să 
se detașeze (totuși) din plutonul 
dezlănțuit, s-au aflat și alergă
torii români și îndeosebi Mircea 
Romașcanu.

Singura evadare care a fost la 
un pas de reușită am înregistra
t-o la km 124, cînd cubanezul 
Santos și englezul Jones s-au 
desprins și au reușit să se dis
tanțeze la 1 minut, cînd mai erau 
doar 11 km pînă la Dresda. Plu
tonul a forțat, a reușit să-1 prin
dă pe Jones, dar pe tenacele cu
banez l-a ajuns doar pe pista 
stadionului și numai Schmeisser 
(R.D.G.) a reușit să-1 întreacă. 
Nepetrecîndu-se acțiuni importan
te, clasamentele generale rămîn, 
firește, așa cum au fost ele fixa-

A „CURSEI PĂCII"
te de contratimpul individual de 
la Berlin. După cum se poate 
desprinde din cele relatate, în a- 
ceastă etapă cicliștii români au 
avut din nou o comportare me
ritorie. Vasile Teodor a fost în
registrat pe locul 10, în același 
timp cu învingătorul etapei, ca 
dealtfel, și toți ceilalți sportivi 
români.

Marți este zi de odihnă la Dres
da, urmînd ca miercuri caravana 
să intre în ultima treime a 
cursei, programată pe teritoriul 
Cehoslovaciei. Clasamentul etapei 
a IX-a Cottbus — Dresda, 149 km: 
1. Schmeisser (R.D.G) 3hl2:50 ; 2. 
Santos (Cuba). 3. Bartonicek (Ce
hoslovacia), 4. Moravec (Ce
hoslovacia), 5. Klasa (Cehoslova
cia)... 10. V Teodor (România), 
ca și toți ceilalți cicliști români 
au sosit în același timp cu învin
gătorul. Clasament general indi
vidual : 1. Pikkuus (U.R.S.S.), 
24h23:14, 2 Osokin (U.R.S.S.) la 
20 sec., 3. Mytnik (Polonia) la 
1:50, 4. Schmeisser (R.D.G.) la 
3:19, 5. Drogan (R.D.G.) la 3:25.. 
17. V. Teodor la 6:09. în clasa
mentul general pe echine con
duce U.R.S.S Echipa României 
ocupă locul 6.

Hristache NAUM

„CUPA DINAMO" LA ÎNOT
La ediția din acest an a 

concursului internațional de 
înot dotat cu „ Cupa Dinamo", 
desfășurat timp de două zile 
în Capitală, au luat parte cei 
mai buni sportivi bucureșteni 
și înotători ai clubului Ruda 
Hvezda Bratislava. întrecerile 
au fost dominate de sportivii 
dinamoviști, învingători în 
majoritatea probelor. Evoluții 
foarte bune au avut Carmen 
Bunaciu (66.7—100 m spate si 
2:24,0—200 m spate) și Anca

A ÎNCEPUT TURNEUL
DE TENIS DE LA ROMA

Mîclăuș (67,2—100 m delfin și 
2:24,8—200 m delfin), ambele 
reallzînd performanțe mai mult 
decît meritorii pentru actuala 
perioadă de pregătire.

. Alte rezultate : Daniela Geor
gescu 62,2—100 m liber ; Opri- 
țescu 56,0, M, Hrouda (Braț.) 
56,1—100 m liber ; Ligia Anas- 
tasescu 1:21,0—100 m bras și 
2:57,7—200 m bras ; I. Luca 
1:11,2—100 m bras și 2:38,3—200 
m bras ; I. Miclăuș 60,7—100 m 
delfin ; A. Horvat 63,0—100 m 
spate și 2:16,0—200 m spate ; 
Daniela Matusova (Braț.) 
4:49,2—400 m liber ; M. Cermak 
(Braț.) 2:03,4—200 m liber și 
4:19,0—400 m liber.

C. E. DE BASCHET)
HELSINKI, 16 (prin telefon).' 

Duminică seară, la o oră înain
tată. echipa de baschet a Româ
niei a întîinit, în cadrul grupei 
B (seria a Il-a) a campionatu
lui european, selecționata Gre
ciei. Sportivii greci, folosind 
cu succes intercepțiile urmate 
de contraatac, au izbutit să 
cîștige cu 90—85 (47—42) un
meci care a stat permanent sub 
semnul echilibrului. Formația 
română a luptat cu energie, dar 
a greșit prin faptul că s-a an
grenat în ritmul foarte rapid 
al oaspeților. Punctele lotului 
român au fost marcate de : 
Popa 22. Cernat 20. Oczelak 16, 
Niculescu 7, Novac. Georgescu, 
Braboveanu cite' 6. Ivascenco 2. 
Pentru Grecia, cele mai multe 
puncte: Papageorgiou 21, Karo- 
ianis 18, Kastrinakis 17.

Alte rezultate : seria a Ii-a s 
Franța — Finlanda 85—78 
(41—51), Austria — Turcia 93—69 
(47—40), Turcia — Grecia 90— 
87 (44—51) ; seria I : Suedia — 
Scoția 95—62 (39—41). Polonia 
— Ungaria 105—77 (45—31). O- 
ianda — R. F. Germania 94—68 
(48—30), R.F. Germania — Sue
dia 76—71 (39—31). Ungaria — 
Scoția 93—73 (45—34).

Luni seară, formația Româ
niei a susținut al treilea meci, 
în compania selecționatei Fin
landei. Slaba evoluție a pivoți- 
lor și accidentarea. încă din 
prima repriză, a 'unui jucător 
de bază — Cernat — a adus e- 
chipei române un insucces 5 
68—69 (33—39). Prin acest re
zultat, baschetbaliștii români 
și-au diminuat simțitor șansele 
de a se clasa pe unul din pri
mele trei locuri în seria a II-a 
și. deci, de a se califica în tur
neul final. Au marcat : Nicules
cu 20, Popa 13, Novac 9, Geor
gescu 6, Chivulescu 4, Brabo
veanu 4, Cernat 4. Oczelak 8.

România joacă marți' cu 
Franța.

ROMA. 16 (Agerpres). — Cam
pionatele internaționale de te
nis ale Italiei au început la 
Foro Italico din Roma cu dispu
tarea partidelor din turul pre
liminar. Iată orincioalele rezul
tate înregistrate : Scanlon
(S.U.A.) — Dupre (S.U.A.) 6—3,
6— 4 ; Crealy (Australia) — J.
Lloyd (Anglia) 6—1, 6—2 ; 
Spear (Iugoslavia) — Pozzi (Ita
lia) 7—5, 6—2 : McNamee
(S.U.A.) — Di Matteo (Italia)
7— 5, 3—6, 6-4.

★
Turneul de junioare dotat cu 

„Trofeul Diadora" s-a încheiat 
cu victoria jucătoarei ceho
slovace Hana Strachonova. care 
a dispus în finală cu 7—5, 6—0 
de Claudia Casabianca (Argen
tina).

CAMPIONATE • CAMPIONATE
BULGARIA (etapa 27) : Mi- 

nior — Levski Spartak 3—3 ; 
Marek — Botev 3—0 ; Loko
motiv Plovdiv — Ț.S.K.A. So
fia 0—0 ; Akademic Svistov — 
Slavia 1—1 ; Beroe — Trakia 
0—0 ; Dunav — J.S.K. Spartak 
0—1. Primele clasate :

2. C.F. Barcelona 33 17 9 7 66-33 43
3. Athl. Bilbao 33 14 8 11 53-44 36

Atletico Madrid este virtuală
campioană.

OLANDA. în ultima etapă s 
NEC Breda — Ajax 0—0 ; 
Haarlem — P.S.V. Eindhoven

1. Levski Sp.
2. Marek
3. Ț.S.K.A.

27 15 8 4 61-33 38
27 14 7 6 42-25 35
27 13 9 5 41-24 35

ECOURI DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ
(Urmare din pag. 1)

date". în continuare se arată : 
„Membrii juriului dc arbitraj 
au declarat in unanimitate că 
președintele federației interna
ționale, Iuri Titov personal, a 
făcut presiuni pentru a se a- 
corda cea mai mare notă lui 
Nelli Kim". Ziarul publică 3 
fotografii ale Nadiei Comăneci 
executînd diferite exerciții, iar 
sub una din fotografii se poate 
citi : „Nadia Comăneci Ia sări
turi, strălucitoare, insă Nelli 
Kim a cîștigat".

în titlul ziarului „WESTFA- 
LISCHE RUNDSCHAU" se 
poate citi : „Nadia nedreptățită 
Ia Praga, România părăsește 
competiția". în comentariul tri
misului special la Praga al a- 
cestui ziar se arată că s-a 
ajuns la un scandal sportiv in 
proba de sărituri, unde rezul
tatele au fost modificate de mai 
multe ori in favoarea lui Kim, 
care prin manipulații a fost de
clarată învingătoare înaintea 
Nadiei Comăneci. Ziarul scrie 
„...arbitrii campionatelor au de
clarat in unanimitate că pre
ședintele forului internațional. 
Iuri Titov, a impus note mai 
mari pentru Nelli Kim".

în legătură cu medalia de 
laur, obținută de Nadia Comă
neci în nrobi de bîrnă ziarul 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG" 
publică o declarație a pre
ședintei Comitetului tehnic, 
Ellen Berger (R. D. Germană), 
în care șe arată: „Nu am recu
noscut medalia lui Nadia Comă
neci Ia birnă. deoarece nu a 
încheiat competiția conform re
gulilor ; ea și-a terminat exer
cițiul, apoi a plecat imediat din

sală". Același ziar inserează de
clarația lui Iuri Titov, care de
clara că regretă nerecunoaște- 
rea medaliei de aur a Nadiei 
Comăneci la birnă. „Eu găsesc 
această hotărire nesportivă".

Comentînd retragerea gim
nastelor românce, ziarul „EX
PRESS" relevă, printre altele : 
„Scandal la campionatele euro
pene de gimnastică. Nadia ne
dreptățită. Româncele au ple
cat, deoarece președintele fe
derației a avantajat-o pe fru
moasa Nelli Kim". în conti
nuare, același ziar scrie că 
s-au manipulat niște rezultate 
pentru ca Nelli Kim să ciștige 
primul loc la sărituri. „La pa
ralele, juriul nu a putut să 
fure primul loc micuței Nadia 
și la birnă ea a primit nota 
de vis — 10“.

Presa britanică de luni pu
blică știri și comentarii avind 
ca temă iregularitățile petre
cute la Campionatele europene 
de gimnastică feminină de la 
Praga.

Astfel, sub titlul „Nadia 
Comăneci frustrată de o medalie 
la Praga", ziarul THE DAILY 
TELEGRAPH subliniază. într-un 
amplu comentariu, următoare
le : „Gimnasta româncă Nadia 
Comăneci, care a ciștigat 3 me
dalii de aur la Jocurile olimpi
ce de la Montreal și a îneîntat 
lumea cu grația și talentul ei, 
a fost determinată să pără
sească competiția". Aceasta, re
levă comentariul, datorită fap
tului că juriul nu a manifes
tat obiectivitatea cuvenită, lu
cru deosebit de evident la pro
ba de sărituri. „Chiar în ulti
mul minut, și spre surprinde
rea tuturor, arbitrii s-au răz- 
gindit și au oferit în schimb

medalia sovieticei Nelli Kim".
Comentînd. la rindul său. a- 

ceastă decizie a juriului, ziarul 
MORNING STAR scrie : „In 
urma protestului înaintat de 
către sovietici, Nelli Kim a 
fost avansată de pe locul 2 pe 
locul 1, la egalitate de puncte 
cu Nadia Comăneci. Apoi, fără 
nici o explicație oficială, Kim 
a fost plasată p primul loc, iar 
Comăneci pe locul 2“.

Intr-un articol consacrat a- 
celuiași moment al campiona
telor, ziarul THE TIMES su
blinia : „Retragerea echipei ro
mâne în semn de protest a fost 
determinată de scăderea notei 
Nadiei Comăneci Ia proba de 
sărituri, după ce inițial se luase 
liotărîrea ca ei să i se acorde 
medalia de aur".

De asemenea. posturile de 
radio și televiziune din Marea 
Bțitanie au comentat pe larg 
semnificațiile retragerii din 
concurs a echipei române în 
semn de protest, subliniind fap
tul că actualele campionate e- 
uropene de gimnastică de la 
Praga s-au desfășurat sub sem
nul unui arbitraj defectuos.

Presa poloneză înserează o 
relatare a corespondentului 
PAP de la întrecerile de gim
nastică feminină de la Praga, 
în care se subliniază că „actu
alele campionate europene au 
adus succesul româncei Nadia 
Comăneci. care a totalizat 39.30 
puncte". Relatările din „TRY- 
BUNA LUDU" au ca titlu 
„Nadia Comăneci din nou cea 
mai bună". Corespondența PAP 
relevă totodată că echipa ro
mână, în semn de protest îm
potriva arbitrajului — care 
după părerea ei a fost nejust 
— șî-a retras concurentele de 
la competiție.

IUGOSLAVIA (etapa 27) : 
O.F.K. — Zeleznicear Sarajevo 
2—1 ; Dinamo Zagreb — F. C. 
Zagreb 2—0 ; Velez Mostar — 
Steaua Roșie 0—1, Olimpia 
Ljubliana — Radniciki Nlș 2—1; 
Partizan — Celik 3—1 ; Rijeka
— Hajduk 1—1.
1. Steaua Roșie 27 17 9 1 50-25 43
2. Dinamo 27 12 9 6 42-29 33

In mod normal. Steaua Ro
șie nu mai poate pierde titlul 
de campioană !

SPANIA (etapa 33 — penul
tima) : Real Madrid — Atletico 
Madrid 1—1 ; Betis Sevilla — 
Athletic Bilbao 2—1 ; Elche — 
C. F. Barcelona 0—0 ; Valen
cia — Zaragoza 1—0 ; Espanol
— Hercules 3—0 ; Las Palmas — 
Salamanca 2—0.

0—1 ; AZ ’67 
Haag 2—1.
1. Ajax
2. P.S.V.
3. AZ ’67

Echipele E.E.V. Eindhoven și 
Graafschap au retrogradat.

R. F. GERMANIA (etapa 33 
— penultima). Rezultate mai 
importante : Borussia Monchen- 
gladbach — Karlsruhe S. C.’ 
5—1 ; Kaiserslautern — Ein
tracht-Braunschweig 1—3 ; Ein
tracht Frankfurt pe Main — 
Bayern Miinchen 2—1 
Bochum — Schalke 04
1. Bor. Monch,
2. Schalke 04
3. Eintr. Br.

Alkmaar

33 17 9
33 16 9
33 14 13

Den

5 65-26 52
7 64-31 47
7 74-28 46

; V.f.U 
1—2.
7 56-32 43
8 73-50 41
6 50-39 41

1. Atletico M. 33 19 8 6 60-30 46

DUDU GEORGESCU
BINE PLASAT IN CLASAMENTUL 

„GHETEI DE AUR“
După etapele de duminică, în 

clasamentul golgeterilor euro
peni — dotat cu „GHEATA DE 
AUR“ șl instituit de revista 
„France-Football" — pe pri
mele locuri se află :

1. Dieter Muller (F. C. Koln) 
34 g (mai are de susținut un 
meci).

2. Geels (Ajax Amsterdam) 
34 g (s-a încheiat campiona
tul).

3. Văradi (Vasas Budapesta) 
29 g (mai are de susținut 5 me
ciuri).

4. Dudu Georgescu (Dinamo 
București) 28 g (mai are de sus
ținut 10 meciuri).

5. Gerd Muller (Bayern Miin- 
chen) 27 g (mai are de susținut 
un meci).

6. Kist (AZ ’67 Alkmaar) 27 g 
(s-a încheiat campionatul).

7. Bianchi (Reims) 25 g (mal 
are 5 etape de susținut).

8. McDonald (Arsenal) 25 g 
(mai are o etapă de susținut).

TELEX
atletism • La Formia (Ita

lia). Sara Slmeoni a cîștigat să
ritura în înălțime cu un nou re
cord național — 1,93 m. Rezultate 
din probele masculine : suliță — 
Nemeth (Ungaria) 87,72 m ; 400 m
— Mebbea (Italia) 45.87 ; 1 500 m
— Kourtis (Grecia) 3:43.7 : 200 m
— Grubeckl (Polonia) 21,63 ; fe
minin : 100 m — Ongar (Italia) 
13,83. • Sprinterul american
Johnny Jones a terminat învin
gător în două probe la Austin 
(Texas) : 100 y — 9,42 șl 220 y — 
20,14. Cursa de o milă a revenit 
sportivului Irlandez O’Shaugh
nessy în 3:59,47.

PENTATLON • La Budapesta 
a început un concurs internațio
nal de pentatlon modern, la care 
participă 63 de concurenți din 11 
țări, proba de călărie a fost cîș- 
tigată de Maracsko (Ungaria) cu 
1100 puncte. Sportivul român 
Dumitru Spîrlea s-a clasat pe 
locul cinci, cu 1050 puncte.

ȘAH • După 6 runde în tur-' 
neul de la Las Palmas (Insulele 
Canare) continuă să conducă 
Karpov cu 6 p, urmat de Tal 4'/j 
p. Larsen, Miles, Browne și Ti- 
mman — cite 3'/2.

TENIS • Turneul final WCT 
s-a încheiat la Dallas (Texas) eu 
victoria jucătorului american 
Jimmy Connors, care l-a întrecut 
în ultimul meci pe compatriotul 
său Dick Stockton cu 6—7, 6—1. 
6—4, 6—3. • La Hamburg, în 
finala campionatelor internațio
nale ale R F. Germania : Berto
lucci — Orantes 6—3, 4—6, 6—2,
6—2.
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