
ÎNCHEIEREA VIZITEI 
TOVARĂȘULUI 

NICOL AE CEAUSESCU 
ÎN R.P. POLONA

Joi, în cea de-a treia zi a vi
zitei in Republica Populară 
Polonă, membrii delegației 
române de partid si de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, au fost oaspeții 
voievodatului Katowice.

In această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, membrii de
legației de partid și de stat au 
fost însoțiți de tovarășii Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și tovarășa Stanislawa 
Gierek, tovarășii Henryk Ja
blonski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone. Ryszard Frelek, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Emil Wojtaszek, ministrul afa
cerilor externe al R.P. Polone.

Un moment deosebit al pre
zenței înalților oaspeți români 
in această adevărată inimă a 
industriei poloneze l-a consti
tuit vizita la combinatul side
rurgic „Huța Katowice".

De la combinat, coloana ofi
cială se Îndreaptă spre Dabro- 
wya Gorniczea — un modern 
centru al științei și culturii din 
bazinul industrial silezian.

Următoarea etapă a vizitei 
a constiiuit-o orașul Sosnowiec.

însoțiți de uratele mulțimii, 
distinșii oaspeți români s-au 
îndreptat apoi spre Katowice.

Marele 
făcut o 
călduroasă 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
române.

oraș muncitoresc a 
primire deosebit de 
tovarășului Nicolae 

tovarășei Elena 
întregii delegații

Vizita oficială de prietenie 
pe care a întreprins-o în Re
publica Populară Polonă dele
gația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a cunoscut. în cursul 
zilei de joi, 19 mai, un moment

cu semnificații profunde pentru 
relațiile de strînsă prietenie 
frățească și colaborare multila
terală dintre cele două partide, 
țări și popoare — mitingul prie
teniei româno-polone, care a 
avut Ioc in marea sală poliva
lentă din Katowice.

In numele locuitorilor sile- 
zieni, oaspeții sint salutați de 
Zdzislaw Grudzien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P„ prim-secretar al Co
mitetului voievodal Katowice 
al P.M.U.P.

In aplauzele asistentei. ia 
cuvintul tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Intîmpinat cu aplauze și o- 
vații puternice, ia cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

★
La amiază, Zdzislaw Grud

zien, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., prim- 
secretar al Comitetului voievo
dal Katowice al P.M.U.P., a ofe
rit, în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu un de
jun oficial.

★
Vizita inalților oaspeți români 

la Katowice s-a încheiat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și respect pe care popu
lația acestui important centru 
muncitoresc al Poloniei le-a ma
nifestat față de solii României 
socialiste.

★
Joi după-amiază, la Varșovia, 

s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre delegația română 
de partid șl de stat, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar generat al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
delegația de partid și de stat

(Continuare in pag. a 4-a)
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DUPĂ DEMONSTRAȚIA DE ÎNALTĂ MĂIESTRIE DE LA BOLOGNA

NADIA COMĂNECI, TEODORA UNGUREAN» 
ȘI CELELALTE GIMNASTE ROMÂNCE 

elogiate de spectatori, specialiști și presă
BOLOGNA, 19 (prin telefon). 

După spectacolul demonstrativ 
de miercuri seară, de la Palaz
zo dello Sport, cind 4 000 de 
bolognezi au avut prilejul să 
facă cunoștință cu multipla 
campioană olimpică de la Mont
real, dubla campioană europeană 
absolută. Nadia Comăncci. cu 
Teodora Ungurcanu, medaliată 
cu argint și bronz la J. O. din 
1976. cu alte componente ale e- 
chipei feminine de gimnastică 
a României, comentariile în ju
rul acestui eveniment de prim 
rang în viața sportivă a Italiei 
continuă cu și mai multă in
tensitate. Ziariști. comentatori 
de radio și televiziune, tehni
cieni, sportivi. oameni simpli 
care îndrăgesc sportul dau o 
înaltă apreciere măiestriei atin
se de cele mai autentice repre
zentante ale gimnasticii femi
nine românești. argumentează 
prin păreri autorizate superio
ritatea și marea valoare atinsă 
în momentul de față de către 
Nadia Comăneci, socotită și 
aici, unanim, ca cea mai bună 
gimnastă a lumii, care a revo
luționat pur și simplu acest 
sport, și de Teodora Ungu- 
reanu, de o impresionantă mă
iestrie la toate aparatele, și în 
special la paralele și birnă.

Este suficiem ca cineva să 
afle că sintem din România, și 
imediat sîntem acostați, ni se 
prezintă felicitări, elogii pen
tru nivelul atins de gimnastica 
feminină românească. Dl. Gian
ni De Lorenzi, instructor de 
gimnastică la clubul sportiv din 
Ravena, ne împărtășea marea 
sa bucurie de a le fi putut ur
mări la lucru, direct, pe gim-

nastele românce. 
„Lucrez de mulți 
ani în gimnastică, 
am văzut pe mi
cul ecran mari 
sportive ale lumii. 
Nu mi-am putut
închipui insă că 
niște fetite între
12 și 15 ani pot 
face adevărate mi
nuni. De unde a- 
tîta forță, de unde 
atita măiestrie ? 
România a apărut 
în gimnastică ca 
o adevărată furtu
nă, obținind stră
lucite performante 
nu numai in com
petiții 
ci și în
de anvergură 
ternațională, 
au fost, 
Jocurile 
de la
unde gimnastica a 
trăit printr-o unică 
și inegalabilă spor
tivă. Nadia Comă
neci".

In discuțiile pe 
care le avem 
eu oameni de 
cialitate. 
dențiază. 
cădere, 
pozitivă 
prezenta 
feminine 
nastică a 
la Bologna o va a- 
vea asupra dezvol
tării gimnasticii 
țară. Această idee

europene, 
întreceri 

in- 
cum

de pildă. 
Olimpice 
Montreal,

aid 
spe- 
evl- 
pre-

se
cu 
influenta 
pe care 

echipei 
de gim- 
României

La Bologna, ca și la Praga, Nadia Comăneci 
și-a dovedit, o dată în plus, marea clasă 
internațională. Telefoto : AP — AGERPRES

in această 
a fost 

subliniată cu pregnantă de pro

fesoara de educație fizică Anna 
Mihelina, președinta clubului 
polisportiv Castelatta, care ne 
spune că este pur si simplu
impresionată de efectul pe care

D A C T A D A T0ATA ATEN •IA cuprinderiiUN(J1 NUMgR CÎȚ Mfl| MflRE 

DE TINERI ÎN ACȚIUNILE SPORTIVE SI TURISTICE!»
întrecerile ediției de vară a „Cupei tineretului", ca și celelalte manifestări spor

tive și turistice care se desfășoară, in aceste zile, in cadrul „DACIADE1", reliefează 
preocupările organelor sportive și ale celorlalți factori cu atribuții, dar și necesitatea 
ca asemenea acțiuni să fie organizate în toate unitățile de bază, să capete mai multă 
continuitate și eficiență.

în rubrica de astăzi, citeva opinii, constatări și informații

Imagine de la un reușit concurs 
atletic de masă organizat pe stadio

nul din Valea Domanului.
Foto P. FUCHS — Reșița

La Brăila, rezultate bune,

dar nu in toate

asociațiile sportive...

„In municipiul Brăila, ca și in județ 
dealtfel — ne spunea tov. Ilie Crăcănescu, 
secretar al C.J.E.F.S. Brăila — ediția de 
vară a „Cupei tineretului", în cadrul com
petiției naționale „Daciada", este în plină 
desfășurare".

Am aflat cu acest prilej că „în deschi
derea" popularei competiții s-a organi
zat, în ziua de 2 mai, un cros la care 
au participat circa 1 500 de tineri, că in 
prezent, în municipiul Brăila, sînt în curs 
acțiuni în cadrul fazei pe asociații a com
petiției. La Șantierele Navale (Â. S. Ma
rina), de pildă, s-a desfășurat o întrecere 
model, în prezența tuturor președinților 
comitetelor de sindicat din secții, la vo
lei, handbal, ciclism ș.a. Nu este vorba, 
evident, de singurul exemplu pozitiv. 
După cite am putut constata, întrecerile 
au început să fie organizate cu bune re
zultate și în alte unități din Brăila. Ne 
referim la Clubul sportiv Progresul, _ la 
asociațiile Laminorul, Cimentul (Întreprin
derea de ciment), Gloria (I.J.C.L.), Portul

(Navrom), Unirea Tricolor (Combinatul de 
celuloză, hirtie și fibre artificiale), Con
structorul (I.J.C.M.). La Constructorul, de 
pildă, sînt de remarcat competițiile la 
care participă locatarii căminului de nefa- 
miliști. De asemenea, se pot spune lucruri 
bune despre întrecerile care se desfă
șoară în școlile generale, liceele munici
piului și în special despre școlile nr. 8, 
18 și 25.

Nu se poate spune, totuși, că peste tot 
lucrurile merg bine. în unele asociații — 
Automobilul (I.T.A.), Metalul (întreprin
derea de industrie locală). Flacăra (Banca 
de stat). Comerțul (organizații comerciale) 
— ediția de vară a „Cupei tineretului" n-a 
demarat așa cum era de dorit, întrecerile 
se desfășoară sporadic, neconvingător.

O mențiune pentru modul în care au 
început întrecerile din cadrul „Cupei ti
neretului" în comunele Ianca, Măcineni, 
Tichilești, Mircea Vodă și orașul Făurei.

Modesto FERRARINi

început promițător la Blaj

Startul în noua ediție a „Cupei tinere
tului", din cadrul „Daciadei", a constituit, 
pentru elevii Liceului industrial din Blaj 
o relansare a unor întreceri devenite tra
diționale : crosuri pe clase, pentru* desem
narea celor mai buni alergători, întreceri 
interclase la volei, fotbal, acțiuni turistice 
și altele. „Specific liceului nostru, este 
popularitatea de care se bucură atletismul

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)

l-a avut demonstrația asupra 
fetitelor care fac gimnastică in 
clubul său. Ea ne declara că a 
apreciat înalta măiestrie, bogă
ția de elemente de mare difi
cultate prezentate de gimnaste
le românce, după cum a fost, 
de asemenea „Profund mișcată 
de modestia acestor două mari 
sportive Nadia Comăneci și 
Teodora Ungurcanu care, deși 
cunosc o glorie fără precedent, 
sint modeste, lucrează cot la 
cot cu noua generație a gim
nasticii românești, fără nici un 
fel de deosebire". După opinia 
interlocutoarei, aceasta este, de 
fapt, cheia marilor afirmări ale 
gimnasticii feminine românești.

Am constatat cu deosebită sa
tisfacție că presa sportivă si 
specialiștii cu care am stat de 
vorbă au remarcat. în mod co
rect. și o altă trăsătură a gim
nasticii noastre feminine : asi
gurarea rezervelor de mîine. In 
acest sens, ni se par revela
toare declarațiile care sublinia
ză. pe lîngă excepționala apa
riție a Nadiei Comăneci și Teo
dorei Ungureanu, și impresia 
deosebită pe care au lăsat-o 
celelalte sportive din delegația 
română. „Am adus aici, la Pa
lazzo dello Sport, pe toate gim
nastele din clubul nostru, ne 
spunea Fontano Astore. pre
ședintele clubului „Virtus" din 
Bologna. Multe dintre ele îmi 
spun că visează. Nadia este, in
tr-adevăr, uriașă. Din viitoarea 
generație, care a trimis soli re
prezentativi în orașul nostru, 
m-a impresionat în special E- 
milia Eberle, cea mai mică din 
delegație, căreia îi întrevăd un 
viitor strălucit. Am convingerea 
că această gimnastă va fi o 
mare campioană".

Vorbindu-ne despre școala 
feminină de gimnastică a Româ
niei. interlocutorii noștri, ca șl 
comentariile apărute în presă,

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)



0 competiție de anvergură a atletismului 
nostru — „CUPA ROMÂNIEI"
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CE-O
(Urmare din pag. 1)

— ne spune prof. Virgil To- 
deasă, responsabilul catedrei de 
educație fizică. Zilnic, baza 
noastră sportivă găzduiește în
treceri la această disciplină în 
cadrul „Cupei tineretului" și de 
trecere a normelor complexului 
„Sport și sănătate". Toți elevii 
liceului sînt cuprinși în această 
mare acțiune de masă".

Ne-am convins de adevărul 
celor spuse, urmărind pe elevi 
la lucru. Liceul dispune de o 
bază excelentă, cu o pistă de 
alergări (trei culoare), cu te
renuri pentru jocuri, amenajate 
prin forțe proprii. Ceea ce ni 
se pare demn de subliniat este 
faptul că printre însuflețitorii 
sportului de aici se afla chiar 
directorul, prof. Iosif Mija, ne
lipsit de la organizarea acțiu
nilor. „Ținem să ne prezentăm 
în etapele următoare cu repre
zentanți care să apere cu dîr- 
zenie prestigiul liceului la care 
învață" — ne spunea directorul.

Așteptăm să scriem despre 
aceștia...

Preocupări șl rezultate
din Județul Constanța

r în perioada pregătitoare a 
startului pentru „Cupa tinere
tului", elevii din școlile gene
rale au luat parte la un fes
tival sportiv pionieresc organi
zat la nu mai puțin de 10 dis
cipline, printre care atletism 
(Inclusiv cros), tir, natație, oină, 
tenis, baschet și volei. In a- 
ceeași perioadă „Crosul mărți
șorului" (pentru eleve îndeo
sebi) și „Crosul ucenicului" re
zervat tinerilor din școlile pro
fesionale s-a bucurat de un 
frumos succes de participare.

Luna aceasta s-au lansat, în 
școlile constănțene, întrecerile, 
propriu-zise, atît Ia orașe cit și 
la sate. Pe raza municipiului 
Constanța, de pildă, numai la 
atletism iau parte, în întrecerile 
de triatlon un număr de 27 de 
școli cuprinse în trei serii, la 
fotbal 24 etc. Trebuie subliniat 
aportul pe care organizațiile de 
pionieri și U.T.C., numeroși 
profesori de educație fizică 
(printre care Cornel Bădilă, 
Constantin Mihai, Doru Săn- 
dulache, Maria Mihai) îl aduc 
la reușita concursurilor. In alte 
localități urbane, ca de pildă, 
la Medgidia și Cernavodă se 
manifestă, de asemenea, multă 
preocupare pentru succesul e- 
tapei de masă a „Cupei tine
retului". Paralel, acțiunea s-a 
desfășurat și în mediul rural, 
etapa pe comune a avut loc 
pe 8 mai, cea intercomunală o

săptămână mai tîrziu, cu fru
moase rezultate, mai ales în 
comunele Dobromir și Oltina. 
Se consideră, însă, că s-ar fi 
putut face mai mult pentru 
succesul întrecerilor la Cogealac 
și Seimeni, unde etapa de co
mună a avut un caracter des
tul de formal.

Trebuie, de asemenea, amin
tite acțiunile de inițiere a unor 
competiții la handbal in 7 (34 
de școli generale), la lupte, pre
cum și organizarea de duminici 
cultural-sportive la care îți 
dau concursul și o serie de 

fruntași (de pildă, 
Draica și Negoițescu, 
la Balcaniada de ti-

Sîmbătă începe o nouă edi
ție a tradiționalei competiții 
atletice republicane : Cupa
României, 
din întreg 
concursuri, 
înainte de 
angrenează _ 
turor județelor tării si în ca
drul acestora a tot ce are mai 
bun atletismul nostru, seniori 
Si juniori, atleti fruntași sau 
sportivi care luptă să devină si

tradiționalei 
republicane : 
cea mai importantă 
cortegiul nostru de 
Si este importantă 

toate prin aceea că 
reprezentativele tu-

sportivi 
luptătorii 
medal iați 
neret).

Tiberiu ST AM A

La
dc

Pustnicul, concurs
orientare sportiva

Pădurea Pustnicul, atît de 
mult apreciată de bucureșteni, 
va găzdui, duminică, o atracti
vă competiție de orientare spor
tivă. organizată în cadrul „Cu
pei tineretului" de către Con
siliul pentru educație fizică șl 
sport al sectorului 6, în colabo
rare cu consiliul organizației 
pionierilor.

Interesul tineretului studios 
din județul Constanța pentru 
activitatea sportivă de masă 
este îndeobște cunoscut. Pre
zențe notabile în competițiile 
rezervate pionierilor, la cam
pionatele școlare, la trecerea 
probelor și normelor Comple
xului „Sport și sănătate". Iar 
acum, participare entuziastă 
la întrecerile pentru „Cupa ti
neretului" din cadrul „Dacia- 
dei". Prof. Leonida Florea, 
inspectorul general al Inspec
toratului școlar al județului 
Constanța, ne-a relevat unele 
aspecte care vin să confirme 
acest interes față de activita
tea sportivă de masă.

Incepînd din 22 mai

„ȘPARTACHIADA MILITARĂ DE VARA"
PENTRU ȘCOLILE DE OFIȚERI

între 22 si 29 mai la Si
biu va avea loc etapa finală 
a „Spartachiadei de vară"a 
Șoolilor militare de ofițeri, 
întrecere organizată In ca
drul competiției naționale 
„Daciada".

Cei mai buni sportivi din

școlile militare de ' 
(împărțdți în loturi 
binul. Cema, Iezerul, 
nul. Parîngul, Rodna. 
sul) se vor întrece cu 
prilej în probe aplicativ-mi- 
iitare. de atletism, gimnasti
că la aparate si jocuri.

ofițeri 
: Ci- 
Măâ- 
Timi- 
acest

Gheorghe Megelea, unul dintre 
fruntașii atletismului nostru, va 
evolua in cadrul echipei Stea

ua, campioana tării.

însemnări după campionatele europene de judo

PRIMELE MEDALII ALE SPORTIVILOR ROMANI /
STIMULENT ÎN ACTIVITATEA LOR VIITOARE

el fruntași. Competiția desem
nează. în final, echipa campi
oană a tării și formațiile cîști- 
gătoare în întrecerea masculină 
și în cea feminină.

Ca și în alți ani Cupa Româ
niei se desfășoară în cadrul a 
trei grupe valorice : A — 
Steaua. Dinamo, C.A.U„ Rapid 
și Metalul București, județele 
Cluj, Constanța. Brașov și Iași; 
B — seria I : Argeș, oombina- 
ta București (alcătuită din clu
burile Progresul. Olimpia, C.S. 
Școlar), Neamț, Bacău, Sucea
va. Brăila, Prahova. Galați și 
Șc. sp. de atletism București ; 
seria a n-a: Dolj, Bihor. Ti-

miș, Arad. Sibiu, Caras Seve
rin. Hunedoara. Mureș, Vîlcea ; 
C — seria I : Dîmbovița. Ilfov, 
Gorj, Mehedinți, Teleorman, 
Olt ; seria a Il-a : Buzău. Con
stanta II, Ialomița. Botoșani, 
Vrancea. Vaslui, Tulcea ; seria 
a IlI-a : Satu Mare. Maramu
reș. Alba. Covasna, Harghita, 
Sălaj, Bistrița.

Potrivit regulamentului com
petiției, la grupa A obțin 
puncte primii opt clasați (cite 
6 în grupele B și C) la fiecare 
probă, care primesc 9—7—5.... 
2—1 puncte (respectiv 7—5—4... 
2—1 în grupele B si C). Re
gulamentul stimulează obține
rea de performante valoroase 
atordind atletului, 
chipei respective, 
un nou record de 
pentru un record 
pentru un record 
cat. I, 12 p pentru rezultate de 
valoare internațională etc. Per
formante de valoare internațio
nală sînt considerate a fi. între 
altele : 100 m — 10,2, 800 m — 
1:47,5. 5000 m — 13:45,0. triplu
— 16,30 m, înălțime — 2,14 m, 
disc — 60,00 m, suliță — 80,00 
m. iar la fete 100 m — 11,5, 
800 m — 2:04,0, 1500 m —4:16,0, 
înălțime — 1,82 m, lungime — 
6,40 m. disc — 57,00 m. suliță
— 56,00 m etc.

Cupa 
în trei 
iulie și 
buie să 
nea. un amănunt important i in 
etapa â Il-a. în cadrul acestei 
eompetitii, se va desfășura și 
concursul 
de probe 
reveni eu

Intrucît 
tn rîndurile sporturilor priori
tare în absolut toate județele 
tării, în ansamblul măsurilor 
luate pentru pregătirea viitoa
rei Olimpiade, este de presupus 
că la nivelul fiecărui județ au 
și fost luate unele măsuri pen
tru îmbunătățirea activității 
atletice. Cupa României trebuie 
să le evidențieze 1

implicit e- 
15 p pentru 
seniori. 10 p 

egalat sau 
de juniori

României se desfășoară 
etape : 21—22 mai, 2—3 
24—25 septembrie. Tre- 
consemnăm, de aseme-

republican pe echipe 
(asupra acestuia, vom 
precizări).
atletismul figurează

Un succes de prestigiu la echipe 4-3 cu Anglia!
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CAMPIONATE • COMI

La precedentele patru ediții 
ale Campionatelor europene de 
judo printre concurenți, s-au 
numărat și sportivi români. 
Dar, de fiecare dată, nici unul 
dintre ei n-a reușit să urce 
pe podiumul de onoare. Săptă- 
mîna trecută, însă, la competi
ția continentală desfășurată la 
Ludwigshafen (R.F. Germania), 
tricolorul românesc a fost înăl
țat de două ori pe catargul de 
la Friedrich Ebert-Halle din 
localitate : pentru medaliile de 
bronz cucerite de Arpad Szabo 
(cat. superușoară) și de către 
echipa țării noastre. Alți doi 
sportivi românj s-au clasat pe 
locul 5 la categoriile respecti
ve : Constantin Nicolae (semi- 
ușoară) și Mihalache Toma 
(semimijlocie). Este un succes 
notabil obținut la o întrecere 
de anvergură la care au parti
cipat 172 de judoka din 27 de 
țări.

La înapoierea in Capitală am 
solicitat cîteva amănunte con
ducătorului delegației, Anton 
Muraru, secretar al F. R. Judo. 
„Am prezentat, la această edi
ție, un lot mult întinerit, patru 
dintre cei șapte sportivi fiind 
debutanți. întrecerile au fost 
extrem de dificile, datorită ma
relui număr de sportivi valo
roși (medaliați olimpici, mon
diali și europeni). Aproape toți 
concurența noștri au evoluat 
meritoriu. Ei au avut o mai 
bună pregătire fizică ți tehni
că față de întrecerile anteri
oare. Aș vrea să menționez că 
în întrecerile individuale ne
sperat de bine a luptat junio
rul A. Szabo. In meciul decisiv 
pentru ciștigarea seriei ți deci 
pentru calificarea în finală 
(cind ar fi avut medalia de ar
gint asigurată, urmind a încer
ca s-o schimbe cu aceea de 
aur) l-a intîlnit pe francezul G. 
Lebanpin de care a fost între
cut cu largul concurs al arbi
trilor. In ultimele trei minute 
ale acestei partide sportivul 
francez abia se mai ținea pe 
picioare, evita orice angajare 
• lupii, dar n-a primit aver

tismentul meritat, deși miile de 
spectatori din tribune dezapro
bau zgomotos pasivitatea fran
cezului. C. Nicolae și M. Toma 
au fost și ei aproape de me
daliile de bronz pierzînd, la li
mită, partidele hotăritoare. ,,U- 
șorul“ C. Roman și „mijlociul" 
Gh. Nctche au făcut cîteva gre
șeli care i-au stopat timpuriu. 
Este adevărat că Nache a fost 
lipsit de combativitate, fără în
credere in forțele sale. I. Co
drea (cat. grea) s-a accidentat 
in primul meci și cu toate 
îngrijirile medicale n-a mai pu
tut continua întrecerea indivi
duală. Slab și foarte temător a 
luptat tinărul „semigreu" D. 
Udvari, eliminat din primul 
meci de spaniolul P. Matute. 
O dovadă că el putea să ob
țină victoria este meciul lui, cu 
același adversar, în competiția 
pe echipe, cind l-a învins prin 
ippon (înainte de limită). Re- 
ferindu-mă la competiția 
echipe, se poate spune că for
mația noastră a produs o mare 
surpriză. După ce a dispus de 
Spania (6—1) ți de Finlanda 
(4—2) a întrecut puternica echi-

pe

pă a Angliei 
rise de 3 ori ....
Și de subliniat că după partida 
de la „semimijlocie" scorul era 
de 4—0 pentru România ! Am 
pierdut doar meciul cu repre
zentativa Uniunii Sovietice 
(0—5) care avea să intre, de 
altfel, in posesia titlului conti
nental. In fine, țin să eviden
țiez exemplara dăruire a lui 
Codrea care deși accidentat se
rios, fiindu-i necesare îngrijiri 
la spital, n-a lăsat totuși echi
pa descompletată, luptind cu 
durerea și adversarii... Cred că 
după aceste „europene" sporti
vii noștri au eăpătat mai multă 
încredere in posibilitățile lor 
ți că se vor pregăti cu mai 
multă rivnă pentru ca la vi
itoarele competiții de anvergu
ră ei să obțină rezultate ți mai 
bune. Avem condiții excelente 
de pregătire (o sală la Comple
xul sportiv „23 August" bine 
utilată, saltele similare celor 
ce se folosesc la toate confrun
tările importante), și datoria să 
le fructificăm cum se cuvine.'".

Co st in CHIR1AC

(4—3) care cuce- 
titlul european !

PRINTRE CULOARE
• La sflrșitul săptămînii vi

itoare, la Deva va avea loc 
concursul republican de primă
vară pentru juniorii de catego
ria a Il-a.
• In zilele de 4 și 5 iunie, 

pe Stadionul Republicii se va 
desfășura concursul republican 
de primăvară al seniorilor. Cu 
același prilej va avea loc o 
nouă ediție a tradiționalelor 
campionate internaționale. Fe
derația noastră de atletism a 
lansat invitații de participare 
forurilor de specialitate din mai 
multe țări europene.

• Primele meciuri interna
ționale ale actualului sezon vor 
avea loc la 12 și la 19 iunie, 
în Capitală. Este vorba de în
tâlnirile echipei reprezentative 
feminine a României cu Italia 
și, respectiv, cu Uniunea So
vietică. La 25—26 iunie, tot la 
București, este programată ln- 
tîlnirea dintre echipele mascu
line ale României și Franței.

• Una dintre cele mai im
portante competiții pe care o 
găzduiește Bucureștiul, In acest 
an, va fi semifinala feminină 
a Cupei Europei, programată la 
17 iulie.

NU UITAȚI 1 ORIUNDE VĂ AFLAȚ1, JUCAȚI

i «

LA LOZ IN PLIC
UN FOARTE RĂSPINDIT Șl 
APRECIAT SISTEM DE JOC

Numeroși participant din întrea
ga țară au cîștigat AUTOTURISME 
„Dacia 1300", „Skoda S 100“ sau 
MARI PREMII IN BANI.

Și numărul acestora crește cu 
fiecare zi !

UN LOZ - O POSIBILITATE, MAI 
MULTE LOZURI - TOT ATITEA 
POSIBILITĂȚI DE A INTRA ÎN PO

SESIA MARILOR CIȘT1GURI I

Actualități automobilistice
• în zilele de 21—22 mal, o 

nouă competiție automobilistică: 
„Raliul Someș", la Satu Mare. 
Este vorba despre cea de a pa
tra etapă, din cele nouă, ale 
campionatului republican de ra
liuri. Sîmbătă 21 mai, ia ora 16, 
In Satu Mare are loc o competi
ție de viteză pe circuit, ca probă 
specială, după care se plea?ă în 
raliu a doua zi. duminică 22, la

‘ Automobiliștii
în Satu Mare 
16. Raliul So- 
se va disputa 

_  ___.____ traseul : Satu 
Mare — Botij Livada—Baia Mare 
— Negrești — Sighet — Gutin — 
Baia Mare — Cehul Silvaniei — 
Păulești — Satu Mare.
• La prima etapă din cadrul 

„Cupei Păcii și Prieteniei". 
^Raliul Volan" ce se va desfășu
ra în Ungaria în zilele de 27 șl 
28 mai — vor lua parte și echipa
je românești între care cuplurile 
Ștefan iancovici—Petre Vezeanu 
și Eugen Ionescu Cristea—Dan 
Amărică. Vor mai face deplasa
rea V. Olariu, N. Grigoraș, L 
Scobai, I. Olteanu.
• Un cuvînt bun se cuvine 

organizatoarei etapei de viteză de 
la Brăila, asociația sportivă Di
namo Brăila.
• Primii cinci clasați în oon- 

eursul de viteză pe circuit, la 
categoria începători, sînt : L Șt. 
Ibrăileanu (ACR Vrancea). 2. 
Pompiliu Creiveanu (Calculatorul 
București), 3. Gh. Nemlnta (ACR 
Vrancea), 4. Nic. Fi. Viorel (Di
namo Brăila), 5. Gh. Hangu (Tex
tila Prejmer).
• In „Raliul Prieteniei*, des

fășurat în R.D. Germană, la 
Dresda, au luat parte 12 echipe. 
Alături de reprezentativele 
Cehoslovaciei, Poloniei. R.D. Ger
mane și de echipe de club din 
aceste țări, au luat parte și auto- 
mobiliști sătmăreni. A.C.R. Satu 
Mare, reprezentat de echipajele 
L Boloș—N. Mihălțeanu, L Mitru 
—Fr. Mali, Șt. Lazăr—A. Aker- 
man, z. Pop—A. Zacota, V. Mag
da—D. Pop, s-a situat pe locul 4.

„Premiul olimpic" a revenit 
ciclistului C. Cîrje 

(Dinamo)
Ultima etapă, a IH-a, a com

petiției dotate cu „Premiul olim
pic" s-a desfășurat ieri, în Bucu
rești, pe circuitul din str. Cîm- 
pinei. Timpul bun, fără vînt, ca 
și traseul (1 100 m) asfaltat, și 
suficient de larg, au creat con- 
curenților condiții de întrecere 
bune, pe măsura poftei lor de 
concurs, manifestată, pregnant, 
încă de la inaugurarea actualului 
sezon competițional. Consemnăm 
©u satisfacție prezența în pluton 
a numeroși tineri a căror com
portare este mai mult decît pro
mițătoare. Ne referim la S. Du
mitrescu (Șc. sp. 1), unul dintre 
principalii animatori ai etapelor 
anterioare, la Gh. Lăutaru șl A. 
Gutuie (Șc. sp. 1), A. Bobeica
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Ce poate fi in mintea unui 
om de specialitate care 
poate spune că „românii nu 
s-au împăcat cu ideea că 
Nadia Comâneci nu e cea 
mai bună“... ? Cum sună 
„vocea interioară" care-ți 
șoptește că exercițiul Holko- 
vicovei e de 9,80 la para
lele, pe cind al Teodorei 
Ungureanu e de 9,60... ?

In sfirșit, ce m-ar mai 
interesa ar fi — omenește 
vorbind — dacă printre cir- 
cumvoluțiunile acestor oa
meni a apărut, măcar o clipă 
ideea inutilității tuturor e- 
forturilor lor reale ji urite, 
ca să vorbim așa, ca intre 
copii. Nici unul să nu fi 
avut, o secundă in minte 
că adversitatea meschină fi 
vulgară cu care sint tratate 
două campioane nu. face 

decît să le inalțe, 
să le înnobileze și 
să le dea dreptul 
de a-i privi dis
prețuitor, abia așa 
încredințate de va
loarea lor inegala
bilă ? (Dar chiar 
Nelli Kim, la ta
lentul ei, avea ne
voie de o aseme

nea ofensă ?). In puține do
menii, ca aici, in sport, per
secutarea adevărului n-a de
venit mai inutilă ți mai 
descalificantă pentru cel care 
o practică. La ora actuală, 
Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu sint cele mai 
bune gimnaste din lume. 
Violența cu care s-a apelat 
la necinste ți la ne-sport 
pentru a li se smulge acest 
titlu nu dovedește decît su
perioritatea lor, indiscuta
bilă altfel, printr-o luptă 
deschisă, corectă, după le
gile fair-play-ului. Atit de 
apăsătoare să fie această su
perioritate incit ea să în
demne la asemenea acțiuni 
ți reacțiuni 7 Da.

Dar, incă o dată, ce-o fi 
fost în mintea acelor oa
meni ?
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Motorul) se dispută in cuplaj, pe
la■tadionui Parcul copilului, de 

ora 16.
Echipele noastre 

de popice au plecat 
la C.E. de juniori

Reprezentativele naționaleReprezentativele naționale de 
Juniori la popice au plecat asea
ră la Zagreb, unde timp de o 
șăptămînă vor participa la cea 
de a V-a ediție a Campionatelor 
europene. Competiția continen
tală a tinerel generații de popi
cari, la care participă sportivi 
plnă la 23 de ani (vîrsta limită 
a junioratului la popice), consti
tuie pentru reprezentanții tării 
noastre un dificil examen, deoa
rece el au de apărat succesele 
repurtate în edițiile precedente. 
De pildă, la ultima confruntare 
europeană, în 1975, la Budapesta, 
Grigore Marin a cîștigat medalia 
de aur la individual, iar Horia 
Ardac și Victor Miclea au obți
nut titlul la perechi. Ardac șl 
Miclea sint prezenți și la ediția 
din acest an a întrecerilor. An
trenorii celor două formații sint 
Tudor Buzea (f) șl Ion Pătru (b).

Reprezentativele române au ur
mătoarea alcătuire : Elisabeta 
Badea, Cornelia Niculae, Maria 
Iosif-Nichifor (toate de la Voința 
București), Emilia Ebel (Voința 
Timișoara), Elena Vasile (Rapid 
București). Olimpia Dragu (Laro
met București) și Ildico Szasz 
(Voința Tg. Mureș), respectiv, 
Horia Ardac (Progresul Oradea), 
Victor Miclea (Jiul Petrila), Ilie 
Hosu (Electromureș Tg. Mureș), 
Alexandru Naszodi (Aurul Bala 
Mare), Alexandru Tudor, Cons
tantin Marin (ambii de la Olim
pia București) și Gheorghe Schol- 
tes (Voința Cluj-Napoca). Compe
tiția se desfășoară Intre 21—27 
mal.

LOTO

A Fl CĂPITAN DE ECHIPĂ..;
în minutul 62 al meciului 

Progresul — Steaua, disputat 
în vedeta cuplajului de miercuri, 
pe stadionul Republicii, condu
cerea tehnică a echipei Steaua 
a operat o modificare în com
ponența „ll“-lui său aflat în 
teren : Dumitru a fost înlocuit 
cu Aelenei.

Măsura aceasta, justificată, 
se pare, printre altele, și de 
necesitatea menajării căpitanu
lui formației militare după re
centul accident suferit in par
tida cu echipa R.D.G., a fost 
primită, însă, de Dumitru, in vă
zul celor 20 000 de spectatori și 
al sutelor de mii de telespec
tatori, cu 
zintă, in 
ciplină și

Pentru 
care lui 
la cunoștință, de la marginea 
terenului, măsura înlocuirii sale, 
el și-a smuls ostentativ bande
rola de căpitan de echipă de 
la brațul sting, a aruncat-o pe 
iarbă in semn de protest, după

o atitudine care repre- 
egală măsură, indis- 
lipsă de sportivitate, 

că, în momentul în 
Dumitru i ș-a adus

care a șutat cu putere mingea 
în direcția băncii antrenorilor 
săi. Părăsind apoi spațiul de 
joc, dar rămas totuși în incinta 
stadionului, Dumitru a urmărit 
dintr-un loc excentric al aces
tuia finalul partidei, în care 
evoluau coechipierii săi.

Probabil că înlocuirea ho- 
tărîtă de antrenori la mijlocul 
celei de-a doua reprize l-a a- 
fectat pe Dumitru, care simțea 
că are încă suficiente resurse 
să încheie meciul în teren. Dar, 
oricare ar fi fost rațiunea 
schimbării sale — și abstracție 
făcînd de justețea motivației 
unei astfel de măsuri — gestul 
lui Dumitru apare ca repro
babil și incompatibil cu con
diția unui adevărat căpitan de 
echipă. Lucru la care este bine 
ca el să reflecteze ceva mai 
mult în viitor, cu maturitatea 
și simțul de răspundere pe care 
le incumbă poziția sa de ju
cător fruntaș în fotbalul nostru. 
(M. I.).

0 METODA PRACTICĂ DE INVESTIGARE
A JOCULUI Șl DE OBIECTIVIZARE 
A PROCESULUI DE ANTRENAMENT

| REACȚIA ÎN LANȚ I înaintea meciului cu Politeh
nica Timișoara, antrenorii și 
conducătorii de la U.T.A. se 
plîngeau de starea sănătății u- 
nora dintre jucătorii lor. Era 
vorba de imposibilitatea de a-i 
folosi pe rițiva dintre titulari, 
printre care Cura, Broșovschi, 
Tisa, și unora le Încolțise în 
minte să ceară amînarea parti
dei. Ni s-a spus că cei în 
cauză fuseseră accidentați în 
meciul precedent, din cursul 
săptămînii, de la Petroșani. 
U.T.A. acuza jocul dur al ce
lor de la Jiul. în 
urmă, Broșovschi și 
intrat in teren, dar 
refăcuți. Ceea ce ni 
mai dăunător a fost 
aproape toți jucătorii de 
U.T.A. au intrat pe teren do
minați de o exagerată tensiune 
nervoasă, că în meciul cu Po
litehnica Timișoara, încă din 
start, au Început să joace cam 
tare (comițînd 23 de faulturi 
pe parcursul întîlnirii), minați 
de ideea greșită că „așa au ju
cat și alții cu noi". Acesta a 
fost un caz.

Adevărul este că în acest fi
nal de campionat, o ediție 
foarte disputată, marcată de e- 
chilibrul care există în frun
tea clasamentului ca și în zona 
retrogradării (unde mai multe
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incomplet 
s-a părut 
faptul că 

la

A UNOR FAULTURI

în jocul de azi, mișcarea In 
teren, făcută permanent și în 
ritm accelerat, obligă pe jucă
tori să-și desăvîrșească execu
țiile tehnice pentru a nu !n- 
tîrzia cu nici o fracțiune de 
secundă preluarea, pasa și, in 
special, șutul la poartă. în a- 
eeastă idee și capacitatea de 
efort trebuie să atingă parame
trii superiori pentru a putea 
evolua la același nivel pe toată 
durata partidei, știut fiind eă 
valoarea jocului tn ansamblu 
este rezultanta Îmbunătățirii 
continue a procesului de antre
nament sub toate aspectele sale, 
într-un astfel de context, și 
fotbalul românesc a fost obli
gat să se preocupe mai mult și 
mai atent de studierea și orga
nizarea jocului și in același 
timp de obiectivizarea procesu
lui de antrenament. Căutînd a 
fi în pas cu vremea și cu noul, 
unii dintre antrenorii noștri au 
apelat la o serie de mijloace 
cum ar fl, de pildă, filmul, 
statistica, Înregistrările și obser
varea directă, cărora, pe alocuri, 
11 s-au mal adăugat magneto
fonul, vldeo-magnetoscopul, dia
gramele, klnogramele etc. în 
cele mal multe cazuri, insă, a- 
cestea au urmărit comporta
mentul adversarilor, cînd mai 
utilă ar fi fost obținerea unor 
date care să ducă la cunoaște
rea și — de aici — Ia înlătu
rarea deficiențelor existente in 
jocul echipelor noastre. Sigur că 
nu toate cluburile sint, în pre
zent, corespunzător Înzestrate 
cu mijloacele necesare unor in
vestigații cit mai complete tn 
privința jocului. Dar, să recu
noaștem, nici preocupările an
trenorilor nu au fost destul de 
Insistente in această privință.

De aceea, pentru a veni in 
sprijinul tehnicienilor noștri, 
vom încerca, in cele ce urmea
ză, să prezentăm o metodă 
practică de investigare a jocu
lui, care ne poate furniza o 
serie de elemente obiective 
pentru pregătire, acestea, la 
rîndul tor, puțind constitui 
teme de antrenament. Pentru a 
obține asemenea date, tncepînd 
de la echipă și pînă la jucător, 
am procedat la : 1. notarea ac
țiunilor, numărul lor și eu cite 
din ele ajungem In jumătatea 
adversă; 2. cine participă la 
acțiune ; 3. finalitatea acțiunii 
— prin ce procedeu și prin care 
dintre jucători. Analizarea a- 
cestor trei elemente la sfîrșitul 
jocului ne poate arăta: stăpî- 
nlrea mingii și jocul colectiv ; 
cursivitatea jocului prin numă
rul de participanți ; posibilită
țile fizice și tehnice ale echi
pei și jucătorilor ; participarea 
eamponenților unei echipe tn 
jocul acesteia ; procedeul cel 
mal frecvent prin care se ter
mină acțiunile.

Aceste înregistrări trebuie fă
cute pe sferturi de oră (de 
exemplu între minutele 1—15, 
16—30 ș.a.m.d.), în acest fel pu- 
tîndu-se avea oglinda fidelă a 
efortului, a participării sau dis
pariției din joc a jucătorilor, a 
posibilităților fizice ale echipei. 
De asemenea, trebuie procedat 
la notarea acțiunilor din mo
mentul intrării echipei în po
sesia mingii, spre a vedea pe 
la cine trece balonul, cîte tre
ceri se efectuează în jumătatea 
de teren adversă și prin ce pro
cedeu se termină acțiunea res
pectivă. La sfîrșitul jocului, 
numărătoarea și analizarea ac
țiunilor ne poate indica valoarea 
jocului, viteza și finalul acțiu
nilor, felul procedeului, inte
grarea jucătorilor în cadrul di
feritelor faze, și aportul fiecă
ruia dintre ei. Finalul acțiunilor 
ne arată în mod deosebit care 
procedeu tehnic este deficitar.’ 
Așa, de pildă, la jocul Dinamo 
— Milan, disputat anul trecut; 
din cele 158 de intrări în po
sesia mingii, Dinamo a pier
dut-o din prima fază de 61 de 
ori, ca urmare a 41 de pase, 
13 preluări și 7 conduceri, toate 
executate greșit, ceea ce denotă! 
că jocul s-a bazat mai mult 
pe acțiuni individuale, eșuate 
in marea lor majoritate datorită 
unor erori tehnice.

Urmărind participarea jucător 
rilor Ia acțiuni, ne putem da 
seama de prezența în joc a fie
cărui echipier în parte, la care 
anume procedeu recurge, care 
dintre acestea sint deficitare și; 
deci, în ce constă randamentul 
său real în joc. Prin înregistra
rea pe sferturi de oră putem 
analiza posibilitățile fizice ale 
jucătorilor, stabilind și perioada 
de timp în care ei apar sau 
dispar din joc.

Avînd la dispoziție aceste 
date, în mod firesc, antrena
mentele vor putea fi mai con
crete, mai la obiect și — lucrul 
cel mai important — vom avea 
posibilitatea să stabilim speci
ficul fiecărui jucător în parte. 
Din acest punct de vedere; 
roiul antrenorului secund, ca 
dealtfel al tuturor celor care 
pregătesc echipa, trebuie să fie 
extrem de activ în timpul me
ciurilor, pentru a înregistra 
radamentul sau lipsa de randa
ment a jucătorilor. Drept urma
re, vom putea asigura o in
struire mal’ eficientă, din care 
fotbalul nostru nu are decît de 
cîștigat.

CORNEL DRAGUȘIN 
antrenor federal

echipe sint amenințate), for
mațiile gazdă, in dorința de a 
obține cele două puncte, joacă 
uneori la intimidare, apelează 
la intrări dure, comit uneori 
faulturi grosolane. E de dorit 
ea în aceste momente arbitrii 
să fie mult mai intransigenți 
față de cei care se dedau la 
durități, indiferent eă sint 
gazde sau oaspeți, indiferent de 
scorul din acel moment. în me
ciul cu U.T.A.. de pildă, Au
gustin, de la Jiul, trebuia eli
minat pentru faultul grosolan 
comis asupra lui Cura (care a 
devenit Indisponibil), dar — 
probabil — pentru că Jiul era 
eondusă tn acel moment cu 
2—0, Augustin a primit doar 
cartonaș galben ! Din acest 
mod greșit de a vedea și sanc
ționa o infracțiune urmează 
alte abateri, se încearcă răs
punsuri cu „aceeași monedă", 
se naște o adevărată reacție în 
lanț a faulturilor, care pot duce 
la accidentări grave. Este 
nesportiv ca in acest final de 
competiție, datorită brutalități
lor, unele formații să nu poată 
apela la o parte dintre jucă
torii lor, pentru că aceștia au 
fost accidentați (un exemplu, 
Corvinul, care tn meciul cu 
Sportul studențesc nu l-a pu
tut folosi pe Angelescu și Nun- 
weiller). Curmarea acestei stări 
de lucruri, repetăm, stă îndeo
sebi la îndemina arbitrilor, care 
au datoria să intervină cu fer
mitate și să sancționeze orice 
tendință spre duritate. (AL C.).

ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA A 26-a A DIVIZIEI A1

UNIVERSITATEA CRAIOVA’
— F. C, CONSTANȚA : N." 
Georgescu — C. Bizinichi si C." 
Niculescu (toți din București)-

DINAMO — SPORTUL STU
DENȚESC : C. Bărbulescu ■— 
C. Ioniță II si R. Platos (toți 
din București).

S.C. BACĂU — F.C. ARGEȘ! 
C. Dinulescu — C. Mateescu si 
C. Raica (toți din București).

A.S.A. TG. MURES — JIULS 
Fr. Coloși — Gh. Retezan (am
bii din București) și D. Arndt 
(Iași).

U.T.A. — PROGRESUL : O. 
Anderco (Satu Mare) — N. Ra
ab (Cimpia Turzii) și V. Cata-, 
nă (Cărei).

POLITEHNICA IAȘI — F.Ci 
GALAȚI : C. Petrea (București)
— I. Storci și M. Feciorescu 
(ambii din Bacău)

F.C. CORVINUL HUNEDOA
RA — F.C. BIHOR : I. Rus 
(Tg. Mureș) — G. Fodor și Gh. 
Vasilescu II (ambii din Bucu
rești).

STEAUA — RAPID : N. Hai
nea (Bîrlad) — C. Ignat și T; 
Istrate (ambii din București).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— F.C.M. REȘIȚA: N. Petricea- 
nu — C. Manușaride și D. Ghe- 
țu (toti din București).

Partide internaționale amicale 
F.C. BRĂILA - SELECȚIONATA 
ARMATEI SIRIENE 3-3 (1-2)

Ieri, la Brăila, divizionara B 
localitate a întîlnit, într-o 
i amicală, Selecționata 

armatei siriene cu care a ter
minat la egalitate : 3—3 (1—2). 
Au marcat: Besman (min. 14 
și 72), Traian (min. 89) pentru 
gazde ; Sovhel (min. 23) și Sa
mir (min. 43 și 50) pentru oas
peți.

C.S.M.

Idin îc 
partidă

I
I
I
I
I
I

N. COSTIN — coresp.

DROBETA TR. SEVERIN 
F. G BOR (IUGOSLAVIA) 

0-1 (0-1)
Pe stadionul Drobeta Tr. Se

verin s-a disputat, miercuri, 
tn prezența a aproxima
tiv 2 000 de spectatori, par
tida amicală dintre C.S.M. șl 
formația iugoslavă F. C. Bor. 
Meciul s-a încheiat cu victoria 
oaspeților, prin golul marcat de 
Nicolici I (min. 6).

Petre MANAFU, coresp.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
duminica, 22 MAI 1977, Con

curs Pronosport axat pe etapa 
campionatului de fotbal 
mei noastre divizii șl 
din campionatul italian.

al pri- 
meciuri

I. Steaua — Rapid 
U. S.C. Bacău — F.C.

III. A.S.A. Tg. Mureș
IV. U.T. Arad — Progresul

Corvinul — F.C. Bihor 
„Poli“ Tim. — F.C.M. Reșița 
„U“ Craiova — F.C. C-ța 
Politeh. Iași — F.C.M. Gl. 
Catanzaro — Lazio
Cesena — Milan 
Internazionale — Perugia 
Napoli — Fiorentina
Verona — Foggia

Argeș
- Jiul

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 13 MAI 1977

2 5
3 :

_ . a
1.908 lei ; cat. 5 : 65,80 a 683 iei ;

EXTRAGEREA I ! Categoria 
1 variante a 22.467 lei ; 
11,80 a 3.808 lei ; cat. 4 : 23,55

cat.

1 : 123.025

DIVIZIA C-PE SCURT

V. 
VI. 

VII. 
VIII.

IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

★
Tragerea Loto de astăzi va 

transmisă la televiziune
fl 

----------- — ---------------- la ora 
18,50. Rezultatele tragerii vor il 
transmise și la radio In cursul 
serii.

EXTRAGEREA a H-a ____
ria A : 1 variantă 10% autotu
rism DACIA 1300 ; cat. B: 1 va
riantă 50% a 7.949 lei, 3 variante 
25% a 3.974 lei și 12 variante 10% 
a 1.590 lei ; cat. C : 12,55 a 3.104 
lei ; cat. D : 29,30 a 1.329 lei ; 
cat. E : 58,25 a 669 lei ; eat. F s 
174,10 a 224 led ; cat. X : 1.605,10 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A C 
16.244 lei.

: Catego-

Autoturismul DACIA 1300 de 
la categoria A a fost obținut de 
ROȘUIOAN din Cuglr, jud. Alba.

• După etapa a 24-a. deci cu 
sase „runde" înaintea încheie
rii campionatului, doar o sin
gură fruntașă din cele 12 serii 
are un avantaj substantial de 
puncte — I.C.I.M. Brașov 33 p, 
fată de Viitorul Gheorghieni 
care are 28 p. în rest, liderii 
sint departajați prin unul, două 
sau trei puncte, ori se află la 
egalitate, de următoarele cla
sate, ca. de pildă, cele din se
riile I si a X-a — C.S. Boto
șani și, respectiv. Minerul Rod
na. Deci se anunță un final 
deosebit de disputat pentru 
fruntașele seriilor. • în vechiul 
„duel" dintre Pandurii Tg. Jiu 
fi C.S.M. Drobeta Tr. Severin, 
prima echipă s-a distanțat a- 
cum la două puncte, deoarece 
duminică a cîștigat tn deplasa
re. la Băilești, iar formația se
verineana n-a reușit decît un 
egal, la Brezoi. Situația se pa
re că se va menține si după 
etapa a 25-a întrucît ambele 
formații joacă, acasă, meciuri 
relativ ușoare. Pandurii cu Mi
nerul Motru iar q" — 
Dunărea Calafat — 
după etapa a 24-a 
va dintre ultimele 
care nu mai au șanse de su
praviețuire în campionat : Fo- 
resta Moldovița (10 o). Metalo- 
sport Galați (7 r>). Gloria Poar
ta Aibă (9 p). Olimpia Giurgiu 
(10 p). Oțelul Tîrgoviște (13 p), 
Banatul Timișoara (15 p) și 
Textila Sebeș (9 n) • Etapa a 
25-a programează cîteva jocuri 
derby, ca. de pildă, cele dintre 
Știința Petroșani si Gaz metan 
Mediaș (deținătoarele locurilor 
3 8L respectiv 1 tn seria a

C.S.M. cu
- locul 12

• Cîte- 
clasate

a-XH-a — Gaz metan are un 
vantaj de 2 p), Avîntul Reghin 
(locul 3 cu 31 p) si Metalul 
Aiud (locul 4 cu 30 p in seria 
a X-a) • Echipa Unirea Dej a 
făcut un salt spectaculos (seria 
a X-a), în urma cîștigării la... 
masa verde a jocului de la 
Borșa (pe care l-a pierdut pe 
teren cu 2—3) și are acum 32 p 
ca si liderul seriei. Minerul 
Rodna • S-a înregistrat prima 
retragere din campionat. Este 
vorba de Victoria Zalău (coda
șă de 15 etape în seria a iX-a). 
Hotărîrea retragerii a fost, du
pă cum se pare, pripită, de
oarece conducerea echipei a în
cercat să revină asupra ei. du
pă o __________ "
F.R.F. • Arbitrul I. Both (Si
ghișoara) a reținut după jocul 
Soda Ocna Mureș — Dermata 
Cluj-Napoca patru legitimații, 
deoarece posesorii lor (Fl. Cris- 
tea. I. Chira — de la Soda, Șt. 
Ștefănescu și A. Sallak — de 
la Dermata) n-au o tinută ca
pilară corespunzătoare... • Ieși
rile nesportive ale unor jucă- 
teri au continuat și duminica 
trecută. Printre cel eliminați 
pentru diferite abateri grave 
s-au numărat, printre alții. A. 
Katona și V. Mîndreanu (Mu
reșul Luduș), I. Bălănică (Azo
tul Slobozia), N. Demiciuc 
(C.F.R. Simeria). M. Atasiei 
(NicoUna Iași). I. Petrică (Chi
mistul Rm. Vîlcea), H. Popa 
(Oțelul Tîrgoviște) și D. Bizbac 
(Metalul Botoșani) — care l-a 
Insultat pe arbitru după termi- 
ftwaa locului.

săptămînă. Va decide

L RABȘAN

RAPID S-A ANTRENAT 
CU DOI ADVERSARI

Ieri, în Giulești, echipa Iul 
Motroc a susținut un meci de 
pregătire în vederea meciului 
cu Steaua, întîlnind, în cite o 
repriză, pe Flacăra roșie (scor 
1—1) și pe Laromet (scor 
5—1). (D. Moraru-SIivna — co? 
resp.)



ÎNCHEIEREA VIZITEI SPORTIVI ROMÂNI IH INIilNIRI INTERNAIIONALE

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎN R.P. POLONA
(Urmare din pag. 1)

poloneză, condusă de tovarășul 
Edward Gierek, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, au semnat, 
joi, 19 mai, după-amiază, in 
cadrul unei ceremonii desfășu
rate in sala coloanelor Consi
liului de Miniștri al R.P. Polo
ne, Declarația privind Întărirea 
și aprofundarea colaborării 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă.

După semnarea Declarației, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Edward Gierek s-au felicitat, 
și-au strins indelung, priete
nește, miinile, s-au îmbrățișat, 

★
Joi, 19 mai, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie efec
tuată in Republica Populară 
Polonă de delegația de partid și 
de stat condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la invitația 
tovarășului Edward Gierek, a 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri ale R.P. 
Polone.

Noua intilnire la nivel inalt 
româno-polonă, desfășurată sub

TELEX
ATLETISM • La Paris Marle- 

Christine Debourse a stabilit un 
nou record național în proba de 
săritură în înălțime cu perfor
manța de 1,91 m.

baschet e Turneul de la 
Kosice a fost cîștigat de repre
zentativa masculină a Ceho
slovaciei, învingătoare cu scorul 
de 93—87 (47—51) în ultimul meci 
susținut cu formația Cubei.

CICLISM • Turul Romandiel 
a fost cîștigat de rutierul Gian- 
battista Baronchelli, urmat de 
olandezul Joop zoetemelk la 
1:22 și norvegianul Knut Knud
sen — la 2:43.

FOTBAL • Joi în 4 orașe din 
Belgia au început întîlnirile fazei 
finale a celei de a 30-a ediții a 
turneului U.E.F.A. pentru iuniorl. 
Iată rezultatele înregistrate : Aus
tria — Malta 0—0 ; Islanda — Gre
cia 1—1 ; Irlanda — Franța 1—0; 
R.F. Germania — Iugoslavia 2—1; 
U.R.S.S. — Irlanda de nord 1—3 ; 
Anglia — Belgia 1—0.

PENTATLON • După patru 
probe în clasamentul general al 
concursului de la Budapesta con
duce Laszlo Horvath (Ungaria), 
cu 4270 p. urmat de Zoltan Ma- 
racsko (Ungaria) — 4152 p. Du
mitru Spîrlea (România) — 4122 
p, Galafteev TURSS) și Planck 
(Ungaria) — cite 4056 p.

Competiția se încheie astăzi cu 
proba de cros.

ȘAH • Meciul pentru sfertu
rile de finală ale turneului can
didatelor la titlul mondial femi
nin dintre maestrele Elena Ah- 
mîlovska și Tatiana Lemaclko a 
continuat la Sofia cu partida a 
5-a, care s-a întrerupt la muta
rea a 41-a. Scorul meciului este 
ifayorabil Elenei Ahmîlovska cu 
ȘA—1% p. ® Partida centrală din 
runda a 9-a a turneului de la 
Las Palmas (Insulele Canare) s-a 
disputat între marii maeștri Ana
toli Karpov și Bent Larsen șl 
s-a încheiat remiză ia mutarea a 
32-a. Alte rezultate : vlsier — Tal 
1—0 ; Timman — Pomar 1—0 ; 
Browne — Cabrera 1—0 ; Tata! — 
Hernandez remiză : Adorjan — 
Miles remiză ; Belon — De- 
barnot remiză. în clasament con
tinuă să conducă Anatoli Kar
pov cu 8 p. urmat de Timman și 
Tal — cite 6'/, p. Larsen și Brow
ne — cite 51/,

TENIS n în turneul de la Dti- 
sseldorf, Fibak l-a învins cu 6—1.
5— 7. 7—5, pe Lewis, Dibbs a 
dispus, cu 6—3, 6—4 de Goven, 
iar Molina a cistieat cu 6—0. 4—6.
6— 2 in fala lui Solomon. Alte 

rezultate : Ismail el Shafei — 
Rolf Gehring 6—1. 2—6, 6—2 ; 
Karl Meiler — Patricio Cornejo 
6—4. 7—5. 

semnul stimei reciproce dintre 
cele două țări, partide și po
poare, deschide prin înțelegerile 
și măsurile convenite noi per
spective extinderii cooperării 
rodnice dintre cele două țări 
socialiste.

Aeroportul Okecie poartă 
haine sărbătorești. Pe frontis
piciul aerogării se află stemele 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Polone în
cadrate de steagurile de stat ale 
celor două țări ; pe mari 
pancarte sint înscrise lozinci ee 
exprimă bucuria Varșoviei so
cialiste și a întregii Polonii de 
a fi fost gazda distinșilor oas
peți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau un călduros rămas bun de 
la tovarășul Edward Gierek și 
tovarășa Stanislawa Gierek, de 
la tovarășul Henryk Jablonski 
și tovarășa Jadwiga Jablonski, 
de la celelalte persoane oficiale 
poloneze.

★
Delegația de partid și de stat, 

condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, care a făcut o vizită 
oficială de prietenie în Repu
blica Populară Polonă, Ia invi
tația tovarășului Edward Gierek, 
a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri ale R.P. Po
lone, s-a înapoiat, joi seara, 
in Capitală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat Ia aeroport eu 
multă căldură, cu sentimente de 
stimă și dragoste de mii de 
bucureșteni.

Final pasionant în grupa a 9-a 
a preliminariilor C. M.

In mod firesc, atenția iubito
rilor de fotbal de pe continent 
s-a îndreptat miercuri seara 
spre cele două meciuri oficiale. 
La Tbilisi, în cadrul prelimina
riilor C.M. (gr. 9), peste 80 000 
de spectatori au urmărit parti
da dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și Ungariei. Așa cum 
era de așteptat, victoria a re
venit gazdelor cu 2—0 (2—0), 
scor stabilit în urma golurilor 
înscrise pînă în min. 14 (Bu- 
riak și Balint — autogol, care 
a deviat în poartă șutul lui 
Bloliin). Arbitrul englez Taylor 
a condus echipele : U.R.S.S.: 
Degtarev — Troskin, Novikov, 
Kinkahașvili. Matveenko — 
Maksimenkov (Minaev), Kon
kov. Buriak — Oniscenko. Ki
piani. Blohin ; UNGARIA : 
Gujdâr — Martos, Balint. Ke-

Deși învinsă,
Cupa U.

La Bilbao. returul finalei 
Cupei U.E.F.A., care a opus 
formația locală Athletic echipei 
italiene Juventus Torino, a fost 
cîstigată de gazde cu 2—1 
(1—1). dar victoria s-a dovedit 
insuficientă pentru ca formația 
spaniolă să intre în posesia 
trofeului. Juventus, care cîști- 
gase prima întîlnire cu 1—0. a 
cucerit cupa, grație golului mar
cat în deplasare Cum a decurs 
iocul de la Bilbao ? Scorul a 
fost deschis de italianul Bette- 
ga (min 6) printr-un gol mar
cat cu capul, la capătul unui 
contraatac. Peste numai 5 mi
nute. Irureta aduce egalarea. 
Prima repriză a fost de bună 
factură tehnică. în partea a 
doua a meciului s-a iucat mai

BLDROS BEDR0S1AN 
ÎNVINGĂTOR EA LONDRA 
9 Gheorghe Megelea — 

83,24 m la aruncarea 
suliței

La Crystal Palace (Londra) 
s-a desfășurat miercuri seara 
un mare concurs internațional 
care s-a bucurat de participa
rea unor vedete ale atletismu
lui mondial. între laureații 
concursului se numără și doi 
sportivi români. Astfel, Bedros 
Bedrosian a cîștigat proba de 
triplusalt cu rezultatul de 15,62 
m, iar Gheorghe Megelea s-a 
clasat al treilea la aruncarea 
suliței cu o performanță bună. 
83,24 m. Proba a fost ciștigată 
de campionul olimpic Miklos 
Nemeth (Ungaria) cu 86,66 m 
iar pe locul doi s-a situat com
patriotul său Erdely cu 85,18 
m. Alte rezultate : 100 m : Don 
Quarrie (Jamaica) 10,52; 200
m : Quarrie 20,70 ; 400 m: Roy 
Jenkins (Anglia) 47,80, 3 000 m: 
Filbert Bayi (Tanzania) 7:53.29 ; 
5 000 m: Suleiman Nyambul 
(Tanzania) 13:34,6.

Cu două etape înaintea încheierii „cursei Pficii“

ECHIPA TĂRII NOASTRE SE MENȚINE PE IOCUL VI
USTI NAD LABEM, 19 (prin 

telefon). Cea de a Xl-a etapă a 
„Cursei Păcii", desfășurată in
tre orașele Mlada Boleslav și 
Usti Nad Labem, a măsurat 147 
kilometri, fiind o etapă de mun
te, deci ridicînd serioase difi
cultăți rutierilor. Cățărătorii 
s-au simțit însă în mediul lor 
și, bineînțeles, au avut de spus 
un cuvînt greu, cîștigînd secun
de prețioase.

Trei rutieri, Osokin (U.R.S.S.), 
Cardet (Cuba) și Skoda (Ceho
slovacia) s-au impus în finalul 
acestei etape, detașindu-se pe 
străzile orașului Usti Nad 
Labem și intrînd pe stadionul 
„1 Mai“ cu un avans de 47 de 
secunde asupra plutonului ur
măritor, format din 17 rutieri. 
Victoria în etapă 1-a revenit lui 
Osokin 3 h 24:58, urmat de Car-

reki, Tolh — Nylasi, Pint6r. 
Zombori (Fazekas) — Pusziai 
(Torok), Kovăcs, VăradL

Urmează ultimul meci, deci
siv, la 25 mai, la Budapesta : 
Ungaria — Grecia. Dacă intîl- 
nirea se termină la egalitate, 
cîștigătoarea grupei va fi re
prezentativa U.R.S.S. Mai exis
tă însă alte două variante: 
oricare învingătoare (Ungaria 
sau Grecia) va ocupa locul 1 
în grupă ! Apoi, prima clasată 
— după cum se știe — va mai 
susține două jocuri de baraj cu 
formația clasată pe locul 3 în 
turneul final al Americii de 
Sud. la care participă Brazilia, 
Peru și Bolivia. Cîștigătoarea 
barajului se va califica pentru 
turneul final al C.M. din Ar
gentina.

Juventus cîștigă 
E. F. A. !
mult într-un șingur sens : spre 
poarta apărată de Zoff. Dar 
defensiva italienilor a funcțio
nat bine, gazdele nereușind să 
marcheze decît o singură dată 
prin Carlos (min. 79). în ulti
mele minute, asaltul gazdelor 
se intensifică, dar cele 5 lovi
turi libere acordate de arbitrul 
austriac Lienemayr au rămas 
fără rezultat. Au iucat echipele: 
ATHLETIC BILBAO : Iribar — 
Lașa (Carlos). Guisasola. Escal- 
za, Alesanco — Villar. Dani. 
Irureta — Amorrotru, Churru- 
ca. Rojo I : JUVENTUS : Zoff 
— Cuccureddu Gentile, Furino, 
Morini — Scirca, Tardelli. Cau- 
sio — Boninsegna. Benctti, Be- 
tiega.

ROMÂNIA-BULGARIA 9-4
ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO
CLUJ-NAPOCA, 19 (prin te

lefon). Turneul de polo dotat 
cu Cupa României a fost Inau
gurat în piscina din localitate 
ale cărei calități (apă cristal, 
aparatură electronică modernă) 
sînt completate de condițiile or
ganizatorice remarcabile asigu
rate de C.J.E.F.S. Cluj cu spri
jinul comisiei municipale de 
natație.

Prima reprezentativă a Româ
niei a debutat in compania e- 
chipei Bulgariei pe care a în
trecut-o cu scorul de 9—4 (3—2.
2— 1, 2—1, 2—0) după o dispută 
în care cursivitatea jocului șl 
în unele perioade evoluția sco
rului i-au sporit atractivitatea. 
Poloiștil noștri au condus cu
3— 0 (min. 2:47) dar în min. 7:07 
scorul devenise egal datorită, 
în mare măsură, unor neglijen
țe comise în apărare de for
mația română. Mal apoi repre
zentanții noștri au luptat din 
greu pentru a se desprinde de 
niște adversari foarte tenace. 
Reușita aceasta au datorat-o 

det și Skoda în același timp. în 
pluton s-a aflat și reprezentan
tul nostru Dulgheru, care a o- 
cupat locul 18.

Cu ocazia acestei a 3-a etape 
de munte, Romașcanu a pro
gresat în clasamentul rezervat 
cățărătorilor, situîndu-se în mo
mentul de față pe locul 6, în 
vreme ce în clasamentul sprin
terilor el ocupă locul 7.

Restul rutierilor români au 
sosit la Usti Nad Labem cu 
grosul plutonului, echipa țării 
noastre menținîndu-se astfel, 
pe locul VI în clasamentul ge
neral.

în clasamentul general Indi
vidual, pe primul loc se află, 
în continuare. Pikkuus (U.R.S.S.) 
în vreme ce reprezentantul nos
tru Vasile Teodor ocupă locul 
19.

*

Vineri se desfășoară etapa a 
XlI-a, Usti Nad Labem — So
kolov, care măsoară 162 km, 
urmînd ca cea de a 30-a ediție 
a „Cursei Păcii" să se încheie 
sîmbătă cu o etaipă de 154 km, 
care va aduce caravana la 
punctul terminus al cursei — 
la Praga.

Hristache NAUM

DUPĂ DEMONSTRAȚIA DE LA BOLOGNĂ
(Urmare din pag. 1)

subliniază cîteva dintre trăsă
turile fundamentale ale aceste
ia : talent, muncă intensă, is
tovitoare uneori, competență șl 
pasiune în pregătire — toate 
avînd drept rezultat înalta mă
iestrie atinsă in prezent de 
mișcarea sportivă românească. 
„Numai astfel se explică — 
ne declara Italo Cucei, director

APRECIERI ASUPRA GIMNASTELOR ROMÂNCE
ROMA, 19 (Agerpres). — Co

mentatorul sportiv al agenției 
italiene de presă ANSA subli
niază în corespondența sa suc
cesul concursului demonstrativ 
oferit de gimnastele românce 
în frunte cu tripla campioană 
olimpică Nadia Comâneci, 
miercuri seara la Palatul spor
turilor din Bologna. „Super- 
campioana de la Montreal, Na
dia Comăneci, și colegele sale 
Teodora Ungureanu,' Marilena 
Neacșu, Cristina Itu, Gabi 
Gheorghiu, Emilia Eberle s-au 
produs în strălucite exerciții 
la paralele, sol, bîrnă și în 
exerciții ritmice colective. în 
ciuda caracterului necompetitiv 
al manifestării, evoluțiile gim
nastelor românce, însoțite de a- 
plauzele entuziaste ale miilor 
de spectatori, au scos în evi
dență încă o dată măreția școlii 

unei mai active circulații a ju- J 
catarilor și a mingii, ca și piu- i 
sulul de incisivitate in acțiuni-j 
le ofensive. Ca urmare tabela 
de scor a consemnat, în final, 
o diferență de 5 goluri in fa
voarea echipei României, dife
rență care ar fi putut fi mal 
mare fără neglijențele aminti
te. Au înscris : II. Slăvei, C. 
Rusu și Nastasiu — cite 2, CL

Programul de azi : de la ora 
10 : Iugoslavia — România ti
neret, România — Ungaria, Bul
garia — Grecia, de la ora 17 I 
România — România tineret, 
Ungaria — Grecia, Bulgaria — 
Iugoslavia.

k^vnn^\\\\\\v,\\\vni

Rusu, Schervan și Răducanu — 
cite 1, respectiv, Popov — 3 și 
Gadjev. Au condus L. Copolla 
(Italia) și K. M. Pollmann (R.F. 
Germania).

în deschidere, selecționata de 
tineret a României a opus o 
dirză rezistență echipei Unga
riei, campioană olimpică și eu
ropeană, care s-a impus dato
rită valorii sale, gabaritului șl 
experienței componenților săi. 
Tinerii noștri jucători au acțio
nat în unele momente cu timi
ditate. Scor: 7—2 (1—0, 3—1,
2— 1, 1—0). Au marcat : Csa- 
po — 3, Farago 2, Horkay 
și Wolf — cite 1 pentru Unga
ria. R. Rusu și Munteanu.

în ultimul meci : Iugoslavia 
—— Grecia 13—8 (2—2, 4—3, 4—0,
3— 3).

D. STĂNCULESCU

SURPRIZE
LA„FOROITALICO'

ROMA, 19. — După mai multe 
aminâri, cauzate de vremea ploioa^â. 
partidele din primele tururi ale 
campionatelor internaționale de ‘enie 
ale I toi iei au fost programate ia 
ritm accelerat, pe terenurile de la 
,,Foro ItoUco* din Roma. In proba 
de simplu, Ifie Nâstase l-a învins cu
6- 3, 7—5 pe Bob Hewitt Con
te ri or, Hewitt eliminase pe Taroczi. 
la scorul de 6-4, 6-4), iar ’a duble 
perechea Nâstese—Kodes a dispus de 
cuplul englez Feover—Drysdale cu
7- 6, 4-6, 6—4. Ion T'tnoc, dupâ vic
torii la D. Hârădâu (6-3, 2-6, 6-2) M 
B. Mitton (6-2, 7-6) a fost învins de 
paraguyanui V. Pecci, cu 5—7, 6-2, 
4-6.

Iat3 șl alte rezultate, în ordinea 
dîsputârîl jocurilor : Franulovici — 
Martin 3-6, 6-0, 6-0 ; Kodes — Feo
ver 6-4. 4-6. 6—4 ; Panatta — Gulii- 
kson 6-2, 6-2 ; Spear - Bertolucci 
6-4. 6-4 ; Gottfried - Smid 6-3. 
6-3 ; Peed — Barazzutti 7-6, 6—2 : ; 
Warwick — Scanlon 0-6, 6-1, 6—1 I i 
Dent — Deblicker 6—1, 6—4 ; Gerulai- 
tis - Kodes 6-4, 6-3. S-au îrweg»»-| 
trat șl două marl surprize, Vilas : 
fiind eliminat de Franulovid (6-7. ’ 
4—6), iar Ramirez de câtre Warwick 
(6—4, 2-6, 4-6).

al revistei *Guerin Sportivo»^ 
marile succese ale mișcării spor
tive românești la Jocurile O- 
limpice de la Montreal si in 
alte întreceri internaționale**.

Vineri, cu cursa TAROM da 
la Roma, gimnastele românce 
se înapoiază în patrie, după ce« 
la Milano Marittima și la Bo
logna. ele au făcut să se vor
bească în termeni elogioși des
pre sportul nostru, despre gim
nastica feminină din România.

românești de gimnastică, pre
gătirea desăvîrșită a sportivelor 
românce. In exercițiile la bîrnă 
și sol, Nadia Comăneci a de
monstrat inegalabila sa clasă 
sportivă și calitățile care au 
făcut din ea prima gimnastă a 
lumii".

★
Intr-o știre transmisă din 

Roma, agenția TASS relatează 
că tradiționalul trofeu „Ramura 
de măslin" al Asociației In
ternaționale a Presei Sportive 
a fost decernat în localitatea 
Milano Marittima campioanei 
olimpice absolute pe anul 1976,"" 
„renumita gimnastă româncă 
Nadia Comăneci. Trofeul 
A.I.P.S. este acordat, după tra
diție, în fiecare an, celui mai 
bun sportiv sau celei mai bune 
sportive din lume", se arată in 
corespondență.
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