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Ieri dimineață, delegația de 

partid și de stat, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
plecat în Republica Populară 
Polonă într-o vizită oficială de 
prietenie, la invitația tovarășu
lui Edward Gierek, a Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, a Consi
liului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri ale R. P. Polone.

Din delegație fac parte to
varășa Elena Ceaușescu. mem- 

•jru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., to
varășii Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului. Janos 
Fazckas. membru al Comitetu
lui Politic Executiv a! C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru. mi
nistrul comerțului interior. Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu. membru al C.C. a! 
P.C.R.. ministrul afacerilor ex
terne. loan Avram. membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Aurel Duca, membru al Comi
siei Centrale de Revizie a 
P.C.R.. ambasadorul tării noas
tre la Varșovia.★

Delegația de partid si de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a sosit marți la 
amiază la Varșovia, la invitația 
tovarășului Edward Gierek, a 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, a 
Consiliului de Stai și a Consi
liului de Miniștri ale R. P. Po
lone. într-o vizită 
prietenie in această

La coborîrea din 
varășul Nicolae 
membrii delegației de partid și 
de stat sint salutați cu deose
bită căldură de tovarășul 
Edward Gierek. prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek își string 
prietenește miinile. se îmbrăți--. . ....... —

oficială de 
tară.

avion, to- 
Ceausescu,

șează cu căldură. Cu aceeași 
prietenie și căldură se salută, 
se îmbrățișează, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Stanisla- 
wa Gierek.

Aflat! pe aeroport, un mare 
număr de varsovieni fac solilor 
poporului român o primire en
tuziastă.

★
După-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
soldatului necunoscut.

★
Marți, 17 mai, la sediul Co

mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez au a- 
vut loc convorbiri 
varășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovă
rășească, în spiritul înțelegerii 
depline și al identității de ve
deri in problemele fundamen
tale discutate.

★
Marți seara, tovarășul Edward 

Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, și 
tovarășa Stanislawa Gierek au 
oferit, în sala de recepție a Pa
latului Consiliului de Miniștri, 
un dineu oficial în 
varășului Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei

între to- 
Ceaușescu, 
Partidului 

președintele

i.
onoarea to- 

Ceaușescu, 
Partidului 

președintele
Elena Ceaușescu.

★
Elena Ceaușescu, 

Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R., a 

vizitat, marți după-amiază, Mu
zeul Național al R. P. Polone.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
cercetează cu interes expona
tele și adresează, la plecare, fe
licitări pentru modul interesant 
de organizare a expoziției „Fa- 
ras“, pentru eforturile depuse 
de arheologii și muzeografii po
lonezi in scopul nobil de a păs
tra peste veacuri și a face cu
noscute valorile artistice ale 
unor vechi civilizații.

Tovarășa 
membru al 
Executiv al

0 nouă și semnificativă recunoaștere a înaltei valori

a sportivei românce admirata pe toate meridianele globului

EXCEPȚIONALA NADIA COMANECI, 
gimnasta fără rivală in lume, a primit ieri 
Marele Premiu al presei sportive mondiale 
Strălucitele sale succese din acest an, repurtate net in numeroase

întreceri, o concludentă continuare a celor din anul olimpic
MILANO MARITTIMA, 17 

(prin telefon). In marea sală 
de recepții a hotelului „Mare- 
pineta" din localitate, cu pri
lejul Congresului Asociației In
ternaționale a Presei Sportive, 
aflat la cea de-a 41-a ediție, 
a fost decernat marți Marele 
Premiu al A.I.P.S. 
gimnaste românce Nadia Co
măneci, multiplă 
europeană la Skien (1975), e- 
roina Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, campioană europea
nă absolută la Praga, învingă
toare în „Cupa Kuniki* de la 
Nagoya, campioană balcanică 
absolută, cîștigătoare a nume
roase concursuri internaționale 
de prestigiu, desfășurate în 
S.U.A., Canada, Spania, R.F, 
Germania, Franța și alte țări.

In sală se aflau reprezentanți 
a 46 de țări din patru conti
nente, 116 delegați ai unor a- 
sociații de presă națională și 
peste 100 de invitați ai organis
melor sportive italiene și inter
naționale.

După citirea mesajului pre
ședintelui Republicii, Giovani 
Leone, a urmat momentul so-

strălucitei

campioană

FELICITĂRI MIȘCĂRII SPORTIVE ROMANEȘTI
PENTRU FORMAREA UNOR ASEMENEA GIMNASTE

- Declarafii cu prilejul decernării Trofeului A. I. P. S
Ieri, in localitatea Milano Marittima, din Italia, cu prilejul 

decernării Marelui Premiu A.I.P.S. gimnastei românce Nadia 
Comăneci, cea mai bună sportivă din lume, o serie de persona
lități ale vieții sportive internaționale șl ziariști au făcut decla
rații pe marginea acestui eveniment :

GIULIO ONEȘTI, președinte
le Comitetului Olimpic 
„A.I.P.S. mi-a făcut 
plăcere și onoare de a 
vita să înmânez Nadiei 
neci Trofeul A.I.P.S. care ono
rează in fiecare an pe cei mai 
mari sportivi ai lumii. Prezența 
Nadiei Comăneci, această spor
tivă de excepție, la marea reu
niune internațională de presă, 
împreună cu Teodora Ungureanu 
și cu antrenorul lor, ne-a adus 
o mare satisfacție. Felicit miș
carea sportivă românească pen
tru că a reușit să formeze ase
menea elemente valoroase in 
gimnastică".

Italian: 
marea 

mă in- 
Comă-

Comitetului Olimpic Japonez : 
„Am admirat la Nadia gentile
țea și răbdarea cu care a rezis
tat la întrebările a aproape 200 
de ziariști care au inconjurat-o 
cu . dragoste. Cum poate să fie 
un copil de 15 ani atit de mare 
— în sensul figurat — incit să 
transpună de la paralele sau 
de la bîmă in sala noastră de 
congres întregul farmec al mă- 
iestrelor ei exerciții printr-o a- 
pariție atit de impresionantă ca 
aceea de azi. Noi japonezii ne 
bucurăm mult că Nadia rămine

in continuare cea mai bună 
gimnastă a lumii șl sperăm să 
mai vină pe la noi. îi dorim 
succese tot mai mari și o viată 
lungă, plină de bucurii".

FRANK TAYLOR, președin
tele A.I.P.S., ziarist la „Daily 
Miror“ — Londra : „Ce seară 
minunată a fost aceea cînd am 
văzut-o pe Nadia, acum doi 
ani, la Londra, atunci cînd ea 
a cîștigat Turneul campionilor. 
Am rămas vrăjit de Nadia și 
astfel, după Olimpiada de anul 
trecut, am scris prima carte 
despre zîna noastră, a tuturor, 
căci ea nu mai este doar a dv., 
a românilor. Nadia Comăneci

(Continuare în pag. a 4-a)

lemn al inmînării premiilor In
ternaționale pe care Asociația 
Internațională 
le-a decernat 
sportive care 
performanțe 
printr-o deosebită popularitate.

Reprezentanți ai celor mai 
prestigioase ziare ți publicații

a Presei Sportive 
unor mari valori 
s-au impus prin 
remarcabile ți

acest an, 
de neegalat.

Faptul că Nadia Comăneci 
primește un Trofeu al ziariștilor 
din presa scrisă, din radioul șl 
televiziunea mondială, este plin 
do semnificații, deoarece aceț- 
tia nu fac altceva decit să ei- 
prime admirația de care, peste

O măiestrie sportivă

O imagine de la festivitatea de 
acordat de A.I.P.S.

ieri : Nadia Comăneci cu Trofeul
Telefoto : A.P.-AGERPRES

STEPHAN MALONGA (R.P. 
Congo) — președintele Uniunii 
ziariștilor sportivi africani : 
„Această mare minune a gim
nasticii m-a delectat și pe mine, 
împreună cu milioane de tele
spectatori. Să știți că Africa o 
cunoaște bine pe această fată 
care uimește cu exercițiile ei 
aproape nereale. Ceea ce m-a 
impresionat in mod deosebit, 
revăzind-o la televizor eu pri
lejul Campionatelor europene 
de la Praga, a fost faptul ci 
ea domină in continuare, eu 
autoritate, gimnastica mondială". 
“ R. T. MIYAKAWA — mem
bru al Comitetului executiv al

GIMNASTELE NOASTRE DEMONSTREAZĂ
ASTĂ-SEARĂ LA BOLOGNA

Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Marilena Neacșu, 
Gabi Gheorghiu, Cristina Itu și Emilia Eberle vor participa 
astă-seară, la Palatul sporturilor din Bologna la un concurs 
demonstrativ. Este de fapt o demonstrație a echipei feminine 
a țării noastre, a cărei faimă este binecunoscută pe plan 
mondial

Acesta este și motivul pentru care ziarele, televiziunea șl 
posturile de radio italiene acordă mari spații evoluției gim
nastelor românce.

Publicul de asemenea, așteaptă cu cel mal mare Interes 
Intilnirea cu Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și cu cele
lalte reprezentante ale gimnasticii din țara noastră.

i

I
. ---- -------------------- I
&\\\\\\^\\\\\\\\\\\\\\^^^^

sportive, a numeroase posturi 
de radio și televiziune de pe 
glob, ou fost unanimi in apre
cierea că decernarea Marelui 
Premiu al A.I.P.S. se cuvine mi
nunatei noastre sportive Nadia 
Comăneci, sportiva nr. 1 a lu
mii, pe care zeci de milioane 
de oameni o apreciază pentru 
măiestria ți talentul său. Zia
riști din patru continente 
prezenți la această ceremonie 
au ținut să sublinieze că din 
anul 1975, de cînd avea virsta 
de 13 ani și jumătate, Nadia 
Comăneci, care a devenit as
tăzi cea mai cunoscută figură 
sportivă din lume, domină în 
stil de mare campioană toate 
concursurile de gimnastică, do
vedind nu numai la Jocurile O* 
limpice din 1976, ci ți in toate 
concursurile internaționale din

tot în lume, se bucură inegala
bila noastră sportivă.

Aprecierea exprimată de zia
riștii de pretutindeni Nadiei 
Comăneci pentru marele său 
talent, pentru marile sale per
formanțe reflectă nu numai con
vingerile lor personale, ci re
prezintă în mod direct un ecou 
al opiniei publice sportive din 
atitea țări ale lumii, părereo 
atitor cititori ai "iarelor, ascul
tători ai radioului ți telespecta
tori care iau cunoștință cu re
gularitate de marile succese ale 
Nadiei, de neîntreruptul țir de 
victorii care-i încununează un 
palmares neatins încă de nici 
o gimnastă din lume. Acorda-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)



ESTE NECESARĂ O CORELAȚIE 
ÎNTRE CALENDARUL COMPETIȚIONAL Șl 
Sondajul nostru in municipiul București și in

Unul din capitolele Progra
mului de măsuri privind dez
voltarea activității de educație 
fizică si sport pe perioada 
1916—1980, aprobat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. se referă la acțiunea de 
cuprindere a întregului tine- 
Tet școlar în practicarea exer- 
citiilor fizice si sportului. Ac
tivitățile sportive de masă des
fășurate săptămînal. cîte 3—i 
ore. sub îndrumarea cadrelor 
didactice de toate specialitățile 
reprezintă una din modalitățile 
precizate de Program. Cuprin
derea sistematică a elevilor în 
activitatea sportivă de masă. în 
fiecare scoală, se poate realiza 
corespunzător cerințelor actua
le. organizînd cu regularitate 
„ziua sportului**, pe terenurile 
Si amenajările unităților de 
Invătămînt respective sau pe 
cele ale cluburilor sportive în
vecinate. pe baza unui calendar 
competitional.

Sini îndeplinite aceste mă
suri preconizate de Program ? 
Apar in scoli inițiative».— a- 
eum in trimestrul III — desti
nate să contribuie Ia realizarea 
acestor deziderate ? Factorii cu 
responsabilități în acest dome
niu in viața scolii iși aduc un 
sprijin concret ?

Am căutat să aflăm răspuns 
la aceste întrebări printr-un 
sondai întreprins în scoli gene
rale din județele Gorj și Bihor 
Si din municipiul București.

Pricepere, pasiune 
ți spirit gospodăresc

Iată ceea ce caracterizează 
munca colectivelor cadrelor di
dactice de specialitate si ale u- 
nitătilor de pionieri din nu
meroase scoli generale ale Ca
pitalei. interesate să-și alcătu
iască în fiecare trimestru ca
lendare comoetiționale cît mai 
complexe. care să răspundă 
dorințelor elevilor și condiții
lor materiale existente. să-și 
organizeze totodată ..ziua spor
tului". nu numai sub aspectul 
ei sărbătoresc, ci si eficient. 
Avem în vedere, din multele 
exemple pozitive intîlnile. pe 
cele ale școlilor generale nr. 9 
(sectorul I). 56 (III). 69. 75, 196, 
199 (IV). 98. 111, 194 (V). 164, 
169, 203 (VII).

în județul Gorj reține aten
ția modul cum profesorii de 
educație fizică de ta Școala 
generală nr. 8 din Tg. Jiu au 
dat viață unui calendar sportiv 
care cuprinde pe lîngă între
ceri atletice, obligatorii. sub 
formă de crosuri și probe din 
cadrul tetratlonului, mici com
petiții de baschet, volei, tenis 
de masă și șah. Elevii care se 
disting, devenind campioni pe 
clase sau scoală, intră în ve
derile școlii sportiyg. realizîn- 
du-se astfel o bună trecere de 
la activitatea de masă la cea 
de performantă. încurajator 
este și faptul că în multe alte 
școli generale din cuprinsul a- 
cestui județ calendarul sportiv 
competitional se realizează in
tegral. cu frumoase rezultate, 
ca de pildă în comuna Tisma- 
na. satul Celei sau în comuna 
Runcu, satul Bîlta. în comunele 
Novaci și Ticleni. Ionești-Fi- 
Jiași și Baia de Fier. în orașele 
Motru și Tg. Cărbunești.

Convinge, de asemenea, mo

PENTRU LUNILE MAI Șl IUNIE 
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI
vă stă la dispoziție cu locuri pentru odihnă la:

PREDEAL Șl POIANA BRAȘOV cu cazare la cele 
mai confortabile hoteluri.

LITORAL, toate stațiunile cu cazare la vile și 
hoteluri.

PENTRU SFjRȘIT DE SĂPTAMINA, doritorii sînt 
rugați să rețină din timp locuri la excursiile orga
nizate cu autocarul pe diferite trasee turistice din 
țară de o zi, o zi și jumătate și de două zile cu 
vizitarea litoralului românesc, iar cu trenul de o zi 
la Predeal și iy2 zile la cabanele de pe Valea 
Prahovei.

Pentru relații și înscrieri, vă puteti adresa filialelor 
I.T.H.R. din Bd. N, Bălcescu nr. 35, telefon 15.74.11 ; Bd. 
Republicii nr. 4 - telefon 14.72.04 și Bd. Republicii nr. 63 
- telefon 14.08.00, Cal. Griviței nr. 140 - telefon 18.02.37 
(la parterul hotelului Dunărea),

Program zilnic între orele 8-20, îar duminica între orele 
8-13.

vă puteți adresa filialelor
‘ Iii. U7IV1V1I IU.Z„.|| ; ou.

z- telefon 14.72.04 și Bd. Republicii nr. 63 I'

dul cum înțeleg să materiali
zeze această recomandare a 
Programului de măsuri și une
le scoli generale din județul 
Bihor : 16. 17. 14, 6 din Ora
dea, cele din comunele Șinteu 
(satul Huța). Nojorid. Sîmbăta 
sau Vașcău. în aceleași școli 
„ziua sportului" reunește o da
tă pe săptămînă. de obicei joia 
sau sîmbăta. marea majoritate 
a elevilor și pionierilor, băieți 
și fete.
Condiții există, profesorii au o 

calificare bună. Dar, mai 
lipsește ceva

Sigur, nu ne-am așteptat (eu 
toate că am fi dorit) să întîl- 
nim peste tot exemple ca cele 
de mai sus. N-am înțeles. însă, 
pentru ce în comune ca Bustu- 
chin. Roșia de Amaradia. Top- 
ceni sau Polovraci din județul 
Gorj. unde activitatea sportivă 
de masă beneficiază cît de cît 
de condiții aceasta nu iese din 
anonimat Prof. Ion Radu, de 
pildă, care lucrează la Bustu- 
chin. s-a angajat fată de In
spectoratul școlar județean să 
arate tot ce știe, să se afirme 
cu copiii pe care îi instruiește. 
Numai că un asemenea anga
jament se realizează foarte lent. 
O cerință asemănătoare există 
și în cazul altor cadre didac
tice de specialitate (Valeriu 
Grădinara — Turceni. Ionel 
Traian — Tg. Cărbunești. C. 
Popescu — Tismana. M. Cîm- 
peanu — Tulburea) subliniem 
cu o bună pregătire, dar care, 
cum ne-a dat să înțelegem in
spectoratul școlar județean, nu 
manifestă suficient entuziasm, 
specific lucrătorilor din învă- 
tămînt. Ei întîrzie să ofere 
scolii, colectivului de copii, lu
cruri deosebite peste orele de 
clasă, doar cînd și cînd acțiuni 
sportive cu o masă redusă de 
participanți.

în același context, trebuie să 
plasăm și modul de a lucra al 
unor cadre didactice de educa
ție fizică din județul Bihor, cum 
ar fi Ioan Todincă din comuna 
Tăut. satul Batăr care în loc 
să se ocupe de organizarea unor 
activități sportive de masă cu 
elevii si pionierii manifestă 
permanent nemulțumiri fată de 
conducerea școlii, are neconte
nit ceva de reproșat sau Ion 
Mircea (com. Lăzăreni). întîl- 
nit nu o dată de copii șj de 
profesori consumînd băuturi al
coolice. Greu de înțeles și op
tica prof. Ion Portan. din corn. 
Chișlaz. Deși a „moștenit" a 
frumoasă bază sportivă, aceasta 
nu este folosită pentru simple 
activități sportive cu masa de 
elevi, nu o utilizează suficient. 
De fapt. o parte din timpul 
său liber îl folosește făcînd... 
zootehnie. Foarte ștearsă. pe 
planul materializării acțiunilor 
din calendarul sportiv compe- 
tiționai este si activitatea prof. 
Florica Moș, din corn. Hidișelul 
de Sus. satul Mierlău. fostă co- 
mandantă de unitate de pio
nieri.
întotdeauna aproape de activi

tățile sportive de masă !
Așa i-am găsit pe multi di

rectori de școli generale. O 
mențiune specială (pentru că 
se detașează net). în cazul unor 
unități de învătămînt gorjene.

MAI DIRECTĂ 
„ZIUA SPORTULUI

județele fiorj și Bihor
De pildă, cea din Celei (prof. 
Constantin Diaconescu). Ticleni 
(Constantin Șofei). Bîlta (Ilie 
Popescu), nr. 8 (Gheorghe Lă- 
zăroiu și Cristea Pândi) și nr. 12 
(Gheorghe Micu) din Tg. Jiu. 
Sînt directori de școli pentru 
care activitatea sportivă de 
masă a pionierilor și școlarilor 
se bucură de aceeași atenție 
și preocupare ca și celelalte 
activități organizate în scoală. 
I-am văzut între elevi trăind cu 
ei emoțiile întrecerii sportive. 
La impulsul lor. deseori la su
gestiile lor. organizațiile de 
pionieri, colectivele profesorilor 
de specialitate organizează con
cursuri și demonstrații care 
îmbogățesc continuu calendarul 
sporiiv competitional, fac din 
„ziua sportului" un prilej de 
emulație pentru întreaga masă 
a copiilor. Este evident un fapt 
demn de apreciat !

Tiberiu STAMA

CONFIRMĂRI
După „naționalele'* feminine de floretă de la Constanța
După ce, într-o companie de... 

campionat mondial. Ecaterina 
Stahl cucerise, la Paris, invi
diatul trofeu Jeanty. ea a pier
dut, după cîteva zile, la Cons
tanța. titlul national ! Firește, 
o surpriză o nedumerire pen
tru foarte multi. Stahl, după 
cum ne-am dat seama, a avut 
puține greșeli (mai mult de or
din tactic). Și le-a... etalat. în
să, în momentele cele mai 
neprielnice, tocmai în fata ad
versarelor ei cele mai hotărîte 
si mai ambițioase, reprezentan
tele Farului. Moldovan si Tur- 
can. Iată una din explicațiile 
eșecului înregistrat de cea mai 
constantă valoric dintre flore- 
tistele noastre fruntașe.

Noua campioană a tării, tî- 
năra Marcela Moldovan are, în 
principal, meritul de a fi lup
tat cu o dîrzenie puțin obișnui
tă pentru realizarea acestui 
succes. Victorii clare în patru 
asalturi ale turneului final și 
numai renunțarea la stilul ei 
ofensiv în disputa cu Chezan 
(pe care a condus-o cu 3—0 1) 
a adus-o în situația de a nu 
încheia neînvinsă turneul dc 6. 
Atletă prin excelență, cu o bu
nă alonjă. cu o pregătire teh
nică tot mai aproape de titu
larele „naționalei** (ă nu se uita 
că este o exponentă a școlii 
sătmărene de floretă), Moldo
van iși confirmă valoarea si se 
anunță drept una dintre „olim
picele" României în 1980,

Clasată pe locul III. după 
Moldovan și Stahl (de care a 
despărtit-o o singură tușe !), 
Viorica Țurcan a confirmat a- 
saitul valoric înregistrat. Flo- 
retistă de o mare finețe (amin

In divizia a la popice s-au Încheiat disputele In serii
Duminică, odată cu disputa

rea etapei a 18-a, s-au înche
iat întrecerile în cele patru se
rii ale campionatului Diviziei 
A la popice. Competiția. în
cepută în toamna anului trecut, 
a supus la un efort considera
bil cele 40 de divizionare (20 
feminine) și le-a triat după 
valoarea lor. Cele mai bune 
echipe, clasate pe primele trei 
locuri în fiecare serie, se vor 
întrece intr-un turneu final pen
tru cele două titluri de cam
pioane ale țării (8—11 iunie, 
la Mangalia), iar cele clasate 
pe ultimele două locuri în se
rii, 9 si 10. au retrogradat în 
campionatele de calificare. O 
remarcabilă comportare au avut 
de-a lungul campionatului echi
pele feminine Voința Tg. Mu
reș, actuala campioană, Laro- 
met București, Voința Bucu
rești. Gloria București (toate 
trei în seria Sud fiecare cu 
cîte 28 p) precum și Textila 
Timișoara. La bărbați o fru
moasă impresie au lăsat for
mațiile Petrolul Teleajen Plo
iești, Olimpia București. Eiec- 
tromureș Tg. Mureș și Aurul 
Baia Mare, care au cîștigat o 
serie de jocuri grele si în de
plasare. Constructorul Galați 
— deținătoarea titlului în ulti
mii patru ani și cîștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni" 
pe 1976 — nu mai participă la 
confruntarea decisivă. Neparti- 
ciparea sextetului gălățean la

Turneul international de polo „Cupa iioni*

LOTURILE TĂRII NOASTRE SE PREGĂTESC LA XI
Turneul international de polo 

dotat cu „Cupa României” este 
așteptat cu justificat interes de 
iubitorii sportului din Cluj- 
Napoca, oraș unde vor avea 
loc întrecerile de joi pînă du
minică, cu participarea repre
zentativelor Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Ungariei, României 
și a echipei de tineret a tării 
noastre.

în vederea acestei atractive 
competiții, care reunește valori 
recunoscute în poloul mondial, 
Colegiul central al antrenori
lor din cadrul F.R. Natație a 
selecționat următoarele loturi : 
ROMÂNIA : Corneliu Rusu — 
căpitanul echipei, Iuliu Olac, 
Ilie Slavei, Florin Slăvei, A- 
drian Schervan (toți de la Ra
pid București), Viorel Rus, 
Dinu Popescu, Adrian Nasta- 
siu, Dora Spînu, Liviu Rădu- 
canu (toți de la Dinamo Bucu
rești), Claudiu Rusu (Voința 
Cluj-Napoca). Antrenori : Ana- 
tol Grințescu și Ștefan Kroner: 
ROMÂNIA—TINERET : Gheor- 

tește, intr-un fel. de Maria 
Vicol). ea are în plus avantajul 
unui gabarit superior și desigur 
perspectiva de a „prinde** cvar
tetul reprezentativ și, implicit, 
ediția J. O., de la Moscova. O 
mențiune care atestă spiritul 
combativ al celor două tinere 
sportive : Moldovan si Țurcan 
au intrat în eliminări directe 
cu cîte 12 victorii, bilanț pe 
care nu l-au mai înregistrat 
decit Chezan și Ardeleanu. fi
naliste clasate fără.. furcile 
recalificării, dar mai puțin de
cise. în ultima parte a compe
tiției. fapt care le-a și situat pe 
locurile 4 și. respectiv. 5...

Confirmări parțiale si în ca
zul altor floretiste din grupul 
sportivelor tinere : Aurora Dan 
(în imposibilitate de a trece, 
în recalificări, dc... Țurcan). 
Mariana Ostafi-Bog și mai ales 
Roxana Cochirleanu. ultima de 
o impetuozitate care a surprins 
plăcut. în general trebuie sub
liniată maniera curajoasă în ca
re au evoluat toate aceste spor
tive. tendința lor de a iniția si 
dezvolta acțiuni ofensive.

Sigur, ne așteptam la mai 
mult și de la alte foarte tinere 
floretiste care se bucură de un 
larg credit din partea tehnicie
nilor.: Bacioi, Pallai, și Vlădes- 
cu (rămase în turul III al pre
liminariilor), Lazar și Kelemen 
(turul II). și Truț (turul I...) 
Aproape în toate cazurile, pre
gătirea fizică insuficientă le-a 
privat de a fi mai aproape de 
finaliste, cum Ie recomandau 
calitățile $1 talentul, ieșind mult 
prea repede de pe scena com
petiției...

S. TIBERIU

turneul final are o explicație, și 
anume, absența din formație, în 
retur, a valorosului nostru po
picar. Ilie Băiaș, campion mon
dial la proba de perechi cu Iosif 
Tismănar, care a suferit astă 
iarnă un grav accident, el res- 
tabilindu-se complet abia acum.

Au retrogradat din Divizie 
următoarele echipe : Cetatea 
Giurgiu, Nicolina Iași (seria 
Sud). Electromureș Tg. Mureș 
și U.T. Arad (seria Nord) — 
la femei. Flacăra Cîmpina, 
Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc 
(seria Sud), Electrica Sibiu și 
Jiul Petrila (seria Nord) — la 
bărbați.

A mai rămas de disputat un 
singur joc, în seria Nord (mas
culin). între Voința Cluj-Napo
ca și Olimpia Reșița, care însă 
nu va schimba clasamentul.

Iată clasamentele — FEMI
NIN — seria Sud : 1. Laromet 
București 28 p (22608 p d). 2. 
Voința București 28 p , (22455), 
3. Gloria București 28 p (22019) 
— calificate pentru turneul fi
nal, 4. Rapid București 20 p 
(21868). 5. Petrolul Băicoi 18 p 
(21474), 6. Voința Ploiești 14 p 
(21636). 7. Voința Galati 14 p 
(21447), 8. Metrom Brașov 14 p 
(21446), 9. Cetatea Giurgiu 10 p 
(21335), 10. Nicolina Iași 6 p 
(20572) — ultimele două au re
trogradat ; seria Nord : 1. Vo
ința Tg. Mureș 26 p (22236), 2. 
Voința Cluj-Napoca 24 p (22037), 
3. Textila Timișoara 20 p (21515)

Viorel Rus, tenace, impetuos, șt șuter de 
tre jucătorii de bază ai echipei Român

ghe Popescu, Adrian Muntea- 
nu, George Gaiță, Csongor Gyar- 
fas, Radu Mirea, Dinu Nicolau 
(toți de la Dinamo), Lucian 
Țăndăreanu, Liviu Pieșea 
(C.N.U. București), Mihai Tu
dor, Șerban Popescu, Gabriel 
Arsene (Progresul București), 
loan Feyer (Crișul), Barbu 
Ghițan (Rapid Arad). Vasile 
Ungureanu (Progresul Oradea), 
Radu Rusu (Voința Cluj-Na
poca), Gheorghe Ilie (Rapid 
București). Antrenori : Caro] 
Corcec și Nicolae Rujinschi.

Toți cei 27 de poloiști con- 
vocați se află în orașul gazdă 
a turneului international.

Apreciind valoarea reprezen
tativelor participante la ediția 
a II-a a turneului internațional 
de polo dotat cu „Cupa Româ
niei". Comitetul european care 
coordonează activitatea acestui 
joc sportiv a desemnat să con
ducă meciurile pe unii dintre 
cei mai buni arbitri si anume: 
A. Angella (Franța). A. Fuchs 
(Belgia). L. Coppola (Italia), G.
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ORIENTARE 
SPORTIVĂ 
NEȘTI de lingă _ 
fășurat întrecerile etapei finale 
Campionatului republican 
de orientare sportiva pe timp de 
noapte. Cele patru probe au pus la 
greie încercări De cei peste 130 de 
participanți din 13 județe și muni
cipiul București. Buna lor pregătire, 
precum și organizarea ireproșabilă, 
au făcut ca această competiție de 
anvergură să se bucure de succes 
deplin, lata și campionii : 17 ani
(traseu de 5 700 m, 10 puncte de 
control) - Zoltan Szalai (Voința 
Cluj-Napoca), 19 ani (7 300 m, 13 
p.c.) — Gligor Pavel (Voința Cluj-
Napoca), 25 ani (9 100 m, 15 p.c.) - 
Gh. Horvaty (Voința “
35 ani (5 800 m, 11 p.c.) - 
Angheluță (Voința București). 
PAUȘ-coresp.).

Cluj-Napoca), 
Const. 
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Constanță (paralel cu întrecerile 
tru prima divizie) a scos în relief forma 
buna a floretistelor de la C.S.M. 
Cluj-Napoca - antrenor Petru Haba- 
la — neînvinse : 15—1 cu C.T.A.S., 
11—5 cu $c. sp. Satu Mare și ,,U" 
Cfaiova, 10—6 cu Crișul și 13-3 cu
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— calificate pentru turneul fi
nal, 4. Voința Craiova 20 p 
(21468). 5. C.S.M. Reșița 18 p 
(21843). 6. Voința Oradea 18 p 
(21670), 7. Voința Timișoara 16 
p (22000). 8. Hidromecanica 
Brașov 16 p (21565). 9. Electro
mureș Tg. Mureș 14 p (21160), 
10. U.T. Arad 8 p (18820) — 
ultimele două au retrogradat. 
MASCULIN — seria Sud : Pe
trolul Teleajen Ploiești 28 p 
(40332). 2. Olimpia București 26 
p (46089), 3. Gloria București 
24 p (46778) — calificate pentru 
turneu] final. 4. Constructorul 
Galati 24 c (46650) 5. Rulmen
tul Brașov 22 p (45397), 6. Da
cia Ploiești 16 p (45452), 7 
Voința București 14 p (45595),
8. Rafinorul Ploiești 10 p (44968).
9. Flacăra Cîmpina 10 p (44704),
10. Tehnoutilaj Odorhei 6 p 
(45074) — ultimele două au re
trogradat : scria Nord : 1. E- 
lectromures Tg. Mures 26 p 
(47197). 2. Aurul Baia Mare 26 
p (46553). 3. Voința Cluj-Napo
ca — din 17 jocuri — 20 p 
(46429) — calificate pentru tur
neul final. 4. Progresul Oradea 
18 p (46182), 5. Metalul Hune
doara 18 p (45675). 6. Olimpia 
Reșița — din 17 jocuri — 16 p 
(40483), 7. Voința Tg. Mureș 14 
n (45797). 8. Unio Satu Mare 
14 p (44412), 9. Electrica Sibiu 
14 p (44048). 10. Jiul Petrila 10 
p (44708) — ultimele două au 
retrogradat.
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„CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM
Simbătă și duminică se va 

desfășura prima etapă a celei 
mai importante competiții in
terne a atletismului nostru : 
Cupa României, concurs pe e- 
chipe cu participarea majori
tății județelor țării și a unora 
dintre cefe mai bune cluburi, 
în Capitală, pe Stadionul Re
publicii, vor avea loc întrece
rile grupei A care reunește for-

„CUPA FEDERAȚIEI" LA
La București și la Brașov 

s-au încheiat întrecerile de 
baschet masculin din primul 
tur al „Cupei federației". în 
general, rezultatele sînt cele 
scontate, dar nivelul valoric al 
partidelor a lăsat de dorit.

în sala Floreasca, ultimele 
zile au marcat două înfrîn- 
geri surprinzătoare ale forma
ției Farul. Baschetbaliștii con- 
stănțeni. veniți la competiție 
fără antrenor (au fost conduși 
de jucătorul Vasile Pasca), nu 
au putut face față probleme
lor puse în fața echipei de 
adversarele sale. în acest fel 
Farul a pierdut simbătă 
fața studenților gălățeni 
trenorul lui CSU Galați 
are un lot atît de valoros ca 
cel al constănțenilor), iar du
minică a pierdut și partida 
cu I.E.F.S.

Steaua a prezentat o serie 
de tineri înalți, care — îndru
mați cu atenție de Mihai Ne- 
def și Alexandru Fodor — pot 
ajunge baschetbaliști de valoa
re. I.C.E.D. are un lot cu cî
teva individualități marcante 
cu care a înregistrat două fru
moase victorii — M. Cîm- 
peanu, D. Chircă, S. Rotaru, 
M. Andreescu. Deoarece Steaua 
va întreprinde un turneu pes
te hotare, ea a susținut și par
tida din turul II cu Poli
tehnica Iași. Iată rezultatele

PE VELODROM
Velodromul Dinamo a găz

duit al doilea concurs al sezo
nului dotat cu „Cupa F.R.C.". 
Remarcăm pregătirea bună a 
lui I. Gheorghe de la Șc. sp. 2 
(juniori mari) care, în proba 
de viteză a ciștigat cu un ex
celent 11,7, ca și cea a lui 
C. Paraschiv — Olimpia (ju
niori mici), învingător, din nou, 
în cursa cu adițiune de puncte 
(30 ture cu sprint la 3 ture), 
ca urmare a unei evadări soli
tare, care i-a adus 52 p (ai 
doilea clasat M. Lică — Olim
pia, 22 p). Iată învingătorii în 
probele seniorilor. 1000 m cu 
start de pe Ioc : R. Simion 
(Dinamo) 1:13,4; viteză: F. Ne- 
goescu (Steaua) 11,8 ; adițiune 
de puncte (51 ture cu sprinturi 
la 3 ture) : P. Dolofan (Steaua) 
38 p.

mațiile : Steaua (cîșțigătoarea 
trofeului la ediția trecută a 
competiției). Dinamo, C.A.U., 
Rapid și Metalul din București, 
județele Cluj, Constanța, Bra
șov și Iași. La întreceri vor fi 
prezenți atleții noștri fruntași 
de la care se așteaptă rezultate 
bune, pe măsura condițiilor de 
activitate pe care le-au avut 
la dispoziție.
BASCHET MASCULIN

ultimelor două zile : STEAUA— 
POLITEHNICA IAȘI -(turul II) 
102—66 (46—29) ; C.S.U. GA
LATI — FARUL 84—77 (39—
33) ; I.E.F.S. — POLITEHNI
CA IAȘI 64-61 (32—25) ;
STEAUA — I.C.E.D. 93—78 
(50-44) ; POLITEHNICA IAȘI 
— FARUL 71—69 (34—31) ;
I.C.E.D. - C.S.U. GALAȚI 
109—67 (46—41) ; STEAUA — 
I.E.F.S. 87—54 (44—32). (P. “ ‘

★
Turneul de la Brașov a 

cîștig de cauză sportivilor 
la Universitatea Timișoara, 
care au ciștigat toate meciuri
le. O bună impresie au mai lă
sat Dinamo București și Uni
versitatea Cluj-Napoca, singu
rele care au prezentat și utili
zat în această competiție jucă
tori tineri, de perspectivă. Re
zultatele ultimelor două zile : 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — DINAMO ORADEA 84— 
75 (40—41) ; UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA — C.S.U. BRA
ȘOV 84—78 (51—39) ; DINA
MO BUCUREȘTI — RAPID 
63—58 (38—37) ; DINAMO ORA
DEA — RAPID 80—74 (41—40); 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.S.U. BRAȘOV 89—80 
(48—37) ; UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA — DINAMO 
BUCUREȘTI 87—74 (49—45) 
SEC ARE ANU-coresp.) 
Șl PE ȘOSEA...
etapă a competiției dotate 
„Premiul Olimpic". Plecarea 
dat de pe șoseaua Olteniței, de 
unde cei 65 de sportivi au aco
perit 122 km. S-a alergat pe 
un traseu pe cit de frumos pe 
atît de puțin circulat (Herești 
— Greaca — Daia — Jilava, 
cu sosirea pe linia de centură), 
în tot timpul cursei a bătut 
vintul, în cîteva rînduri plu
tonul s-a destrămat, am asistat 
la interesante curse de urmări
re, la regrupări, în i 
etapă frumoasă, dinamică, cîști- 
gată în final de Costel Cîrje 
(Dinamo) cu f
(medie orară 40,200 km), 2. Ion 
Butaru (Metalul Plopeni), 3. S. 
Dumitrescu (Șc. sp. 1), 4. Ilie 
Butaru (Dinamo), 5. C. Cîrstea 
(Steaua) — toți același timp cu 
învingătorul. Astăzi 
etapa a doua, cu s 
km. 7, de pe șos. Alexandria, 
prin Crevedia — Găești — Vi
dele — Ghimpați — E_Ț" 
sosire pe linia de centură. 
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„Cursa Păcii",
>IN UtTIMA 
Diviziei B : 
oca — C.F.R. 
klba lulia — 
ta Arad — 
nedoara — 
igresul Bucu- 
SARO Tîrgo-
S. 3-1. Re- 

i Brâila 3—0, 
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ti — Farul 
Otelul Oraș 

ilectra Bucu- 
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Cej mai 
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prezintă țara în .. 
au luat startul ieri, în prima
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S-au desfășurat și ultimele 
serii ale probelor de talere din 
cadrul „Cupei României" la tir. 
Alături de juniori, au concurat 
nu doar tineretul pînă la vîrsta 
de 25 de ani. ca la armele cu 
glonț, ci aproape toți seniorii 
taieriști pe care-i are tirul ro
mânesc. Dar „vînătorii" noștri 
fruntași n-au fost în formă 
prea bună, astfel că evoluțiile 
lor s-au situat sub nivelul nor
mal. A Oster, I. Ionică, și A. 
Sencovici constituie exemplele 
cele mai potrivite la acest ca
pitol. Totuși, o remarcă la a- 
dresa foarte tînărului timișo-
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INOSPORT INFORMEAZĂ
• Se atribuie eîștiguri

3 numere din cele 24 ale 
I și din cele 18 ale lazel

pentru 
fazei 

a Ii-a.

PROCURAȚI-VA DIN 
BILETELE CU NUMERELE 
PREFERATE !

TIMP 
DV.

MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE A 
VA ÎNSCRIE NUMELE PE LISTA 
MARILOR CIȘTIGATORI !
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rean I. Toman (17 ani), 
practicînd talerele-turn de pu
țină vreme a reușit să se cla
seze meritoriu, pe locul doi al 
întrecerii de juniori.

Revenind asupra unora din
tre probele disputate în zilele 
precedente, trebuie să mențio
năm noul record de juniori II 
la pistol liber (353 p). realizat 
de Leonard Ionașcu. de la
1. E.F.S., elev al antrenorului T. 
Jeglinschi (v.r. aparținea acelu
iași sportiv, cu 351 p.). în pri
vința participărilor la „Cupa 
României", ridică un semn de 
întrebare faptul că. dacă cu o 
săptămînă înainte, la „Cupa 
Independenței". Școala sportivă 
nr. 1 București, prezentase 30 
de juniori și junioare. 
„Cupa României", nici 
tas al acestei unități 
n-a mai fost înscris 
curs ! ?

La pisîol. trofeul a 
clubului Olimpia, iar la talere, 
clubului Steaua. (Radu TIMOF- 
TE)

Rezultate tehnice : talere-turn, 
juniori : 1. A. Boțilă (Steaua) 
190/200 t. 2. I. Toman (Vînăto- 
rul Timișoara) 187 t. 3. G. Zaha- 
ria (C.S. Baia Mare) 183 t se
niori : 1. C. Loghiade (Steaua) 
287/300 (25,25) t, 2. A. Sencovici 
(Olimpia) 287 (25,23) t. 3. D. 
Buduru (Steaua) 286 t. 4. A. 
Oster (Vînătorul Timișoara) 283 
t ; talcre-șanț, juniori : G. To- 
moioagă (C.S. Baia Mare) 183/200 
t ; seniori : 1., D. Ispașiu (Olim
pia) 276/300 t. 2. A. Marinescu 
(Steaua) 268 t ; pușcă standard, 
juniori mici : 1. G. Marinescu 
(Dinamo) 580 p, 2. D. Prcscure 
(C.S.U. Oradea) 574 p, 3. D. Ma
rian (Medicina Cluj-Napoca) 574 
p ; junioare mici : 1. Olga Ră- 
dulescu (Unirea Focșani) 572 p,
2. Mariana Foriș (C.S.U. Bra
șov) 571 n. 3. Roxana Lămăsanu 
(C.S.M.B.) 567 p
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CAMPIONATELE
DIVIZIONARE

SE APROPIE DE FINAL

CORECTITUDINEA Șl SPORTIVITATEA 

SÂ DOMINE ÎNTRECERILE
Campionatul Diviziei A de 

fotbal (ca si cele ale Diviziilor 
B și C) se apropie de finalul 
său. Au mai rămas de disputat 
doar 9 etape (din totalul de 34) 
si. la fel ca în alte ediții an
terioare. lupta pentru dobindi- 
rea titlului de campioană a tă
rii, precum si cea pentru evi
tarea retrogradării în eșalonul 
inferior sînt încă departe de a 
se fi încheiat. Ba chiar, spre 
deosebire de alți ani. situația 
continuă să rămînă destul de 
neclară la ambii poli ai clasa
mentului. Nu mai puțin de pa
tru echipe (fapt mai rar în com
petiția noastră fotbalistică nr. 
1) sînt angajate — cu șanse 
aproximativ egale — în disputa 
pentru titlul național, printre 
ele figurînd si marea revelație 
a actualei ediții de campionat, 
Jiul din Petroșani. Alte cel pu
țin 6 formații sînt, în mai mică 
sau mai mare măsură prinse în 
dramatica cursă pentru evita
rea locurilor 16 și 17. care — 
împreună cu locul 18. pe care 
s-a instalat de la bun început 
F.C.M. Galați — aduc retrogra
darea în divizia secundă.

Cu excepția seriilor I și a 
IlI-a, unde echipele aflate în 
fruntea clasamentelor — Petro
lul Ploiești și. respectiv. Olim
pia Satu Mare — și-au asigurat 
promovarea pe orima scenă 
fotbalistică a țării, situația con
tinuă să se mențină incertă și 
în Divizia B. atît în privința 
cîștigătoarei seriei a Il-a. cit și 
a formațiilor care vor retrograda 
din toate cele trei serii.

Desigur. în aceste condiții, 
campionatele divizionare de fot
bal (îndeosebi cel al Diviziei A) 
sînt și mai atractive, fiind ur
mărite cu un interes sporit de 
marea masă a iubitorilor de 
sport din tara noastră. Aeeștia 
așteaptă o desfășurare. în con
tinuare. normală a întrecerilor, 
cu respectarea strictă a spiritu
lui de disciplină si sportivitate, 
care să ducă Ia un deznodăinînt 
firesc. Ia stabilirea unei ierarhii 
finale determinate de valoarea 
și forma reală a competitoare
lor si nu viciată sau deformată 
pe o cale ori alta. Acesta este, 
de altfel, și imperativul pe care 
conducerea mișcării noastre 
sportive, a federației de fotbal 
l-a pus în fata tuturor duhuri
lor si asociațiilor reprezentate

Astăzi, In cuplaj pe stadionul Republicii

DOUĂ PARTID!-RESTANTE:SPORTUL STUDENJESC-
f.C. mVINUl Șl PROGIIESIJl - STfAIJA

Stadionul Republicii din 
Capitală va găzdui, astăzi, cu
plajul de Divizia A dintre echi
pele Sportul studențesc — F.C. 
Corvinul Hunedoara (ora 15) și 
Progresul — Steaua (ora 17), 
ambele restante din etapa a 18-a 
și, respectiv, a 23-a. Primul 
meci va fi arbitrat de arădeanul

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

• FLORIN MARIN. SUS
PENDAT O ETAPA. După cum 
se știe, jucătorul Florin Marin 
(Steaua) a fost eliminat de pe 
teren în meciul cu Sport Club 
Bacău, pentru lovirea adversa
rului. Ca urmare a acestui gest, 
în cursul dimineții de ieri, co
misia de disciplină a decis să-l 
sancționeze pe fundașul central 
al echipei militare cu o etapă 
suspendare. Astfel, FI. Marin 
nu va juca în partida de azi de 
pe stadionul Republicii, pe care 
echipa sa o susține în compa
nia formației Progresul.

• F.C.M. GIURGIU ARE UN 
NOU ANTRENOR. La cererea 
sa, antrenorul Ștefan Onisîe 
a fost înlocuit de la conduce
rea tehnică a echipei F.C.M. 
Giurgiu. De pregătirile acestei 
formații se ocupă acum fostul 
jucător divizionar A Horîa Ghi-

F()TIIAL
in campionatele divizionare, a 
tuturor factorilor de . care de
pinde — in mai mică sau mai 
mare măsură — buna desfășu
rare a competițiilor : jucători, 
antrenori, conducători de echi
pe. arbitri, observatori federali, 
spectatori.

Din păcate. în pofida acestor 
apeluri si cerințe exprese din 
partea forurilor sportive cen
trale, a așteptărilor opiniei pu
blice sportive, se semnalează 
în ultima vreme unele tendințe 
sau chiar abateri de la etica 
sportivă, de la spiritul de ordi
ne și disciplină, de fair-play, 
care trebuie să caracterize
ze desfășurarea campionatelor 
noastre de fotbal. Nu puține 
sînt meciurile în care unele e- 
chipe — urmărind cu orice preț 
rezultatul — practică antijocul, 
se dedau la durități, sub privi
rile adeseori îngăduitoare ale 
arbitrilor, periclitind integrita
tea fizică a unor jucători din 
formațiile adverse (unii dintre 
ei eomponenți ai loturilor re
prezentative), urîțind spectaco
lul si nemulțumind profund pu
blicul, pe care, treptat, îl și 
îndepărtează de stadioane.

Alteori, arbitrii sînt cei care 
strică spectacolul, care ener
vează jucătorii și publicul prin 
neatenția și lipsa lor de fermi
tate. prin decizii luate anapoda, 
eronate, nu în puține cazuri de 
natură a influenta sau chiar a 
vicia rezultatele partidelor res
pective. în acest sens, se impu
ne ca Ia delegările brigăzilor 
de arbitri să se renunțe, pen
tru o perioadă. Ia sistemul fo
losirii prin rotatie a tuturor 
„cavalerilor fluierului" din lo
tul divizionar A. în etapele ca
re au mai rămas de disputat, 
cînd fiecare meci devine im
portant pentru una sau alta 
din zonele clasamentului, tre
buie delegați să conducă la 
centru partidele din prima di
vizie. duminică de duminică, 
cei mai buni arbitri din țară, 
care se bucură de autoritatea 
morală necesară.

Solicitînd acest lucru nu ig
norăm, totuși, faptul că în cam
pionatele noastre — cu precă
dere în partea finală — se mai 
petrec si asemenea cazuri cînd 
arbitrii conduc meciuri regiza
te. practic, din culise. în ulti
mele etape — chiar în Divizia

I. Igna, al doilea (care este si 
televizat în direct) de bucureș- 
teanul C. Bărbulescu. Partidele 
de juniori vor avea loc pe sta
dioanele Politehnica (Sportul 
studențesc — F.C. Corvinul) și 
Progresul (Progresul — Steaua), 
cu începere de la ora 10.

bănescu. (Tr. BARBĂLATA — 
coresp.)

• LA PIATRA NEAMȚ a 
avut loc finala campionatului 
școlar pentru elevii liceelor de 
chimie din cadrul Ministerului 
Industriei Chimice. La această 
competiție au participat echi
pele liceelor de specialitate din 
Arad, Buzău, Cluj-Napoca. Fă
găraș. Oradea si Piatra Neamț, 
întrecerea, care s-a disputat sis
tem turneu, a dat cîștig de cauză 
echipei Liceului industrial de 
chimie din Piatra Neamț, care 
a acumulat 10 puncte, fiind ur
mată de echipele liceelor _din 
Buzău (cu 8 puncte). Făgăraș 
(6), Oradea (4). Arad (2) și 
Cluj-Napoca (0). în cadrul fes
tivității de premiere, echipelor 
clasate pe primele trei locuri li 
s-au acordat cupe, diplome si 
premii în materiale sportive. 
(C. RUSU — coresp.)

A — au fost, astfel. înregistra
te unele rezultate asupra că
rora planează iustificate suspi
ciuni. Mai mult chiar, pe la 
colțuri se anticipează de pe a- 
cum rezultatele unor meciuri 
programate în etapele viitoare. 
Aceasta dovedește că în fotba
lul nostru continuă încă — 
chiar dacă în mai mică măsură 
decît in trecut — practica aran
jamentelor de culise, a înțele
gerilor tenebroase, in a căror 
țesătură se pot regăsi unii con
ducători de cluburi, antrenori» 
jucători și arbitri.

Față de această situație, care 
poate denatura și în actualul 
final de campionat — cum s-a 
mai întîmplat îh anii trecuți — 
întrecerea peixtru titlu, pentru 
promovare și retrogradare din- 
tr-o divizie în alta, conducerea 
mișcării sportive, cea a federa
ției de fotbal atrag încă odată 
atenția tuturor factorilor inte
resați asupra obligativității res
pectării eticii sportive, a spiri
tului de disciplină și de fair- 
play în campionatele diviziona
re. Totodată, se pune în vede
re acelorași factori că eventu
alele abateri de la etica spor
tivă in această ultimă parte a 
sezonului de fotbal vor fi aspru 
sancționate. mergîndu-se pînă 
Ia excluderea celor vinovați din 
viața sportivă și a echipelor 
respective din competiție.

Campionatele noastre de fot
bal, în primul rînd cel al Di
viziei A. trebuie să aibă o des
fășurare corectă, sub toate as
pectele. ferită de orice denatu
rare si suspiciune.

ATAȘAMENT 
FATĂ DE ECHIPĂ

»

Partida de la Hunedoara, 
F. C. Corvinul — Universita
tea Craiova, avea o mare im
portanță pentru ambele echipe. 
Gazdele, dornice de a se de
tașa de zona „fierbinte" a cla
samentului, aveau neapărată 
nevoie de o victorie. Craiove- 
nii, angajați în lupta pentru 
menținerea în plutonul fruntaș, 
ținteau cel puțin egalitatea. Din 
aceste considerente, stadionul a 
devenit neîncăpător. Chiar și 
dacă meciul a avut o aseme
nea miză, am consemnat cu 
plăcere modul sportiv în care 
au evoluat jucătorii celor două 
formații (s-a acordat un sin
gur cartonaș galben), cele 
cîteva faulturi de joc nepur- 
tînd amprenta intenției preme
ditate. De asemenea, merită re
marcat arbitrajul prestat de 
brigada condusă, la centru, de 
Francisc Coloși, apreciat favo
rabil de cei aproximativ 20 000 
de spectatori, de observatorul 
federal, de antrenorii celor două 
echipe.

F. C. Corvinul a ciștigat pînă 
la urmă, greu, dar meritat (cu 
1—0) datorită unei excelente 
„șarje" a lui Economu, care 
și-a încheiat cursa de 70 de 
metri cu un șut plasat din in
teriorul careului. Victoria hu- 
nedorenilor este cu atît mai 
prețioasă dacă ne gîndim că ei 
au întîmpinat dificultăți de al
cătuire a formației, piesele lor 
de greutate, Angelescu (după 
primul sfert de oră) și R. Nun- 
weiller (la începutul reprizei se
cunde) părăsind terenul. Căpi
tanul echipei, Angelescu, acci
dentat în meciul de la Tg. Mu
reș, cu A.S.A. (luxație_a arti
culației umărului) a făcut tot 
ceea ce se putea pentru a e- 
volua totuși în această partidă. 
Cu 30 de minute înainte de ora 
de începere a meciului, cu u- 
mărul bandajat, conducătorul de 
joc al hunedorenilor a efectuat 
o încălzire prelungită, în spe
ranța că durerile se vor es
tompa. Dînd dovadă de un mare 
spirit de echipă, Angelescu a 
apărut pe teren de la începu-

• tul meciului, dar, după 14 mi
nute, a fost nevoit să se re
tragă la vestiar din cauza du
rerilor insuportabile. Exemplul 
lui Angelescu — cel mal vîrsț- 
nic jucător al formației — fa
mine demn de toată lauda/ 
(Gh. NT).



EXCEPȚIONALA NADIA COMĂNECI 
GIMNASTA

A

FĂRĂ RIVALĂ ÎN LUME
(Urmare din pag. î)

rea Trofeului presei sportive in
ternaționale Nadiei Comăneci 
trebuie înțeleasă, așadar, - și 
în acest sens s-au exprimat nu
meroase opinii ale celor pre
zenți in sala hotelului Marepi- 
neta - nu numai ca o expresie 
a convingerilor- profesioniștilor 
scrisului sportiv, ci și ca o re
flectare nemijlocită a aprecie
rilor unanime ale iubitorilor 
sportului din lumea intreagă, 
pe care sportiva româncă i-a 
cucerit cu măiestria ei, cu înal
tele sale performanțe.

In același timp, delegații pre
zenți la festivitatea înmînării 
Marelui Premiu A.l.P.S. au afir
mat că elogiul adus Nadiei Co
măneci prin acordarea Trofeului 
pe 1976 nu trebuie înțeles nu
mai ca o recunoaștere a înal
tei sale valori pentru anul res
pectiv, ci și ca un omagiu an
corat deplin in actualitate, ca 
o înaltă apreciere pentru marile 
sale succese din acest an și 
— în mod deosebit — pentru 
autoritatea cu care a dominat 
recentele campionate europene 
feminine de gimnastică de k> 
Praga, cînd a cucerit titlul de 
campioană absolută a conti
nentului. Această competiție a 
fost o strălucită dovadă că Na
dia este o gimnastă fără riva
lă în lume, că . ‘ 
care-1 deține în ierarhia gim
nasticii mondiale 
de orice discuție.

Numeroși ziariști cu care am 
discutat aici au declarat câ 
Nadia Comăneci râmine sportiva 
nr. 1 a lumii care, datorită u- 
neî pregătiri exemplare, se 
menține la înalta treaptă va
lorică etalată la Jocurile Olim
pice.

Aceiași participanți la con
gres au exprimat totodată re-

gretul că la recentele campio
nate europene de la Praga la 
care, din păcate, desfășurarea 
concursului ca și rezultatele au 
fost viciate de arbitraje părti
nitoare, precum și de alte mă
suri și decizii contrare eticii 
sportive, Nadia Comăneci a fost 
frustrată de unele titluri la care 
talentul, măiestria, pregătirea 
sa excepțională ii dădeau pe 
deplin 
legații 
mat și 
tatorii 
Praga, 
tori, marele număr de ziariști

dreptul. Mulți dintre de- 
la congres și-au expri- 
părerea de râu că spec- 
prezenți la C.E. de la 
milioane de telespecta-

La sfîrșitul festivității 
de ieri, NADIA COMA
NECI a făcut următoarea 
declarație :

„Sint fericită că mi s-a 
atribuit acest Trofeu. La 
Praga am fost intr-o for
mă mai bună decit la 
Montreal. Am prezentat 
două noi exerciții, unul 
la birnă și celălalt la sol, 
ambele pline de dificul
tăți tehnice. Consider că 
am reușit la perfecție ți 
aș fi meritat notele ma
xime".

primul toc pe

este in afară

sportivi din lumea întreagă au 
fost lipsiți în asemenea împre
jurări de posibilitatea de a ur
mări pinâ la capăt evoluția tri
plei campioane olimpice Nadia 
Comăneci.

Marele Premiu al A.l.P.S. î-d 
fost inminat minunatei sportive 
din România de către președîn- 
tele Comitetului Olimpic Italian 
Giulio Onești, vicepreședinte al 
Comitetului Internațional Olim
pic, care a felicitat-o călduros 
pentru marea ei contribuție la 
dezvoltarea gimnasticii, la pres
tigiul și popularitatea acestei 
frumoase discipline sportive in

lumea întreagă. Trofeul cucerit 
de marea noastră gimnastă re
prezintă o ramură de măslin 
sculptată din metal aurit, sim
bol al păcii și prieteniei și a 
fost oferit de Grecia, țara or
ganizatoare a primelor Jocuri 
olimpice moderne.

Nadia Comăneci, vădit emo
ționată de această festivitate, 
s-a apropiat de microfon și, în- 
limba franceză, a rostit un cu- 
vint de mulțumire pentru înalta 
distincție care i-a fost înmina- 
tă. Zeci de obiective fotogra
fice și camerele de televiziune 
ale reporterilor prezenți în sală 
au înregistrat acest memorabil 
eveniment pe care f-au retrans
mis cu iuțeală pe toate meri
dianele globului.

In acest moment sărbătoresc, 
Nadia Comăneci a invitat-o a- 
lături de ea pe prietena și co
lega sa de echipă, Teodora 
Ungureanu, prezentă șl ea în 
sală. Ropote de aplauze au în
soțit acest gest al gimnastei 
laureate. Cu acest prilej, Giu
lio Onești l-a invitat la prezi
diu și pe antrenorul emerit 
Beta Karoly, adresîndu-l căldu
roase felicitări pentru măiestria 
celor două campioane.

Cu ocazia decernării Trofeului 
A.l.P.S. oficialii au ținut să re
leve in mod deosebit că Tro
feul inminat Nod iei Comăneci 
reprezintă un omagiu pe care 
presa sportivă mondială i-l a- 
duce pentru tot ceea ce Nadia 
Comăneci, școala românească 
de gimnastică au făcut pentru 
această disciplină sportivă, o 
nouă și elocventă expresie — 
alături de numeroase alte a- 
semenea dovezi — a recunoaș
terii pe plan mondial a inega
labilului talent al triplei campi
oane olimpice, care continuă 
să fascineze pe toți iubitorii 
gimnasticii și care văd in ea o 
stea in plină strălucire.

FELICITĂRI PUȘCĂRII SPORTIVE ROMANEȘTI
PENTRU FORMAREA UNOR ASEMENEA GIMNASTE

(Urmare din pag. 1)

aparține tuturor acelora de pe 
meridianele globului care iubesc 
sportul, măiestria și gingășia. 
Prezența ei la Congresul nostru 
a fost așteptată cu mare inte
res. Clipele in care Nadia și-a 
luat cu candoarea ei cunoscută 
premiul oferit de A.I.P.S. au 
dat o dimensiune aparte reu
niunii noastre, care de cițiva 
ani incoace are un caracter 
mondial bine determinat. Am 
asistat emoționat la emoțiile

celorlalfi din sală, la avalanșa 
de aplauze și de sentimente de 
prețuire manifestate de toți a- 
cei care s-au bucurat de favoa
rea de a fi prezenți 
Milano Marittima.
gerea 
ci va 
culmi 
nă".

că ea nu se 
continua să 
gimnastica

aici la 
Am convin- 
va opri aici, 
ducă pe noi 
contempora-

ADELARDO RAIDI, director 
al ziarului „El National" din 
Caracas (Venezuela) ; „Nadia 
Comăneci a cucerit de mult A-

merica. Faptul că astăzi am vă- 
zut-o la Milano Marittima, re
prezintă pentru mine șt pentru 
colegii mei sud-americani un 
mare privilegiu. Am vorbit, 
ne-a zimbit, ne-am fotografiat 
și sîntem fericiți să aflăm că 
pentru ea cucerirea pentru a 
doua oară a titlului de campioa
nă europeană absolută nu a 
fost o problemă, după succesul 
strălucitor de la Montreal. Na
dia este diafană, in același timp 
și grațioasă și cutezătoare, im
presionantă prin tot ceea ce 
face, fără să aibă asemănare".

AZI, DOUA MECIURI IMPORTANTE
In calendarul fotbalistic in

ternațional figurează astăzi 
două partide oficiale importan
te, care vor sta în atenția iubi
torilor de fotbal.

La Tbilisi, echipa U.R.S.S. 
susține ultimul ei meci din preli
minariile campionatului mondial 
(gr. 9) în compania reprezen
tativei Ungariei. Va urma ulti
mul joc al grupei (25 mai), la 
Budapesta : Ungaria — Grecia. 
Se pare că acest med va fi 
decisiv și va desemna clștigă- 
toarea grupei. Dar așa cum se 
știe, prima clasată în grupă va

susține apoi un meci de baraj, 
tur-retur. cu ocupanta locului 
3 în turneul final al Americii 
de Sud la care iau parte Brazi
lia. Peru și Bolivia și care va 
avea loc între 10 și 31 iulie.

• ★
Bilbao, se dispută 
a finalei Cupei 

intîlnesc ■ Athletic 
cu Juventus To-

Tot azi, la 
nartida retur 
U.E.F.A. Se 
din localitate 
rino. După cum se știe, în pri
ma partidă disputată la Torino, 
Juventus a obținut victoria cu 
1—0.

rației în găsirea soluțiilor adec
vate pentru ieșirea din criza in 
care se află echipa națională lu- 
?oslavă și cluburile, în general, 
n această direcție, oficialități ale 

Federației de fotbal din iugosla
via subliniază, că, în pofida șan
selor teoretice privind calificarea 
și demisia lui Toplak, echipa Iu
goslavă nu trebuie să fie descu
rajată, ci să-și alinieze cel mai 
bun ’ 
mal 
așa 
din 
avem o șansă".

11 pentru meciurile care au 
rămas de disputat, întrucît, 

cum afirmă ziarul ..Pblitika" 
Belgrad, „s-ar putea să mai

„Cursa Păcii**

OE ASTĂZI, CARAVANA CICLISTĂ
INTRA PE TERITORIUL CEHOSLOVACIEI

DRESDA, 17 (prin telefon). 
La Dresda s-a încheiat a doua 
secvență a celei de-a 30-a edi
ții a „Cursei Păcii" și după o 
zj de odihnă binemeritată ru
tierii vor intra in Cehoslovacia, 
pentru a se supune... exame
nului muntelui Pină atunci să 
consemnăm faptul că, în eta
pele desfășurate pe teritoriu! 
R.D. Germane, echipa Româ
niei s-a comportat bine. După 
ce Ia Neubrandenburg ea a 
realizat un salt spectaculos, de 
la locul 11, la locul 6, grație 
eforturilor și 
Vasile Teodor 
Romașcanu, la 
semnat, după 13 ani, o nouă 
victorie românească de etapă, 
grație lui V. Teodor.

Ca și în Polonia, etapele din 
a doua parte a cursei s-au ca
racterizat prin viteză. O atestă 
mediile zilnice, luni de peste 
45,1 km/h, o confirmă media 
primilor 1 000 de km ai cursei 
— 43,0. Plutonul rulează une
ori cu peste 50 km/h și aceas
ta pentru că liderii cursei nu 
vor să lase nici o șansă ur
mătorilor clasați, pentru a rea
liza acțiuni care să le peri
cliteze pozițiile. La acest ritm 
este aproape imposibil să rea
lizezi evadări decisive, să ob
ții minute avans. Și apoi, ma
joritatea cicliștilor așteaptă cu 
o ușoară îngrijorare etapele de 
munte din Cehoslovacia care, 
după prognoza de pină acum, 
vor fi însoțite și de vreme ne
favorabilă. Acolo vor Încerca 
cicliștii cehoslovaci să ajungă 
la... podiumul de premiere, la

măiestriei Iul 
și a lui Mircea 
Berlin am con-

echipe, acolo vor încerca nu
meroase echipe să avanseze în 
clasament. Rămîne să vedem 
cum se vor materializa aceste 
intenții șl care vor fi rutierii 
într-adevăr capabil ca, după 
1000 de km (parcurși cu o 
medie orară surprinzător de 
mare), să mai aibă forța nece
sară pentru a izbîndi în grelele 
etape în care vor ff progra
mate chiar și cite patru sprin
turi de cățărare.

Evident, bine pregătită, echi
pa României a corespuns nive
lului ridicat al acestei curse, 
obiectivelor care și le-a fixat. 
Băieții se simt bine și 
ună cu antrenorul Ion 
leanu iși fixează și 
puncte de reper, speră 
cerească noi poziții — 
vansate — tn clasamentul ge
neral individual, și, grație efor
turilor individuale, să urce o 
nouă treaptă în clasamentul pe 
echipe.

împre- 
Arde- 

ei not 
să cu- 
mai a-

Hristache NAUM
Clasament general individual 

la capătul etapei a IX-a : 1. Pik- 
kutls, (U.R.S.S.) 24 h 23:14... t*.
V. Teodor 24 h 29:29, 29. Romaș
canu 24 h 36:38. II. Cojocaru 
24 h 33:C7, 68. Nioa 24 h 43:27, 82.
tfcro.clu 24 h 51:24, 98. Dulgheru 
X5 h 06:46. Clasament general P« 
echipe: 1. U.R.S.S. 73 h 14:52, i.
R. D.G. 73 h 19:53. 1. Polonia 
73 h 21:23. 4. Cehoslovacia 73 h 22:40.
S, Franța 73 h 29:25, <. ROMA
NIA 73 h 39:02, 7. suedia
73 h 44:34 8. Bulgaria 73 h 50:31.
#. Italia 73 h 51:10. 1#. Cuba 
73 h 51:21, 11. Olanda. 12. Belgia. 
13. Norvegia. 14. Anglia. 15. Un
garia. 16. R.F.G.. 17. Elveția. IA 
Iugoslavia. 19. Finlanda. Tn cursă 
au mal rămas 104 alergători.

TURNEUL DE TENIS DE LA ROMA
ROMA, 17. Marți, în cadrul 

campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei. Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—2, 6—4 pe Belus 
Prajoux (Chile). Alte rezultate : 
Kodes — Dowdeswell 7—5, 5—7, 
6—1 ; Vilas — Taylor 6—1, 6—2; 
Warwick — Granat 5—7, 
6—3 ; Panatta — Saviano 
6—3.

Jucînd din preliminarii, pen-

6-4,
6-1,

Scrimerele noastre la „Floreta
de argint" de la Como

în vederea tradiționalei com
petiții internaționale feminine 
de floretă de la Como (Italia), 
dotată cu trofeul „Floreta de 
argint", vor face i , __  ,
scrimerele Ecalerina Stahl, Su- 
zana Ardeleanu, Marcela Mol
dovan și Aurora Dan, însoțite 
de antrenorul Gheorghe Matei, 
întrecerile se vor desfășura 
simbătă și duminică.

proba de simplu s-a califi-’ 
și Dumitru Hărădău, care a

tru 
cat 
eliminat, pe rînd. pe FI. Segăr- 
ceanu (România) cu 6—3, 6—3 } 
R. Drysdale (Anglia) 6—4. 4—6, 
6—4 ; J. Garcia (Spania) 6—4, 
6—7, 6—4 și J. Kuki (Japonia) 
6—3, 6—1.

C. f. Bl BASCHET
GRUPA B

HELSINKI, 17 (prin telefon).' 
In ziua a patra a campionatului 
european de baschet masculin 
— grupa B, selecționata Româ-

deplasare" r -tufe’«o întîlnit pe cea a Franței

CONCURS INTERNAȚIONAL
Of SĂRITURI ÎN APĂ

cadrul 
de să- 

în ora- 
încheiat 
Kohler 

438.85 
Cynthia 

437,70

Proba feminină din 
concursului internațional 
rituri în apă desfășurat 
șui francez Rennes s-a 
cu victoria Christei 
(R. D. Germană), cu 
puncte, secundată de 
Mclngvale (S.U.A.) — 
puncte. Proba masculină a fost 
cîștigată de americanul 
Vosler. cu un total de 
puncte, urmat de Dieter 
kow (R. D. Germană) .— 555,95 
puncte si Phil Boggs (S.U.A.) 
— 538,35 puncte.

care a cîștigat cu 100—89 (62— 
31). Sportivii români au practi
cat în prima repriză un joa 
foarte slab, permițind adver
sarilor să realizeze un 
decisiv. In partea a 
meciului, echipa română a 
luptat pentru a reface handi
capul, dar nu a izbutit decit să 
micșoreze diferența. Prin acest 
insucces, baschetbaliștii români 
au pierdut — practic — orice 
șansă de calificare în turneul 
final. Punctele echipei Româ
niei au fost marcate de: Cernat 
17, Georgescu 15. Oczelak și Po
pa cite 13, Uglai 11, Niculescu 1Q, 
Chivulescu 8, Braboveanu 2.

avans 
doua a

ANTRENORUL TOPLAK A DEMISIONAT
BELGRAD 17 (Agerpres). — Du

pă cum transmite agenția Tan- 
iug, antrenorul echipei naționale 
de fotbal a Iugoslaviei, Ivan To
plak. șl-a prezentat demisia In 
cadrul unei ședințe a Federației 
Iugoslave de fotbal.

Șansele echipei iugoslaviei de a 
se califica pentru Campionatele 
mondiale din 1978. din Argentina, 
sînt foarte reduse, ca urmare a 
înfrtngerll suferite în meciul cu 
România la Zagreb, scrie comen
tatorul sportiv al agenției Tanlug. 
Aceasta a fost doar una din se-

careșapte înfrlngerl pe 
iugoslavă Le-a suferit In 
încercărilor lui Toplak de

Kent
591,55
Was-

Alte rezultate : seria a II-a 
(din care face parte și Româ
nia) : Austria — Franța 79—77 
(38—37). Austria — Grecia 82— 
65 (27—43 !) ; seria I : Olanda 
— Polonia 93—87 (42—46), Sue
dia — Ungaria 63—78 (33—43), 
Olanda — Scoția 108—72 (54— 
40).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

rta de 
echipa 
timpul 
a alcătui cel mal bun 11.

Comitetul executiv al Federa
ției iugoslave se va întruni Îna
inte de sfîrșitul lunii mal pentru 
a dezbate demisia lui Toplak, ca 
șl alte probleme care, în opinia 
presei naționale șl a publicului, 
depășesc importanța acestei de
misii. Problemele respective se 
referă la situația generală a fot
balului Iugoslav, și Înainte de 
orice, la responsabilitatea Fede-

ATLETISM • tn ultima zi a 
concursului de ta Formia (Italia), 
polonezul Komar a cîștigat proba 
de aruncarea greutății cu 19,89 m. 
In cursa feminină de 290 m, Ita
lianca Bottlglieri a stabilit un 
nou record național cu 23,42. 
Alte rezultate : 5 ooo m — Zar- 
cone (Italia) 13:44.6 ; ciocan — 
Ploghause (R.F. Germania) 10,58 
tn.

BOX • La Landover (Mary
land), campionul mondial Cassius 
Clay și-a apărat titlul. Invtngînd 
la puncte, după 15 reprize, 
Alfredo Evangelista un 
de 22 de ani. în tegăturâ 
acest meci, comentatorul agenției 
France Presse arată : ,.Cassius
Clay și-a apărat fără strălucire 
titlul, după o luptă de un nivel 
mediocru, în fața modestului său 
challanger, Alfredo Evangelista*.

pe 
ttnăr 

cu

CICLISM © Competiția de la 
Dunkerque s-a încheiat cu vic
toria olandezului Gerrle Knete- 
mann, urmat în clasamentul 
general de belgienii Joseph Ja
cobs șl Van den Broucke. Ultima 
etapă (cronometru individual pe 
distanta de 
olandezului 
15:42,0.

HALTERE 
nlcă agenția France Presse. 
Chineză va participa In acest an, 
pentru prima oară, la întrecerile 
campionatelor mondiale ce se 
vor desfășura între 17 șl 25 sep
tembrie în orașul vest-german 
Stuttgart. $i-au anunțat pînă în 
prezent participarea 
tivi din 26 de țări.

HANDBAL • 
masculin al Poloniei

12.300 km) a revenit 
Roy Schuiten cu

• După cum eomu-
R.P.

ZOO de spor-

Campionatul 
a fost clștl-

gat la actuala ediție de formația 
Slask Wroclaw, care a totalizat 
65 p din 36 de meciuri susținute. 
Pe locui doi s-a clasat echipa 
Anilana Lodz — 44 p.

ȘAH o După cinci runde, ta 
turneul de la Varna conduce Tl- 
moșenko (U.R.S.S.) — 4 p, urma* 
de Gheorghiev (Bulgaria) — 
21/, P- In runda a 5-a Timoșenko 
a cîștigat la tnkev. - • - 
Slmkov, tar Lengyel 
eu Pinter.

TENIS • partidele 
primul 
elielat 
Prolsy 
Hrebec 
Molina 
Fassbender — Pilicl 
Ismail El Shafel — 
7—6, 4—6, 6—1.

Sydor la 
a remizat

disputate ta 
tur la DUsseldorf s-au tn- 
cu următoarele rezultate l 
— Zednik 3—6. 7—5, 6—3 ;
— Norberg 6—3, S—0 :
— Ganzabal 5—2, 1—1 ;
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