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Gimnastele noastre s-au înapoiat din Italia

„NE AM BUCURAT DE 0 PRIMIRE
ENTUZIASTĂ, EXTRAORDINARĂ..."

Ieri, pe aeroportul Otopeni, la înapoierea gimnastelor noastre de la Bologna...

Ieri după-amiază, pe aeropor
tul Otopeni, Nadia, Teodora și 
celelalte fetițe din noua „echi
pă de aur" au revenit din Ita
lia, după „rarissima" demon
strație de la Bologna, cînd mii 
de italieni au renunțat să sa
vureze, în fața televizoarelor, 
marea aventură a fotbaliștilor lui 
Juventus la Bilbao, pentru a o 
revedea, în carne și oase, pe 
cea care a strălucit la Montreal 
și „a urcat Everestul a doua 
oară", la Praga. cu o dezinvol
tură superioară „premierei ca
nadiene", o premieră considera
tă (de mulți) ca fiind imposibil 
de egalat.

Pe chipul fetițelor. Imediat 
după aterizare, am surprins 
semnele oboselii. „Cum ați că
lătorit, Nadia ?“ „Ne-am trezit 
la patru dimineața, ca să luăm 
trenul spre Roma. Am traversat 
orașul cu autobuzul. Totul a fost 
în grabă. La un moment dai, 
ghidul italian ne-a spus că in 
stînga se va vedea Catedrala 
Sf. Petru, dar n-am reușit să 
o vedem. Tot în grabă am aler
gat spre aeroport. Am putea 
spune că am rămas doar cu 
frumosul trofeu al ziariștilor și 
cu amintirea serii de la Bolog
na, cînd am primit flori multe, 
multe de tot". încercăm un 
moment retrospectiv : „Ce-ai 
simțit. Nadia, pe podiumul de 
la sărituri, la Praga, cînd ai 
fost poftită pe treapta a doua ?“ 
Nadia răspunde, mai gravă, ca 
oricînd : „Am vrut să nu simt 
nimic. Am început să repet în 
gînd : merg înainte, merg îna
inte, merg înainte î“ „Dar îna
inte de bîrnă, după ce, între 
timp, s-a întîmplat și povestea 
de la paralele ? No», cei de a- 
casă, ne măsurăm bătăile pulsu
lui". Spre surprinderea repor
terului, Nadia zîmbește : „Dar 
v-am spus de atitea ori că mie 
nu mi-c frică ! Unora le e frică 
ori de cite ori se urcă in avion. 
Ce să spună atunci aviatorii ?“

Teodora e necăjită. Asta se 
vede din graba cu care ar vrea 
să ajungă acasă, la Onești. Se 
uită mereu la ceas.

CONCURS DE VERIFICARE 
Șl SELECȚIE A GIMNAȘTILOR

Azi după-amiază, la sala de 
la Complexul „23 August", lotul 
masculin de gimnastică va sus
ține un concurs de verificare și 
selecție, în vederea Campiona
telor europene de la Vilnius 
(URSS), de la finele săptămînii 
viitoare. Vor participa, printre 
alții, Dan Grecu, Mihai Borș, 
Ion Checicheș, Sorin Cepoi, 
Nicolae Oprescu, Kurt Szilier.
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Intrăm în holul cel mare. Din 
grupul celor care așteaptă, se 
desprinde o fată înaltă, brunetă. 
Are in mîini o jucărie, repre- 
zentind un miel alb, în mărime 
naturală. Se aruncă literalmen
te spre Nadia și Teodora, îm- 
brățișîndu-le. Fetele nu par sur
prinse. Enigma se dezleagă 
imediat. Fata cea brună este un 
reporter al televiziunii din Ca
racas, Blanca Rosa Ramos. A 
fost la Praga, unde a urmărit 
concursul. A plecat apoi spre 
București. A așteptat acest mo
ment. Un reporter radio îi in
tuiește volubilitatea. Blanca 
Rosa nu stă pe gînduri : „Na- 
dia este o gimnastă incompara
bilă. Și spun asta mai ales după 
Praga. La Montreal, cu exerci
țiile de la Praga, ar fi obținut 
10 pe linie".

Prin hol, în drum spre au
tomobilul care așteaptă să ia 
drumul Oneștilor, încercăm să 
o ajutăm pe Nadia să-și ducă

ASTĂZI ȘI MÎINE, ETAPA A 26 fl A DIVIZIEI A DE FOTBAL

MECIURILE ECHIPELOR 
ÎN PRIM-PLAN

Campionatul Diviziei A de 
fotbal programează, la sfîrșitul 
acestei săntămîni. jocurile eta
pei a 26-a. Dintre ele. unul se 
va disputa chiar astăzi, punînd 
față în față echipele bucureș- 
tene Dinamo și Sportul studen
țesc. Evoluînd pe propriul sta
dion. dinamoviștii par a avea 
prima șansă, cu atît mai mult 
cu cit studenții vor fi lipsiți în 
acest meci de unul dintre jucă
torii lor de bază. Oct. lonescu, 
care este suspendat.

Din programul de mîine se 
detașează, ca interes, partida de 
pe stadionul Steaua, in care 
actualul lider — trecut în frun
tea clasamentului după dispu
tarea restantei de miercuri, cu 
Progresul — va primi replica 
Rapidului. Steaua pornește, de
sigur. ca favorită, dar — ca în
totdeauna în confruntările din
tre formațiile bucures’.ene — 
echipa feroviară poate produce 
o surpriză.

Așteptat cu interes este și 
meciul de la Tg. Mureș, unde 
Jiul va avea de dat o nouă și 
dificilă probă pentru susținerea 
candidaturii sale la unul din 
primele locuri ale clasamentu
lui.

La Craiova. Universitatea pa-

Simbătă 21 mai 1977 I
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valiza. Fetița refuză și zîmbește 
pentru a doua oară, părînd să 
spună : „Cum vă puteți închi
pui așa ceva ?“ Reporterul în
registrează, cu o oarecare tris
tețe, această încercare de prote
jare a forțelor lui fizice.

Din fericire, mai stăm cîteva 
minute, în așteptarea baga
jelor. Bela Karoly are un ră
gaz : „Ne-am bucurat de o pri
mire entuziastă, extraordinară. 
Rețin un titlu de ziar: „Nadia. 
in Italia, per dimenticar", ce să 
uite... Dar Nadia știe să nu uite, 
îmi aduc aminte cu plăcere de o 
conferință de presă ad-hoc la 
Milano Marittima, cînd fetele 
noastre au fost înconjurate cu 
un sentiment special, între dra
goste si admirație. In acest 
Turn Babei al gazetarilor am

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a) 

re — la prima vedere — a nu 
avea probleme deosebite cu 
oaspetea ei de pe litoral, dar 
F.C. Constanța continuă să spe
re și. așa cum a dovedit-o în 
etapa trecută La București, știe 
să lupte pentru puncte și în 
deplasare.

Echipele gazdă sînt favorite 
și în celelalte partide ale eta
pei — de la Bacău. Arad, Hu
nedoara, Timișoara si. mai ales. 
Iași —, însă nu sînt excluse 
surprizele.

PROGRAMUL
ASTĂZI

București : DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC !
(stadionul Dinamo) ,

MÎINE
Craiova : UNIVERSITATEA - F.C. CONSTANTA
Bacău : SPORT CLUB - F.C. ARGEȘ
Tg. Mureș : A.S.A. - JIUL !

(ora 15, meci televizat) ]
Arad : U.T.A. - PROGRESUL ;
lași : POLITEHNICA - F.C.M. GALATI
Hunedoara : F.C. CORVINUL - F.C. BIHOR !
București : STEAUA - RAPID ;

(stadionul Steaua) i
Timișoara : POLITEHNICA - F.C.M. REȘIȚA

*i Cu excepția meciulu de mîine, de la Tg. Mureș, toate celelalte, în- J 
i1 clusiv cel de astâzi, vor începe la ora 17. 1 (

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

In ziua de 20 mai a.c. a avut 
loc Plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

La lucrări au participai 
membrii Consiliului, reprezen
tanți ai unor ministere și orga
nizații de masă cu atribuții în 
mișcarea sportivă, activiști ai 
C.N.E.F.S. și ai federațiilor spor
tive, antrenori, sportivi fruntași, 
ziariști.

Președintele C.N.E.F.S., tov. 
general lt. Marin Dragnea, a 
prezentat Raportul cu privire la 
modul în care se Îndeplinesc 
prevederile Programului de dez
voltare a activității de educație 
fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sporti
vilor români în vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice din 
1980.

Plenara a dezbătut Planul de 
măsuri cu privire la pregătirea 
sportivilor români pentru J.O. 
din 1980 și Regulamentul com
petiției sportive naționale „Da- 
ciada".

Au urmat discuții asupra ma
terialelor prezentate. Numeroși

înaintea C. E. de lupte greco-romane

PREGĂTIRI INTENSE 
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
• N. GINGĂ, ȘT. RUSU, C. ALEXANDRU ți I. PĂUN 
manifestă o bună dispoziție de luptă # Meciuri de 

selecție pentru alcătuirea echipei

Mai sînt puține zile pînă la 
startul în competiția continen
tală de lupte greco-romane
(26—28 mai) de la Bursa (Tur
cia). Ca de fiecare dată îna
intea unor mari întreceri in
ternaționale, • luptătorii noștri 
fruntași s-au reunit în Poiana 
Brașov pentru un scurt stagiu 
de pregătire în care să-și per
fecționeze forma de concurs.

Zilele trecute i-am întilnit 
pe elevii antrenorilor Ion Cor- 
neanu. Ion Cernea și Nicolae 
Pavcl la unul dintre ultimele 
antrenamente dinaintea plecă
rii spre Bursa. în fața maes
trului I. Corneanu s-au aliniat 
— într-o perfectă ordine și 
disciplină — cei mai valoroși 
21 de luptători ai țării. în rîn- 
dul lor : Nicu Gingă. Gheorghe 
Berceanu și Ștefan Rusu (vice- 
campioni olimpici la Montreal), 
Mihai Boțilă, Ion Păun, Victor 
Dolipschi, Ion Enache, ca și 
mai tinerii lor colegi, eviden- 
țiați în ultimele concursuri : 
Ion Draica, Ivan Savin. Ion 
Răduțescu, Nicolae Zamfir etc. 
După o ușoară încălzire, presă
rată cu multe exerciții atrac
tive, am urmărit două ore de

FRUNTAȘE,
CLASAMENTUL

1. STEAUA 25 15 3 7 52-28 33
2. Dinamo 24 12 7 5 52-27 31
3. Jiul 25 14 3 47-32 31
4. „U“ Craiova 25 12 6 7 41-25 30
5. Sportul stud. 25 10 7 8 26-20 27
6. U.T.A. 25 10 6 9 39-49 26
7. Polit. Tim. 24 11 3 10 27-24 25
8. A.S.A. Tg. M. 25 10 5 10 27-27 25
9. F.C. Bihor 25 9 7 9 38-38 25

10. F C.M. Reșița 25 10 5 10 34-37 25
11. F.C. Argeș 25 9 7 9 31-37 25
12, Polit. Iași 25 8 7 10 29-24 23
13. S.C. Bacău 25 8 7 10 26-29 23
14. Rapid 25 8 6 11 25-34 22
15. Corvinul 25 7 8 10 26-35 22
16. Progresul 25 8 5 12 29-48 21
17. F.C. C-ța 25 8 3 14 29-36 19
18. F.C.M. Galați 25 5 5 15 24-52 15

MECIURILOR 

participanți au făcut observații 
și propuneri menite să contri
buie la continua perfecționare a 
muncii de pregătire a sportivi
lor fruntași în vederea compe
tițiilor interne și internaționale, 
la o cit mai bună prezentare a 
loturilor la viitoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice.

Plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
a reprezentat un nou prilej 
pentru activiștii mișcării spor
tive și ai factorilor cu atribuții 
în sport de a-și manifesta re
cunoștința față de partid, față 
de secretarul său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru _ grija pe care o arată 
mișcării sportive, pentru spri
jinul pe care i-1 acordă, șî de 
a se angaja să depună toate 
eforturile pentru continua dez
voltare a educației fizice, a 
sportului de masă și de perfor
manță din țara noastră, contri
buind la creșterea și pe această 
cale a prestigiului de care se 
bucură in lume patria noastră 
socialistă.

antrenament de mare intensi
tate în care obiectivul a fost 
perfecționarea tehnico-tactică.

La sfîrșitul lecției am avut 
o scurtă discuție cu antrenorul 
emerit Ion Corneanu, care ne-a 
declarat : „în ultima perioadă 
de pregătire am efectuat trei 
cicluri de antrenamente mode
late după sistemul de dispu
tare a campionatelor europene. 
La citeva categorii am fost ne- 
voiți să organizăm și meciuri 
de selecție. De pildă, la 48 kg 
a trebuit să alegem intre Gheor
ghe Berceanu și Constantin A- 
lexandru. între Ion Enache și 
Ion Draica (la 82 kg) sau Pe
tre Dicu și Zaharia Felea (La 
90 kg). Pînă în prezent, la 
două dintre aceste categorii 
ne-am edificat asupra formei 
actuale a concurenților. Și-au 
cîștigat dreptul de participare 
la C.E. Constantin Alexandru

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, la Snagov
ÎNTRECERI 

INTERNAȚIONALE 
DE CANOTAJ

Astăzi dimineață, de la ora 
10,30, iubitorii canotajului pot 
urmări la Snagov o interesantă 
întrecere de canotaj. Este vorba 
despre Spartachiada internațio
nală a cooperatoarelor, care ali
niază la start schiflste de cate
goria tineret din trei țări : Polo
nia, Ungaria și România. Com
petiția este organizată de 
UCECOM.

CĂLĂREȚII ROMÂNI, PE LOCURI 
FRUNTAȘE IN UNGARIA

La Kiskunhalas (Ungaria) a 
avut loc un concurs interna
tional de călărie (obstacole) la 
care a luat parte si un lot de 
sportivi români, format din 
Dania Popescu. Cornel Ilin, Ion 
Popa. Radu Mihalcea, Victor 
Demian. Sportivii noștri au a- 
vut. în general, o comportare 
meritorie în compania unor că
lăreți din Bulgaria. Cehoslova
cia, Iugoslavia, U.R.S.S. și Un
garia. aflîndu-se printre frun
tașii probelor. Astfel. în proba 
nr. 3. Radu Mihalcea cu Ar
gint și Cornel Ilin cu Despot 
au ocupat locurile 2 și 3. iar la 
„ștafetă". Dania Popescu cu 
Vals și Cornel Ilin cu Pegas 
s-au clasat pe poziția a 3-a. 
Azi si mîine. ei vor concura în 
cadrul tradiționalei competiții 
de la Novi Sad.



CAMPIONATE • COMPETIȚII I înaintea etapei a 26-a

Cupa României 
la atletism, la 
o nouă ediție

O nouă ediție a 
Cupei României își 
începe astăzi în
trecerile în cadrul 
celor șase serii din 
cele trei grupe va
lorice. La Bucu
rești, pe Stadionul 
Republicii, în grupa 
A pornesc disputa 
pentru cucerirea 
titlurilor de cam
pioane republicane 
pe echipe (bărbați, 
femei și la gene
ral) următoarele 
formații ale clubu
rilor Steaua, Di
namo, Clubul atle
tic universitar. Ra
pid și Metalul din 
București, precum 
și reprezentativele 
județelor Cluj, Con
stanța, Brașov și 
Iași. Vor fi pre- 
zenți în Capitală, 
cu acest prilej, ma
joritatea compo- 
nenților Ioturilor 
atleți fruntași care se pre
gătesc pentru o seamă de 
competiții internaționale de an
vergură, între care Cupa Eu
ropei — pe echipe, Universiada, 
C.E. de juniori etc. Printre 
competitori se află : Veronica 
Buia, Natalia Mărășescu, Ileana 
Silai, Cornelia Popa, Niculina 
Vasile, Argentina Menis, Mi- 
haela Loghin, Eva Zorgo, Clau- 
diu Sușelescu, Toma Petrescu, 
Gheorghe Ghipu, Ilie Floroiu, 
Gheorghe Megelea, Carol Corbu, 
Bedros Bedrosian etc. Concursul 
începe astăzi la ora 16 și con
tinuă miine de la ora 10.

Celelalte grupe ale_ Cupei 
României se vor desfășura la 
Galati. Rm. Vîlcea. Tîrgoviște, 
Tulcea și Baia Marc.

NATALIA MARAȘESCU

ca cu gindul revanșei pentru 
că nu pot uita că au pierdut 
in tur. la Constanta, cu 12—13, 
după ce conduseseră cu 12—0 
(!) ; constănțenii vin în Capita
lă cu gindul victoriei, singurul 
rezultat care le-ar mai putea 
permite să 
dații Stelei 
premație.

Actuala 
aparent, cel puțin, 
destul de simplă în 
și fragilei garnituri 
vița Roșie. Meciuri echilibrate 
se anunță. în schimb, cele din
tre Știința Petroșani si 
tehnica 
Sibiu si 
turneul 
partida 
cui 9 este cea care va opune, 
la București, formațiile Rapid 
și Agronomia Cluj-Napoca. în 
celelalte întilniri fiecare punct 
poate fi... de aur : Sportul stu
dențesc — „U“ Timișoara, Glo
ria Buzău — Minerul Gura Hu
morului și Olimpia — Gloria 
Buc.

rămînă contracandi- 
în lupta pentru su-

lideră. Steaua, are 
o misiune 

fata tinerei 
a R.C. Gri-

Poli-
Iași, respectiv C.S.M. 
Rulmentul Bîrlad. în 

pentru locurile 9—16, 
care poate decide lo-

Etapa finală a „Cupei 
F.R.M." la motocros

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

republicane, 
se 

seamă

Gloria Arad și „U“ București — 
Dinamo Brașov.

în cursul acestei săptămîni 
s-au disputat trei întilniri, două 
restante și un joc din cadrul 
etapei de duminică : H. C. Mi- 
naur — Știința Bacău 
(12—6), Steaua — Poli 
șoara 24—19 (13—10) și Dina
mo București — Poli Timișoara 
23—13 (7—8).

30—17 
Timi-

Jucători din opt țări 
la turneul internațional 
de șah de la Timișoara

Traseul de la marginea ora
șului Sf. Gheorghe va găzdui 
mîine dimineață etapa finală 
a „Cupei F.R.M.“ la motocros. 
Participă sportivi din Brașov. 
Zărnești, Cîmpina. Ploiești, 
Buzău. Tg. Jju. Tg. Mureș. Mo- 
reni. municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Cîmpulung-Muscel și 
Sf. Gheorghe. în program fi
gurează probe pentru 
juniori și posesori ai 
retelcsr „Mobra". Primul 
se va da la ora 9.30.

seniori, 
moto - 

start

Penultima etapa din 
Divizia A de handbal

Runda de mîine a campiona
tului feminin de handbal ofe
ră două meciuri importante pen
tru primele două clasate : Uni
versitatea Timișoara va întîlni 
pe teren cvopriu o echipă care 
i-a creat dificultăți în ultimele 
campionate, Rapid București, 
în timp ce I.E.F.S., a doua 
candidată la titlu, susține un 
joc destul de greu în deplasa
re. la „U“ Cluj-Napoca. O par
tidă echilibrată se anunță cea 
de la Tg. Mureș, unde Mureșul 
va trebui să depună eforturi 
mari pentru a depăși Confecția. 
La fel de echilibrat se anunță 
și jocul Progresul — „U“ Iași 
(teren Progresul, de la ora 
9,30). Celelalte întilniri : Con
structorul Timișoara — „U“
București și Voința Odorhei — 
Textila Buhuși.

La masculin, capul de 
etapei este deținut de 
C.S.M. Borzești — „U“ 
Napoca, ambele echipe
implicate în lupta pentru 
tarea barajului. Un alt
frumos se anunță a fi cel 
tre H.C. Minaur Baia Mare și
Steaua. Celelalte întilniri ale
etapei : C.S.U. Galati — Relo- 
nul Săvinești. Știința Bacău

La Timișoara. în organizarea 
clubului local „Medicina", în
cepe un puternic turneu inter
national masculin de șah. Prin
tre concurenți 
mari maeștri, 
ternationah si 
loroși maeștri.

Ieri. în cadrul ședinței teh
nice. a avut loc tragerea la 
sorti care a dat următoarea or
dine a participanților pe tabe
lul de turneu : 1. m.m. Barczay 
(Ungaria), 2. m. 
(Franța), 3. m. 
(Elveția), 4. m.i.
m. Neamțu, 6. m. Ungureanu, 
7. m.m. Pidevski (Bulgaria). 8. 
m. Martinovici. 9. m.i. Șahovici 
(ambii Iugoslavia)), 10. m.m. 
Jansa (Cehoslovacia). 11. m. Ili- 
jin, 12. m.m. Holmov (U.R.S.S.), 
13. m. Biriescu.

Turneul este de categoria a 
8-a pe scara Elo. Sînt necesare 
8 puncte pentru obținerea unei 
note de mare maestru și 6*/a 
puncte pentru o notă de maestru 
internațional.

începe campionatul 
de dirt-track

I
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ULTIMELE VEȘTI DE IA DIVIZIONARELE A
• UNIVERSITATEA CRAIO

VA. Antrenamente zilnice, Cri- 
șan, accidentat la Zagreb, 
nu a revenit încă la lotul echi
pei sale de club. în privința 
formației, antrenorul C. Teașcă 
ne-a declarat : „Am incertitu
dini în legătură cu fixarea 
„ll"-Iui care va fi aliniat mîi
ne, fiind dezamăgit de randa
mentul. sub cota firească, a 
6—7 jucători, în etapa prece
dentă, la Hunedoara". • F. C. 
CONSTANȚA pleacă astăzi cu 
avionul pînă la București, de 
unde îsi va continua drumul cu 
autocarul. Nu vor evolua mîi
ne : Popa. Gătej, Codin, Drag- 
nea, Ignat (accidentați) și Bă- 
losu (bolnav 
va apela la 
alte rinduri.

ARBITRUL 
Georgescu (București).

tat bun după „egalul" realizat 
pe teren propriu. De altfel, du
pă cum ne spunea L Barbu, 
președintele clubului, s-a in
sistat pe remedierea lipsurilor 
semnalate în meciul cu Dina
mo. Ieri la amiază, 
plecat cu autocarul la Bacău. 
Incertă este doar folosirea

| ț» g ț pț

ARBITRUL PARTIDEI : 
Dinulescu (București).

echipa a

lui

C.

antrenat, 
formației 
cu re-

de hepatită), 
juniori, ca și

PARTIDEI i

Se 
în

N,

în• DINAMO s-a pregătit 
aceste ultime zile la Săftica, 
avînd ca parteneră. în jocul- 
școală susținut, propria echipă 
de juniori. Lucescu este în con
tinuare accidentat. Nu va pu
tea juca în meciul de astăzi 
nid I. Marin, care a fost sus
pendat pe o etapă • SPORTUL 
STUDENȚESC a susținut, după 
cum se știe, miercuri partida 
sa restantă cu F.C. Corvinul, 
pe care, cîștigînd-o, a săltat pe 
locul cinci în clasament. Astăzi, 
studenții vor susține un joc 
dificil, cu fostul lider, joc în 
care nu-1 vor avea în teren pe 
Octavian Ionescu, suspendat da
torită acumulării a trei carto
nase galbene

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Bărbulescu (București).

• A.S.A. s-a 
miercuri. în compania 
de juniori, întărită 
zervele echipei de seniori. Gli- 
gore este accidentat si va lipsi, 
în mod cert, din „ll“-le pe ca
re îl va alinia mîine antrenorul 
T, Bone. • JIUL s-a oprit. în 
drum spre Tg. Mures, la Bis
trița. unde a iueat în compania 
divizionarei B Gloria. în fața 
căreia a pierdut cu scorul de 
3—1 (au marcat pentru gazde : 
Ciocan, 2 goluri, și Moga. iar 
pentru oaspeți Sălăjan). Homan 
continuă să fie indisponibil.

ARBITRUL PARTIDEI : Fr. 
Coloși (București).

• U.T.A. privește cu toată 
seriozitatea partida cu Progre
sul. care nu se anunță deloc 
ușoară, cum sînt multi tentați 
să creadă. Miercuri, formația 
arădeană a susținut un joc în 
compania unei selecționate ju
dețene, alcătuită 
din Diviziile B si 
Au marcat Leac 
respectiv Tamaș.
continuare, accidentat. • PRO
GRESUL. după meciul cu Steaua, 
a susținut joi un antrenament.

din jucători 
C. Scor : 3—1.

(2) si Tisa, 
Cura este. în

se numără patru 
doi maeștri in- 
o serie de va- 
din opt țări.

Todorcevici 
Wirthensohn 
Ciocâltea, 5.

afiș al 
meciul 

Cluj- 
fiind 
evi- 

meci 
din

Meciul Dinamo — Farul 
domină etapa la rugby
Cea de-a zecea etapă a fazei 

finale în campionatul de rugby 
este dominată de partida Di
namo—Farul. Aceste două echi
pe abordează întîlnirea de pe 
poziții diferite : gazdele (un fel 
de a spune, pentru că. de fapt, 
meciul se joacă pe stadionul 
Olimpia) au ieșit, practic, din 
cursa pentru titlu, dar vor ju-

Campionatul republican 
dirt-track, ediția 1977, va 
cepe astăzi după-amiază, 
pista stadionului municipal 
Brăila. La start se aliniază 
alergători din București, Sibiu, 
Arad și Brăila. Actuala ediție 
a campionatului se va desfă
șura de-a lungul a patru eta
pe într-o formulă de 13 manșe.

de 
în- 
pe 
din

I
I
I

• S.C. BACĂU. Săptămînă 
de antrenamente la echipa bă
căuană. fără ioc amical. Toți 
componentii lotului sînt apti de 
ioc. mai puțin T. Zamfir, da
torită miei recidive a acciden
tării sale mai vechi. • F.C. 
ARGEȘ. Piteștenii și-au conti
nuat pregătirile cu asiduitate, 
în dorința obținerii unui rezui-

M. Banu învingător în 
concursul de obstacole
Pe stadionul Poiana Cîm

pina a avut loc. în organiza
rea asociației sportive Poiana 
din localitate, un reușit con
curs de obstacole, la care au 
evoluat cei mai buni moto- 
cicliști din țară. La capătul u- 
nor dispute mult apreciate de 
public, victoria a revenit cu
noscutului alergător Mihai Ba
nu (Poiana Cîmpina). urmat de 
Aurel Ionescu (Energia Cîm
pina). Gheorghe Oproiu (Poia
na Cîmpina) si Ernest Mulner 
(Torpedo Zărnești).

C. VIRJOGHIE-coresp.

Start in campionatul 
de călărie

I
I
I
I
I
I
I

CLASAMENTE
RETUR

STEAUA 
Jiul
Univ. Craiova 
S.C. Bacău 
Politehnica lăți 
F.C. Bihor

„Parcul 
vor a- 
probele

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Sportul stud.
8. F.C.M. Reșița
9. Dinamo

10. U.T.A.
11.

12-13.
F.C. Argeș 
Corvinul 
A.S.A. F.C.M’. Galet' 
Rapid 

1ă. Politehnica Tim. 7
17. F.C. Constanta 8
18. Progresul 8

14.
15.

iar vineri di 
reșteană se 
la Arad cu 
portarul de; 1 
ponibil.

ARBITRUI 
Anderco (Sat

• POLIȚE 
există nici o 
tabăra ieșear 
susținut un 
reprize a < 
(două repri 
una cu echi; 
ciul de mîir 
mare încrede 
va mai rep 
cută din pa 
declara C. 
dintele clubi 
GALAȚI. D 
Oradea, și i 
exil dorin 
tr-o evoluți 
niată. prob 
ciul cu F.C

ARBITRI 
Petrea (Bu

• JF.C. C 
se pare, a 
a evoluat îi 
cu Sportul 
pentru că . 
weiller cor 
nibili • >. 
joi la Beii 
Bihorul, d 
țean (scor 
fost realiz 
Suciu, Pop 
I). George 
nu va fi J 
vor juca i

8 6
8 5

1 1 20- 7 13
1 2 23-12 11

2 12- t

DIVIZIA A

Troi (la balon) și Iordanescu, doi dintre 
pioane pe care ii vom revedea miine in at

INTERBUCUREȘTEAN

16-17
6- 7

10-12
10-12

După disputarea partidei Progresul 
— Steaua, clasamentul interbucureș- 
tean are următoarea configurație :

ale e- 
26 de

Pe baza hipică din 
poporului" diu Craiova 
vea loc. azi și mîine, 
din prima etapă a campionatu
lui national de călărie (obsta
cole). La întreceri vor parti
cipa călăreți de Ia Steaua, O- 
limpia, C.S.M. Sibiu, Petrolul 
Ploiești. C.S.M. Craiova. C.S.M. 
Iași, Agricola Lugoj, A.S.A. 
Cluj-Napoca. Venus Mangalia, 
Ialomița Jegălia și Timiș Izvin. 
Programul este următorul : 
AZI. de la ora 9 : proba 
cat. semiușoară ; de la ora 
cat. ușoară ; MÎINE, de Ia 
9 : proba pe echipe și
mijlocie.

I
1. 
2.
3.
4.
5.

DINAMO 
Rapid 
Steaua 
Progresul 
Sportul stud.

6
5
6
6
5

2
2
2
2
1

2
2
2
2
2

2 
1
2
2
2

12- 9
8- 7
8-10 

\7-11
6- 4

6
6
6
6
5

© în cele nouă partide 
tapei a 25-a s-au marcat 
goluri, totalul lor (inclusiv cele 
înscrise în restanțele de miercuri) 
ajungînd La 602 : 441 gazdele, 161 
oaspeții.
• Golul 

cat de O. 
meciului 
Corvinul.

@ Doru
ni-că să înscrie primul său

eu nr. 600 a fost mar- 
Ionescu, în min. 35 al 
Sportul studențesc —

ECHIPA CAMPIONATULUII
Alcătuită pe baza adiționării notelor obținute de jucători, echipa 

campionatului Diviziei A, după 25 de etape, se prezintă astlel :

Chcran (167) 
Angelescu 

Troi (149)

I

Ger-

DIN TOATE SPORTURILE

și 
la

DE 
VITE- 

de 
s-au

Astăzi

5.
6.

Cadouri atrăgătoare pentru copiii dv. de 1 iunie. 
Practice • Moderne • Prețuri avantajoase.

ALERGĂTORII 
FOND $1 

prezenți la o suită 
în vederea cărora 

atenție.

pe ( echipe (ora 15,30, km 15, magis
trala București — Pitești) și respectiv 
Campionatul municipal de fond (ora 
7, km 7, șos. Alexandriei).

CICLISM 
ZIȘTII vor fi 
competiții, 
pregătit cu multă __ , _
(ora 16) și apoi la 28 mai, Velodro
mul Dinamo găzduiește etapele a 2-a 
și a 3-a ale întrecerii dotate cu „Cupa 
București" (viteză, 1000 m cu start de 
pe loc, adițiune de puncte). Mîine, 
pe șos. Alexandriei (ora 8.30, km 7), 
start în Campionatul municipal de 
contratimp individual, iar în conti
nuare, la 26 și 29 mal se va disputa 
Campionatul municipal de contratimp

— rochițe din țesături de bumbac, tip bumbac, 
mătase sau din in in amestec cu poliesteri ;

— compleuri, pantaloni și fuste din țesături de 
in cu poliesteri și din țesături tip geons ;

— bluze și cămăși cu minecă lungă sau scurtă, 
imprimate cu diferite modele sau într-o singură 
culoare.

(seria I) și

S.C.
S.C.

MUSCELUL - 
WISMUT GERA 

15—7. Peste 2000 de spec- 
asistat, zilele trecute, la o 

reuniune cu participarea 
de la S.C. Muscelul din 

Wismut Gera 
rezultate :

Obenauf b.p. Ștefănescu, Neamu b.p. 
Karlstein» Vlad b.ab.3 Gunzell, Un
gureanu b.p. Klaus. (D. RADULES
CU) A „MEMORIALUL PETRE POP". 
Reșița va găzdui între 25 și 29 mai 
cea de a lll-a ediție a turneului de 
box „Memorialul Petre Pop". La în
treceri, alături de sportivi de la Di
namo București, Steaua, Metalul 
București, U.M. Timișoara, C.F.R. 
Craiova ș.a. vor fi prezenți pugiliști 
din Iugoslavia, Algeria $i R.D. ” 
mană.

găsiți în magazinele textile-încâlțâminte ale comerțului 
de stat :

FE- 
rezer- 
după 
și la 

prezintă 
1. Universitatea Ti- 
(244-220), 2. „U"

3. Dina-

1. Steaua 6 p (290-192). 2. 
’ p (291—226), 3. Farul 4p

4. Politehnica la$i 4 p
5. I.E.F.S. 4 p (161-225), 
Galați 4 p (211-296). Ur- 
turnee au loc între 27

Oradea
a ll-a).

BOX
(R.D.G.) 
tatori au 
frumoasă 
boxerilor
Cîmpulung și S.C.
(R.D. Germana). Cîteva

Nicotae a reușit duml- 
gol

din actu 
După 25 
catorilor 
tori.
• în 

nat apa 
Gali (A 
(U.T.A.) 
lăți) și 
Craiova' 
18 di. vis 
de jucă
• Dui 

încă dc 
FI. Mai 
cartona: 
etape :

ș La 
asistat 
spectat' 
2 784 20C

Ioniță sau Răducanu (177)
Antonescu (180) Ștefănescu (181) Vigu (186)

Mulțescu (176) Biiloni (173)
Dumitrache (163) I. Florea (172)

BASCHET IN -CUPA DHJL-nCI DERAflEI" 
vată divizionarelor masculine A, 
turneele desfășurate la Brașov 
București, clasamentele se 
astfel : seria 1 : 
mi,oara — 6 p 
Cluj-Napoca 5 p (236-233), 
mo București 5 p (225—200), 4. Dina
mo Oradea 4 p (210—236), 
Rapid București 4 p (226-227), 
C.S.U. Brașov 3 p (242-267) ; seria 
a ll-a : 
I.C.E.D. 5 
(223-198), 
(198—237), 
6. C.S.U. 
motoarele 
28 mai la 
lași (seria

RADIO- RECENT A 

AMATORISM 
rad și Sibiu, prima 
concursurilor pentru _____
radiogoniometrie operativă („vînătoa- 
re de vulpi") dotate cu „Cupa Bana
tului" și „Cupa Transilvaniei*. Des* 
fășurate pe un timp favorabil, com- 
pef'țiile au antrenat un număr însem
nat de tineri și tinere, lata cîștigâ- 
torii : „Cupa Banatului" : Nicoleta
Chirilescu (Dîmbovița) și Pave! Ba
beu (Dîmbovița) ; „Cupa Transilva
niei" : Ibol ia Gașpard (Bihor) și 
Aurel Pastor (Brașov).
Tip LA SF1RȘITUL SAP-
1 ,IX TAMINI! VIITOARE se
va desfășura la Marsilia „Cupa țâ
rilor latine și Greciei". In vederea 
participării la această competiție, a 
fost alcătuit un lot din care fac 
parte : Mariana Feodot, Anișoara 
Matei, D. luga, C. Ion, Șt. Nedelcu, 
L._ Stan, C. Codreanu, M. Marin, R. 
Nicolescu. Delegația de sportivi ro
mâni va părăsi Capitala în cursul 
zilei de duminica.

AVUT 
in împreju- 
orașelor A- 

etapă a 
tineret la

• Ce: 
meciur 
3o de 
ori cit 
trei și



ipilasa. astăzi, 
iul, Tichigiu, 
a. este indis-

RTIDEI : O. 
e).

L IAȘI. Nu 
ionibilitate în 

studenții au 
>ală, de trei 

de minute 
Nicolina și 

juniori). Me- 
așteptat cu 

ed eă nu se 
priza neplă- 

Rapid". ne 
, vicepreșe- 
in. • F.C.M. 
ti bun de la 
. sălățenilor 
:redcre<Mn- 
Va fi ali- 

ipa din me-

bene) si Popovici (suspendat pe 
4 etape).

ARBITRUL PARTIDEI : 
Rus (Tg. Mureș).

I.

un 
în- 
un 
di-

TIDEI; C.

• STEAUA a făcut ieri 
antrenament complet si își 
cheie pregătirile astăzi, cu 
nou antrenament. în cursul 
mineții. Steliștii sînt convinși
că jocul cu Rapid rămîne o 
dispută strînsă. in ciuda pozi
ției de moment a feroviarilor. 
Se anunță reintrarea lui FI. 
Marin. • RAPID. Pregătiri asi
due. Cele două reprize susți
nute joi cu doi adversari dife
riți sînt un argument. E pro
babilă folosirea lui Neagu. Fot
baliștii din Giuiești au depășit, 
se pare, dificultățile de la star
tul returului. „Sint optimist — 
declara ieri antrenorul secund 
Vasile Copil. Rapid nu va re
peta, cred, greșeala Progresului, 
care a jucat miercuri prea des
chis".

ARBITRUL PARTIDEI i N. 
Rainea (Birlad).

î» »OASPEȚII AU JUCAT PREA BINE,
etapa a
disputată

In graiul cifrelor, 
27-a a Diviziei B, 
duminica trecută, apare astfel : 
seria I : 15—3 raport de puncte, 
22—8 golaveraj în favoarea gaz
delor ; seria a Il-a: 11—7 p, 
15—7 golaveraj ; seria a IlI-a : 
15—3, 22—6 golaveraj. Deci, 
41—13 puncte. 59—21 golaveraj 
în favoarea echipelor gazdă.

In general, în divizia secundă 
e statornicită, din păcate, re
gula ca gazdele să câștige pe 
toată linia. Mai sînt însă unele 
excepții, cind oaspeții reușesc 
să obțină cele două puncte (în 
mod deosebit Petrolul Ploiești 
și Olimpia Satu Mare, liderii 
autoritari ai seriilor I și a 
IlI-a). Duminica trecută, însă, 
după cum se poate constata

din cifrele de mai sus, oaspeții 
nu s-au întors acasă cu... mina 
goală. Dar au apărut unele sur
prize care au atras atenția în 
mod deosebit. După o suită de 
rezultate bune, de pildă, după 
ce cîștigase la Oltenița și fu
sese evidențiată pentru modul 
în care și-a apărat șansele, U- 

a 
în 
se 
C.

Alexandria 
propriu (!) 
roșu, care 
puncte de 
aceasta învinsă duminică, 
i la Brașov, de către 

Chimia Tr. Măgu- 
aflată în zona retrogra- 
a învins la Slatina pe

PROGRAMUL SI ARBITRII 
MECIURILOR

SAU GAZDELE

> va alinia, 
■matie care 
de
sc.
Si 

tie 
R 
îatia locală 
latul jude- 
ilurile au 
tun II (2), 
in și Kun 
eidentat și 
orâdeni nu 
rgheli (ca-

miercuri 
Aceasta

R. Nun- 
indispo- 
a jucat

cam-
'.u Rapid.

S...
ampionat. 
.sta mar- 
de jucă-

consem- 
ime noi : 
, Leșean 
:.M. Ga- 
versitatea 
ent. cele 
osit 384

iregistrat 
e teren : 

Totalul
25 de

25-a au 
i. Total 

etape :

•A’’

condus 
u primit 
I, de 3 
ori cîte 
ă.

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA a avut în această săptămî- 
nă drept problemă principală 
recuperarea jucătorilor acciden
tați în ultima partidă (Vișan, 
Dembrovschi. Mioc) sau mai 
înainte (Anghel și Covalcic). Se 
speră în reintrarea lui Șerbă- 
noiu. după o absență îndelun
gată. La mijloc de săptămînă, 
joc-școală cu două echipe din 
campionatul județean (Dinamo 
și „13 Construcții") • F.C.M. 
REȘIȚA a susținut un joc de 
pregătire cu echipa 
Marea problemă a 
mine atacul,

SERIA I : • Celuloza Călărași 
— C.S.U. Galați : G, Dragomir 
(București) • C.S.M. Suceava — 
Ceahlăul P. Neamț : I. Taar
(Satu Mare) • F.C. Brăila — 
Gloria Buzău : M. Stan (Bucu
rești) • Petrolul Ploiești — Oltul 
St. Gheorghe : I. Pop (București) 
• C.S.M. Borzești — Prahova 
Ploiești : M. Buzea (București) • 
Relonul Săvinești — Metalul Plo- 
peni : I. Roșoga (București) • 
C.F.R. Pașcani — Unirea Focșani: 
V. Teciu (București) • Minerul 
Gura Humorului — Victoria Te
cuci : T. Balanovid (Iași) • 
Olimpia Rm. Sărat — Portul 
Constanța : AI. Gbigea (Bacău).

nirea 
teren 
gului 
la 3 
viște, 
tocmai 
Tractorul.
rele, 
dării,
Dinamo, reușind în fața ocu
pantei locului 4 o victorie 
foarte puțin scontată. La fel 
de surprinzătoare, mai ales 
prin scorul la care a fost rea
lizată (4—0). a apărut victoria 
formației C.F.R. Cluj-Napoca 
la Timișoara, în confruntarea 
cu U.M.T., echipă care acasă 
nu numai că își cîștiga de re-

pierdut pe 
fața Ștea- 
află acum 
S. TL-go-

gulă punctele, dar învingea și 
la scoruri categorice. Exem
plele ar putea continua... Să fi 
jucat în aceste cazuri oaspeții 
atît de bine 
și-au apărat șansele cu toată 
convingerea ?

După aceste rezultate, în cele 
trei serii lupta pentru evita
rea ultimelor locuri s-a com
plicat și mai mult. Dar s-a 
complicat din nou și situația 
în fruntea clasamentului seriei 
a Il-a. Cele trei pretendente la 
primul loc, care au oferit un 
retur destul de interesant (cel 
puțin pînă acum), s-au regru
pat pe distanța a 4 puncte. 
Este vorba de C. S. Tîrgoviște, 
Steagul roșu Brașov și Chimia 
Rm. Vîlcea. Desigur, cu cele 
trei puncte avans, echipa din 
Tirgoviște apare ca favorită, 
dar rezultatele neașteptate, care 
răstoarnă „calculul hirtiei", fac 
ca liderul să aibă emoții. Să 
așteptăm. însă, etapa a 28-a 
care are loc miine. (C. AL.).

sau gazdele nu

ACTUALITATE»
• ÎN CURSUL ZILEI DE 

IERI, forul de specialitate ne-a 
făcut cunoscut că s-au stabilit 
terenurile de joc care vor 
găzdui la 1 iunie sferturile de 
finală ale popularei competiții 
„Cupa României". De comun a- 
cord, Steaua și Sport Club Ba
cău au hotărit să susțină întil- 
nirea lor la Brăila. Intrucît 
Universitatea Craiova și U.T.A. 
n-au ajuns la o înțelegere, 
F.R.F. a hotărit ca această par
tidă să aibă loc în orașul Dro- 
beta Tr. Severin. Reamintim că 
meciul Rapid — Automecanica 
București se joacă în Capitală, 
Iar F.C.M. Reșița — Metalul 
București la Sibiu.

• PLENARA ANTRENORI
LOR BUCUREȘTENI. Luni 23 
mai. la ora 16,30. antrenorii de 
fotbal bucureșteni de toate ca
tegoriile sînt convocați pe tere
nul Dinamo II. din șos. Stefan, 
cel Mare.

Din activitatea competifională a juniorilor

REZULTATE DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN JUNIORII DE LA U. T. A.

de juniori. 
_ lotului ră- 

în care Atodire- 
sej nu va putea juca oină la 
sfîrșitul returului. Echipa plea
că astăzi, cu autocarul, la Ti
mișoara.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Petriceanu (București).

N.

„TROFEUL PETSCHOVSCHl*
Situația în „Trofeul Petschov- 

schi“ (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public), 

de etape, este următoa- 
Arad 9,07 ; 2. București 
Craiova 8,66 ; 4—5. Timi- 
Tg. Mureș 8,56 ; 6. Hu- 
8,46 ; 7. Reșița 8,38 ; 8.

după 25 
rea : 1.
8,87 ; 3. 
șoara și 
nedoara .... , ,. sw o,-io , o. 
Bacău 8,33 ; 9—10 Iași și Oradea
8,25 ; 11. Pitești 8,23 ; 12. Petro
șani 8,15 ; 13. Galati 8,08 ; 
Constanța 7,77.

14.

SERIA A n-a : • Chimia Tr. 
Măgurele — Chimica Tîrnăveni : 
A. Avramescu (Ploiești) • 
F.C.M. Giurgiu — Voința Bucu
rești : I. Chilibar (Pitești) • 
Șoimii Sibiu — Tehnometal Bucu
rești : D. Feldman (Baia Mare) • 
Metalul București — C.S. Tîrgo
viște : V. Ciocîlteu (Craiova) • 
Metalurgistul Cugir — Tractorul 
Brașov : I. Răii ea nu (Pitești) • 
Steagul roșu Brașov — Dinamo 
Slatina : V. Tătar (Hunedoara) 
• Flacăra Automatica Moreni — 
Nitramonia Făgăraș: T. Cruceanu 
(Tecuci) • Unirea Alexandria — 
Chimia Rm. Vîlcea : Gh. Vasiles- 
cu I (București) • _Ș.N. Oltenița 
— Electroputere 
Moraru (Ploiești).

Craiova : M.

Aurul Brad — 
Andrei (Sibiu)

seria A in-a: • 
Gloria Bistrița : T.
• C.F.R. Timișoara — Universi
tatea Cluj-Napoca : P. Baban 
(Sibiu) • C.F.R. Cluj-Napoca — 
Rapid Arad : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea) • Minerul Lupeni — 
U.M. Timișoara : L. Peto (Me
diaș) • ind. sîrmei C. Turzii — 
C.I.L. sighet : I. Igna (Arad) • 
Dacia Orăștie — F.C. Bala Mare : 
C. Ghiță ------ 
Deva — 1 
(Mediaș) 
Minerul 1 
dea) • 
Victoria 
(Suceava).

ETAPA a 24-a, rezultate : SE
RIA I : Ceahlăul P. Neamț — 
S. C. Bacău 3—0, Politehnica Iași
— C.S.M. Suceava 1—2, Rulmen
tul Birlad — Liceul „A. I. Cuza" 
Focșani 1—0, Viitorul Vaslui — 
Liceul nr. 2 Iași o—5, Liceul de 
fotbal Bacău — Șc. sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej 3—0, Unirea Foc
șani — Șc. sp. Tecuci 2—1, C. s. 
Botoșani — C.F.R. Pașcani 4—0 ; 
Seria A n-A : Sportul studen
țesc — Celuloza Călărași 4—1, Me
talul București — F. C. Brăi
la 2—2, F. c. Constanta — Fla-

roșie București 1—0, Ra- 
București — S. C. Tulcea 

sp. nr. 2 București — 
Galati 1—0, C.S.U. Galați

— Steaua 1—4 ; SERIA A III-A : 
Progresul București — Șc. sp. 
Alexandria 2—2, Lie. Pajura Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu 5—0, T.M. 
București — Poiana Cîmpina 2—1, 
Petrolul Ploiești — C. S. Tîrgo
viște 6—0, ș. N. Oltenița — Di
namo București 1—4, Gloria Bu
zău — Flacăra Moreni 3—1 ; SE
RIA A IV-A : C.S.M. Drobeta Tr.

căra 
pid
4—2, Șc.
F.C.M. ‘

. (Brașov) • Mureșul 
Sticla Turda : Gh. Jucan
• Armătura Zalău — 

Cavnic : O. Ștreng (Ora- 
Olimpia Satu Mare — 

Călan : M. Abramiuc

SANCȚIUNI 
DATE DE COMISIA

DE DISCIPLINA

Severin — Șc. sp. Craiova 3—0, 
Minerul Motru — Pandurii Tg. 
Jiu 1—o, Univ. Craiova — Elec
troputere Craiova 3—0, Știința 
Petroșani — Șc. sp. Drăgășani
3— 1, Dinamo Slatina — Chimia 
Rm. Vîlcea 1—0, Șc. sp. Curtea 
de Argeș — Minerul Lupeni 0—0 ; 
SERIA A V-A : U.T.A. — Rapid 
Arad 2—0, Șc. sp. Lugoj — Șc sp. 
Jimbolia 2—1, .,Poli“ Timișoara
— Liceul nr. 4 Timișoara 1—2, 
Gloria Arad — Strungul Arad 
2—0, Dierna Orșova — C.F.R. Ti
mișoara 2—2, Viitorul Timișoara
— U. M. Timișoara 1—2, Șc. sp. 
Caransebeș — F.C.M. Reșița 3—0 ; 
SERIA A VI-A : Minerul Cavnic
— C.F.R. Cluj-Napoca 2—0, F. C. 
Bihor — Olimpia Satu Mare 2—3, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Șc. sp. 
Baia Mare 2—1, Sticla Turda — 
Șc sp. Oradea 0—1, „U“ Cluj-Na
poca — Gloria Bistrița 10—0, F. C. 
Baia Mare — Victoria Cărei 10—1; 
SERIA A VII-A : Metalul Sighi
șoara — Metalul Aiud 0—2, Me
talurgistul Cugir — Șc. sp. Șoi
mii Sbiu 1—2. F. C. Șoimii Si
biu — Unirea Alba Iulia 4—0, Gaz 
metan Mediaș — Mureșul Deva
4— 4, Liceul nr. 2 Deva — Șc. sp. 
Sibiu 0—5, C.F.R. Simeria — Șc.

“ '• 2—1 ; SERIA A
sp. Miercurea Ciuc 
Brașov 0—3, Steagul 
— Nitramonia Făgă- 

. . sp. Cristur — Șc.
Gheorghieni 4—0, Șc. sp. 

Brașovia — Chimica Tîrnăveni 
0—1, A.S.A. Tg. Mureș — Șc. sp. 
Tg. Secuiesc “ ‘
— Oltul Sf.

in turneul disputat
LA BRATISLAVA

notă UN CAZ, O SUGESTIE
Cu doi ani în urmă, la me

ciul cu A.S.A. Tg. Mureș, mij
locașul reșițean Pușcaș s-a ac
cidentat destul de grav. Ele
ment crescut în pepiniera lo
cală, om de nădejde al forma
ției antrenată de Reinhardt, 
Pușcaș a fost nevoit să pără
sească activitatea competițio- 
nală, medicii fiind foarte cir- 
cumspecți în ceea ce privește 
recuperarea lui. Din acest mo
tiv, clubul de fotbal reșițean, 
fiind avizat asupra îndelunga
tei absențe a jucătorului a- 
mîntit, nu l-a mai inclus pe 
lista lotului de 20 de jucători, 
înaintată spre avizare forului 
de specialitate înaintea începe
rii campionatului. Ce s-a în- 
tîmplat între timp ? Ajutat de 
club, Pușcaș a suferit două in
tervenții chirurgicale, efectuate 
de dr. Tomescu din București 
și prof._ dr. Șora din Timi
șoara, 
dinară, 
riguros

din
Cu o voință extraor- 

urmînd un 
de refacere,

program 
astăzi

Pușcaș este pe deplin apt de 
a se reintoarce pe gazon lingă 
colegii săi de echipă. Zilnic, el 
poate fi văzut la stadion an- 
trenîndu-se cu intensitate. Dar 
există un impediment : el nu 
poate juca încă deoarece nu a 
figurat inițial pe lista celor 20 
de jucători înaintată F.R.F. în 
vara anului trecut. Credem că 
forul de specialitate, ținînd 
seama de datele obiective ale 
cazului de față, va da dovadă 
de înțelegerea reală a situației 
lui Pușcaș, avizînd dreptul lui 
de joc. Mai ales că în lotul 
reșițean, la ora actuală, figu
rează doar 19 jucători. Al 20-lea, 
Grigore, nemaifăcînd față ce
rințelor, din cauza 
rioase îmbolnăviri, 
luat parte la pregătirile echi
pei, încă din iarnă. El nu s-a 
mai prezentat de atunci la club 
și astfel s-a radiat singur din 
efectivul reșițean. (Stelian 
TRANDAFIRESCU).

unei 
n-a

se- 
mai

jl Sna- 
finalele 

.cane pe 
•Hori)

ATLETISM. Stadionul 
publicii, de la ora 
în cadrul „Cupei 
(grupă A), etapa

_____ Re-
9 : întreceri 

României"
I

— Avîntul Urziceni ; teren 
Policolor, ora 11 : I.O.R. — 
Automecanica ; teren Giuiești. 
ora 14 : Electronica — Auto
buzul ; teren Voința, ora 11 : 
Automatica — Abatorul; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena —
Șoimii Tarom ; teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Viitorul 
Chimogi ; teren Bragadirul, 
ora 11 : Unirea Tricolor — 
Olimpia Giurgiu (meciuri în 
cadrul Div. C)

Din nou, pe ordinea de 2d a 
ședinței Comisiei de disciplină 
au figurat cazurile unor jucă
tori care au adus injurii arbi
trilor. deși, potrivit Regula
mentului de organizare a acti
vității fotbalistice, aceste aba
teri sînt sancționate foarte as
pru. cu suspendări de la 4 la 
8 etape. Astfel, jucătorul Po
povici (F.C. Bihor), eliminat de 
ne teren în partida de Ia Tul- 
cea, cu F.C. Constanța, a fost 
suspendat pe 4 etape. Tot 4 e- 
tape nu vor juca Bălănică (A- 
zotul Slobozia) si Ispas (Voin
ța București), care i-au insul
tat pe arbitri. Comisia de disci
plină a atras atenția condu
cerii echipei Voința asupra cli
matului de indisciplină care s-a 
instaurat. de la o vreme. în 
rîndurile acestei formații.

Neaflîndu-se la prima abate
re, jucătorul Demniciuc (C.F.R. 
Simeria), care, de asemenea, a 
avut o comportare necuviin
cioasă fată de arbitri, a fost 
suspendat pe 6 etape.

Pentru vina de a fi oprit de 
două ori din acțiune un adver
sar trăgîndu-1 de tricou, jucă
torul Ion Marin (Dinamo), ca
re fusese eliminat de ne teren 
la meciul disputat in etapa tre
cută la Pitești, a fost suspen
dat pe o etapă.

Au fost luate în discuție și 
incidentele de la
după terminarea meciului din
tre echipa locală. Victoria, și 
Minerul Șuncuius. unii supor
teri ai echipei gazdă i-au fu
gărit pe străzi pe unii jucători 
ai oaspeților, cu intenția de a-i 
lovi. Urmarea ? Terenul din Că
rei a fost suspendat pe o etapă.

Carei, unde,

Dinamo,
Sportul 

ora 17 : 
udențesc

Voința,BOX. Stadionul
la ora 9,30 : meciuri între 
giliștil cluburilor Voința Bucu
rești șl Dunărea Galați

de 
pu-

HANDBAL. Teren Progresul, 
ora 9,30 : “
versitatea Iași Țpiv. 
minin); teren 
ora 17,30 :
— Dinamo 
masculin)

Progresul — Uni- 
’ —' A, fe-

Universitatca, 
Universitatea Buc. 
Brașov (Div. A,

LOTO

îaua, ora
Grivița 

on Par- 
: C.S.M. 
uourești, 
Jonstan-

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 15,15 : Steaua — Rapid 
(juniori), ora 17 : Steaua — 
Rapid (Div. A,1 ; teren Me
talul, ora 11 : Metalul — C.S. 
Tîrgoviște (Dilv. B) ; teren 
I.C.S.I.M., ora 11 1 I.C.S.LM.

Stadionul Olimpia, 
. Gloria

ora 10,30 : Dinamo — 
; teren

RUGBY.
ora 9 : Olimpia
Buc..
Farul ; teren Tei, ora 9 : 
Sportul studențesc — Univer
sitatea Timișoara ; stadion 
Giuiești. ora 9,30 : Rapid — 
Agronomia Cluj-Napoca (me
ciuri în Div. A).

sp. Mediaș 
vni-A : șc. 
— Tractorul 
roșu Brașov 
raș 2—1, Șc. 
sp.

8—-0, Șc. sp. Toplița 
Gheorghe 1—1.

După cum se știe, formația 
de juniori U.T.A. a participat 
la un turneu Ia Bratislava, la 
care au fost prezente opt for
mații de juniori. împărțite în 
două serii i I — Selecționata 
Katowice (Polonia), Slovan și 
Partizanske Bratislava, Sparlac 
Trnava (toate din Cehoslova
cia) ; II — Tatabanya (Unga
ria). U.T.A., C.H. și Inter Bra
tislava. în seria sa, U.T.A. a 
înregistrat următoarele rezul
tate : 1—0 cu C.H., 0—2 cu
Inter, 3—2 cu Tatabanya. ocu- 
pînd locul II. în meciul pen
tru locurile 
mentului 
fotbaliștii arădeni au 
cu 2—0 
In acest 
jucători 
fundașul 
Rosser.

Turneul de la Bratislava a 
fost cîștigat de Selecționata Ka
towice (în finală. 1—0 cu In
ter), de fapt o selecționată de 
juniori a Poloniei.

III—IV ale clasa- 
final al competiției, 

pierdut 
Slovan.întîlnirea cu

turneu, cei mai buni 
de la U.T.A. au fost 
Hirmler si atacantul

ÎN DIVIZIA NAȚIONALĂ,
SURPRIZA RESTANȚELOR...

9 Miine, la Craiova, o
in disputa

partidă
r '

decisivă
pentru primul
na- 

în 
Ast- 
Cor- 
S.C.

De cîteva etape, Divizia 
țională de juniori se află 
perioada partidelor-derby. 
fel. după întîlnirile F.C. 
vinul — S.C. Bacău (2—1).
Bacău — F.C. Constanta (0—0), 
F.C. Corvinul — Universitatea 
Craiova (2—1) și Steaua — S.C. 
Bacău (1—4), miine se va dis
puta unul dintre meciurile ■ de 
rezultatul căruia va depinde 
în mare măsură victoria finală 
în această competiție : Univer
sitatea Craiova — F. C. Con
stanța. Pe stadionul Central, 
din Craiova șe vor afla fată-n 
fată două dintre fruntașele 
campionatului, echipe pe care 
antrenorii lor (C. Oțet și. res
pectiv. I. Bukossy) le-au
gătit cu toată seriozitatea pen
tru prima ediție a diviziei de 
juniori.

La mijlocul acestei săptămîni 
s-au disputat și două 
cele trei meciuri restante, 
nul 
surpriză. După ce a trecut prin 
mari emoții în primele 40 de 
minute, cind atacul juniorilor 
hunedoreni a irosit mari ocazii

pre-

dintre 
u- 

încheindu-se cu o mare

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 20 MAI 
1977

NU UITAT1 : MARTI, 24 MAI 
1977, TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO !

DE CISTI-
care 139.269

FOND GENERAL
GURI : 866.192 lei din 
lei REPORT.

Extragerea I : 28 84
41 60 76.

Extragerea a Il-a :
58 15 16 33 59.

Plata cîștigurilor se . _ __
Capitală începind din 30 mai pînâ 
la 20 Iulie, iar în țară aproxima
tiv din 4 Iunie Dînă la 20 iulie 
1977 inclusiv.

18 54 42

va face

36

57

în

La această tragere se atribuie 
autoturisme .Dacia 1300" și „Sko- 
da S 100", excursii în U.R.S.S., 
Grecia — Turcia — Bulgaria, R.D. 
Germană, R.P. Ungară, precum și 
numeroase ciștiguri in bani — 
fixe și variabile. La cele 5 ex
trageri repartizate pe 2 faze st 
extrag în total 42 numere. Se a 
tribuie ciștiguri fixe în bani ș 
pentru 3 numere din totalul nu
merelor extrase la fiecare du

loc
Petcu si Ga-de gol prin Nicșa.

bor. Sportul studențesc a reu
șit să se impună în repriza 
secundă și să înscrie două go
luri spectaculoase, autorii aces
tora fiind Lupu și Margelatu. 
Și astfel. Sportul studențesc — 
autoarea celor mai mari sur
prize ale campionatului — a 
stopat. în mod neașteptat, ne 
F.C. Corvinul din pasionanta 
cursă pentru primul loc al cla
samentului. (L. D.)

CLASAMENTUL

1. F.C. C.-ța 25 14 7 4 45-20 35
2. S.C. Bacău 25 14 4 7 44-16 32
3. Univ. Cv. 25 14 4 7 42-24 32
4. F.C. Corvinul 25 12 8 5 45-30 32
5. Steaua 25 11 7 7 36-27 29
6. A.S.A. 25 12 5 8 29-23 29
7. Poli Timiș. 24 11 6 7 28-23 28
8. Dinamo 24 9 9 6 21-15 27
9. F.C. Bihor 25 11 4 10 42-34 26

10. F.C. Argeș 25 9 8 8 32-27 26
11. Rapid 25 8 10 7 27-27 26
12. „Poli“ Iași 25 10 6 9 38-42 26
13. U.T.A. 25 8 7 10 30-26 23
14. F.C.M. Reșița 25 6 8 11 16-27 20
15. F.C.M. Galați 25 7 6 12 12-29 20
16 Progresul 25 7 5 13 27-28 19
17. Sportul st. 25 5 4 16 28-46 14
18. Jiul 25 1 2 22 9-77 4

cele 2 faze. Se participă cu bi
lete de 5 și 15 lei varianta sim
plă. Precizăm că numai biletele 
de ÎS lei au drept de participare 
la toate extragerile.

MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI 
C1ȘTIG !

MULTE ȘANSE DE

★
Numai ASTAZI vă mal puteți 

procura biletele cu numerele dv. 
preferate pentru tragerea ’ z'nnz' 
-2“ de miine, 22 mai. 
va avea loc la Clubul 
Bănci din strada 
Ia ora 17.30.

★
AZI este ultima __ ,-------

punerea buletinelor la Concursul 
Pronosport de miine 22 mai 1977.

„LOTO
Tragerea 
Finan țe- 

Doamnei nr. 3

zi pentru de-



Turneul international de polo

ECHIPA ROMÂNIEI LA EGALITATE (6-6)
CU CAMPIOANA OLIMPICĂ, UNGARIA

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te
lefon). Excelent spectacol spor
tiv au oferit reprezentativele 
de polo ale României și Unga
riei în partida desfășurată în 
etana a 2-a a turneului inter
național de polo dotat cu ..Cupa 
României". Rapiditatea și va
rietatea acțiunilor de atac, 
frecventa ridicată a șuturilor la 
poartă și evoluția scorului au 
ținut încordată atenția publi
cului care a avut prilejul să 
urmărească o adevărată de
monstrație a jocului de polo 
practicat după noul regulament-

Rezultate tehnice : Româ
nia — Ungaria fi—6 (1—3, 1—0, 
2—1, 2—2), iugoslavia — Ro
mânia tineret 7—2 (2—1,
2—0, 2—1, 1—0), Bulgaria — 
Grecia 7—6 (1—1, 1—1, 3—1,
2—3), România — România 
tineret 7—6 (2—1, 2—1, 2—3,
1—1), Ungaria — Grecia 12—6 
(3—1. 1—2, 4—3. 4—0). iugo
slavia — Bulgaria 7—5 <1—0, 
1—2, 4—0, 1—3).

Clasament după 3 etape : 1. 
Iugoslavia 6 p, 2—3 Româ
nia și Ungaria 5 p, 4. Bul
garia 2 p, 5—6. Grecia și 
România tineret 0 p.

dinamizant al acțiunilor. în
trecerea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate — Româ
nia — Ungaria 6—6 (1—3, 1—0, 
2—1. 2—2) —, echitabil după
desfășurarea generală a meciu
lui, în care ambele formații au 
trecut, în final, pe rînd pe 
lîngă victorie.

Primul gol a fost înscris de 
Nastasiu (min. 1.36 superiori
tate numerică) dar repriza întîi 
a fost dominată de formația 
Ungariei care marchează prin 
Farago (min. 2), Kenez (min. 
2.30) și din nou Farago (min. 
3.42), în momente în care e- 
chipa noastră a comis greșeli 
(de pildă, Rus a fost figurant 
lingă Farago la al doilea gol 
al acestuia). în continuare însă 
apărarea selecționatei române 
a devenit mai tenace (în plus 
schimbarea portarilor — FI. 
Slavei in locul lui Spinu — 
s-a dovedit binevenită), iar ac
țiunile colective au sporit în 
insistentă. Drept urmare, poarta 
apărată de Steimetz devine tot 
mai des ținta jucătorilor ro
mâni. In min. 7 Popescu mic-

CEA DE A 3-a CONFERINȚĂ SPORTIVĂ
EUROPEANĂ, DL

La Copenhaga s-a încheiat 
cea de a 3-a Conferință sportivă 
europeană, care a reunit repre
zentanți ai organizațiilor na
ționale și ai instituțiilor spor
tive guvernamentale din 26 de 
țâri de pe continent. Au par- 

- ticipat la lucrări delegați din 
partea UNESCO, C.I.O., CIEPS 
și a Comitetelor olimpice na
ționale europene. Ședința inau
gurală a fost onorată de pre
zența ministrului danez al cul
turii, Niels Matthiasen.

Desfășurată sub deviza gene
rală „Sportul — spre bunăstarea 
oamenilor". Conferința a tratat 
trei teme principale : „Respon
sabilitatea socială a sportului" 
(referat prezentat de Săndor 
Beckl — Ungaria). „Sportul în 
timpul liber și în familie" 
(Jette Schmidt — Danemarca) 
și „Perspectivele cooperării 
sportive în Europa" (N. G. Vlot 
— Olanda). Discuțiile, purtate 
într-o atmosferă sinceră au 
convenit asupra rolului social- 
politic crescind al sportului în 
viața popoarelor, asupra fap
tului că dezvoltarea sportului 
are un efect binefăcător pen
tru umanitate și că întărirea 
înțelegerii mutuale și prin snort 
contribuie la promovarea păcii 
în Europa.

Membrii delegației române 
(condusă de prof. univ. Ion 
Șiclovan. vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., rector al I.E.F.S.) 
au prezentat interesante puncte 
de vedere la temele 1 și 3. 
Intervențiile lor au fost una
nim apreciate ca o contribuție 
prețioasă la viitorul mișcărilor 
sportive dir. Europa A fost 
subliniată relația multilaterală 
dintre efortul educațional și 
activitatea sportivă, înțeleasă în 
cadrul unei strînse interdepen
dențe : nici educație fără miș
care fizică, nici sport fără e- 
ducație. De asemenea, invitînd 
la abordarea mai concretă a te- 

șorează scorul (2—3), Farago 
il majorează (4—2 min. 13) dar 
Schervan (min. 13.40) și C. 
Rusu (min. 14.45) izbutesc să 
stabilească egalitatea : 4—4. Ul
tima repriză a fost captivantă : 
Wolf reușește 5—4 pentru Un
garia min. 15.45. Schervan ega
lează (min. 16,20) La capătul u- 
nei frumoase acțiuni colective, 
Horkay (min. 18,36) readuce 
conducerea formației oaspete 
dar Claudiu Rusu punctează de
cisiv în min. 19,15 : 6—6.

Rezultatul este onorabil pen
tru elevii lui A. Grințescu și 
St. Kroner. Ei au luptat cu 
energie și luciditate în compa
nia unui partener deosebit de 
valoros. Totuși, nu putem o- 
mite unele greșeli (ratarea u- 
nei aruncări de la 4 m, nepu
tința de a șuta atunci cînd în 
poarta adversă se afla un ju
cător de cimp, nefructificarea 
unor situații de superioritate 
numerică, scăparea adversaru
lui în apărare) care în condi
țiile actualului regulament in
ternațional sînt hotărîtoare.

Tn deschidere, Iugoslavia — 
România tineret 7—2 (2—1,
2—0. 2—1, 1—0). Au înscris : 
Rudici 2. Galijas, Gopcevici, 
Monajlovici. Uljarovici. Lozica, 
respectiv, Feyer și Mirea. Au 
arbitrat F. Copolla (Italia) și 
S. Martin (Ungaria).

Dumitru STĂNCULESCU

GIMNASTELE S-AU ÎNAPOIAT |N CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

auzit cîteva cuvinte deosebit de 
sugestive, rostite de un italian : 

„Olimpiada de la Montreal 
a început cu Nadia. Ea a 
adus acolo zîmbetul, iar noi 
ziariștii sîntem acum mîndri 
de faptul că trofeul nostru 
reprezintă o ramură de mă
slin, care o definește pe cam- 
pionissima. Iată de ce. nu în
țeleg deloc cele întîmplate la 
Campionatele europene. Pen-

LA COPENHAGA
melor, delegația română a sus
ținut necesitatea instaurării în
tre organizațiile sportive națio
nale a unui sistem de rapor
turi care să depășească limitele 
relației strict tehnico-sportive. 
în acest sens, delegația noastră 
a dat exemplul acordurilor bi
laterale, al înțelegerilor zonale 
(după modelul Jocurilor Bal
canice), al întîlnirilor sportive 
dintre echipele localităților ri
verane, orașelor de frontieră 
sau orașelor înfrățite.

Lucrările Conferinței sportive 
europene au evidențiat din nou 
necesitatea unor contacte mai 
intense între organizațiile și 
instituțiile sportive de pe con
tinent. Acestea pot contribui la 
înmulțirea schimburilor de idei, 
de experiență, de informații 
științifice și materiale docu
mentare, ele pot stimula dez
voltarea mișcărilor sportive în 
diverse țări. Pe asemenea te
meiuri. se poate considera că 
tot mai strînsele raporturi de 
colaborare sportivă în Europa 
sînt un aport la acțiunile pen
tru asigurarea destinderii, secu
rității și cooperării pe conti
nentul nostru.

în cursul Conferinței s-au 
făcut propuneri privitoare la 
instituționalizarea — sub o for
mă sau alta — a reuniunii or
ganizațiilor sportive din Eu
ropa, pentru ca tocmai conti
nentul nostru — leagăn al miș
cării sportive universale — să 
nu rămînă în urma altor con
tinente care și-au găsit forma 
de exprimare corespunzătoare. 
Proiectele pentru o asemenea 
inițiativă vor fi discutate la 
viitoarea Conferință sportivă 
europeană (a 4-a) de la 
Berchtesgaden, în R. F. Ger
mania. De asemenea, s-a ho- 
tărît ca cea de a 5-a Confe
rință să fie încredințată spre 
organizare Poloniei.

Victor BANCIULESCU

START
ÎN CAMPIONATELE

BALCANICE
DE VOLEI

In. localitatea Adana (Tur
cia) va începe astăzi a 10-a 
ediție a Campionatelor balca
nice de volei, rezervată echipe
lor masculine. La startul între
cerii se vor prezenta reprezen
tativele României. Bulgariei, Iu
goslaviei, Greciei si Turciei. 
Lotul tării noastre, antrenat de 
George Eremia si Constantin 
Bengeanu, cuprinde pe Oros, 
Dumănoiu, Udișteanu. Tutovan, 
Păușescu. Macavei, Pop. P. Io- 
nescu. Chifu, Arbuzov. Manole 
si Mășcășan,

SURPRIZELE CONTINUĂ iN TURNEUL

DE TENIS DE LA ROMA
Năstase și Panatta - eliminați!

Năstase a fost surprinzător învins 
de australianul Phil Dent, ou 
scorul de 3—6, 2—6. Eliminat este 
și campionul de anul trecut, ita
lianul Adriano Panatta, care iese 
din concurs în fața tînărului ju
cător american Vitas Gerulaitis, 
învingător cu 1—6, 7—6. 6—3. Pen
tru următoarele două locuri în 
semifinale, Brian Gottfried (în
vingător cu 6—4, 6—3 asupra lui 
N. Spear) întâlnește pe Kim War
wick, iar Antonio Zugarelli pe 
Victor Pecci.

ROMA, 2o. — pe terenurile de 
la „Foro Italico" au continuat 
campionatele internaționale de te
nis ale Italiei, care sînt marcate, 
la actuala ediție, de o serie în
treagă de mari surprize. In ca- 
drul ultimelor partide din opti
mile de finală. Italianul Antonio 
Zugarelli a reușit să-1 elimine cu 
6—1. 1—6. 6—0 pe campionul Iu
goslav Zeliko Franulovici, perfor
merul de Dină acum al turneului. 
Din primele „sferturi", doi dintre 
favoriți au ieșit din cursă. llio

tru noi. gazetarii, a lovi în 
Nadia nu înseamnă a lovi în
tr-o gimnastă de o clasă ine
galabilă. ci de a lovi într-o 
idee. Nadia Comăneci este, 
pentru copiii noștri, un zim- 
bet al speranței, o expresie a 
inocentei, a frumuseții. Nu 
vreau să discut nici un mo
ment valoarea ei tehnică. A- 
ceastă valoare depășește mult 
cadrul tehnic al gimnasticii. 
Un coleg al meu spunea ieri : 
„La urma urmelor, la aceste 
Europene de la Praga. Nadia 
Comăneci a spus : „Dieci e 
a rivederci". (Zece și... la 
revedere.) Să sperăm că cele 
întîmplate la Praga nu se vor 
mai repeta. Ar fi o mare vic
torie pentru sport în gene
ral".
Nadia șj Teodora se îmbarcă. 

Ca întotdeauna. nedespărțite, 
pe bancheta din spate. Vor 
pleca cu Marta Karoly. Bela 
mai rămîne în București. Va 
veni cu celelalte fetite. Urmea
ză o scurtă vacanță de 5—6 zile. 
Vacanță, în accepția Nadiei și 
a Teodorei, înseamnă lecții 
multe, foarte multe și, bineîn
țeles. gimnastică cu program 
redus, pentru întreținerea a- 
cestor mecanisme atît de fine. 
Apoi, se vor relua antrenamen
tele. pentru că gimnastica, o 
dată cu Nadia Comăneci. nu 
mai este un sport al reuniuni
lor rare, care se consumă în 
fata unui grup restrîns de spe
cialiști și foști gimnaști, ci un 
spectacol așteptat, ca un sport 
realmente nou în care a pă
truns — prin apariția Nadiei 
Comăneci și a Teodorei Ungu- 
reanu — zîmbetul. gratia si per
manenta nevoie de autodepă- 
șice.

PREGĂTIRI INTENSE
(Urmare din pag. 1)

și Petre Dicu. Pentru 82 kg 
prima întilnire nu ne-a edificat, 
astfel că va trebui să se mai 
dispute încă o dată meciul 
Enache — Draica".

— Pentru celelalte categorii 
care sînt titularii echipei ?

— Nicu Gingă (52 kg). Mihai 
Boțilă (57 kg), Ion Păun (62 kg), 
Ștefan Rusu (68 kg). Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg), Ivan Savin 
(100 kg) și Victor Dolipschi 
(+100 kg). Ultimul, care n-a 
manifestat o formă bună la în
ceputul anului, s-a pregătit cu 
mult mai multă seriozitate în 
lunile aprilie și mal, eliminînd 
și plusul de greutate care nu-i 
permitea să lupte la adevărata 
valoare. Antrenorul Ion Cernea 
s-a ocupat cu multă atenție de

AZI, ULTIMA ETAPĂ
In „cursa păcii»

SOKOLOV, 20 (prin telefon). 
Penultima etapă a „Cursei Pă
cii" a măsurat 162 km, cara
vana pornind din localitatea 
Usti Nad Labem și ajungînd 
la Sokolov. Timpul neprielnic 
(vînt puternic, ploaie în rafale) 
și șoseaua cu urcușuri și cobo- 
rîșuri permanente, avînd vira
je destul de periculoase ce au 
provocat multe busculade, au 
solicitat eforturi deosebite din 
partea cicliștilor. Iată, pe scurt, 
filmul acestei etape :

La km 21 Cojocaru are o de
fecțiune mecanică, dar va reuși 
să prindă plutonul după nu
mai 10 km. La km 60 evadează 
9 alergători, printre care se 
află și românii Romașcanu și

în proba de simplu femei, cam
pioana iugoslavă Mima Jausovec 
a fost învinsă de jucătoarea ce
hoslovacă Maria Pinterova cu 
7—5, 1—6, 4—6. Florența Mihai a 
fost eliminată și ea, pierzînd în 
fața americancei Mary Struthers
— după ce a ratat 6 mecibaluri !
— cu 2—6, 7—5, 6—7. Alte rezul
tate : Laura Dupont — Kathy 
Harris 7—5, 6—3 ; Janet Newberry
— Iris Riedel 6—3. 6—1 ; Renata 
Tomanova — Pam Teeguarden 
7—6, 6—7. 4—1 ab.

CONCURSUL DE TIR

DE LA SUHUMI

MOSCOVA (Agerpres). — 
Proba de pistol liber din cadrul 
concursului de tir de la Su- 
humi a fost clștigatâ die țl.n- 
tașul sovietic Anatoli Egrițin 
cu 568 p urmat de coechipierul 
său Viktor Petrov — 566 p. 
Concurentul român Laurențiu 
Pop a obținut rezultatul de 
557 p.

Încheierea lucrărilor
La Milano Marittima (Italia) 

s-au încheiat ieri lucrările celui 
de al 41-lea Congres al Asocia
ției Internaționale a Presei 
Sportive. In ultima zi, au avut 
loc alegerile pentru conducerea 
A.I.P.S., care în prezent reuneș
te reprezentanți din 78 de țări, 
din toate continentele, cu apro
ximativ 30 000 de membri.

Cu acest prilej, a fost ales un 
nou președinte, în persoana lui 
Enrico Crespi (Italia), care ia 
locul fostului președinte, Frank 
Taylor (Anglia). Comitetul exe
cutiv are următoarea alcătuire : 
președinte — Enrico Crespi 
(Italia) ; prim-vicepreședinte — 
Nikolai Kiseliov (U.R.S.S.) ; vi

ei și efortul susținut depus l-a 
făcut să slăbească de la 139 
la 128 kg.

— Care sint elevii dv. in 
care aveți cea mai mare în
credere ?

— Am încredere în toți spor
tivii, pentru că toți au efec
tuat același program de pregă
tire. Altfel n-ar fi fost selec
ționați ! Totuși, judecind după 
felul cum s-au comportat în 
turneele internaționale la care 
au participat, ca și după pofta 
lor de luptă, cred că Nicu 
Gingă, Ștefan Rusu, Constan
tin Alexandru și Ion Păun au 
cele mai mari șanse să obțină 
performanțe bune la apropia
tele campionate europene. Sper 
însă câ și ceilalți să se com
porte la înălțimea prestigiu
lui de care se bucură luptele 
greco-romane din țara noastră. 

Nica. Tentativa lor este anihi
lată. însă, destul de repede de 
pluton, care face contactul cu 
evadații după numai 7 km. 
La km 87 evadează sovieticul 
Zajaț, urmat imediat de bel
gianul Sprangers și de fran
cezul Hardy. La trecerea prin 
Karlovy-Vary (km 132) ei a- 
veau un avans de 3:32 față 
de pluton și în acest moment 
lui Romașcanu i se rupe ghidonul 
bicicletei, creindu-ne mari emo
ții. Cu eforturi admirabile, 
el va reuși să refacă handi
capul în următorii 12 km. Spre 
sfirșitul etapei, plutonul a- 
junge foarte aproape de fu
gari, dar nu-i mai poate prin
de. Primul intră pe stadion 
Zajaț, dar cade în viraj, in- 
comodindu-1 și pe Sprangers. 
cel care profită cu dibăcie de 
această situație neprevăzută 
fiind francezul Hardy, care va 
trece primul linia de sosire 
(4h01:13).

La 50 de secunde sosește 
plutonul* în care se află și 
rutierii noștri, dintre care s-au 
clasat cel mai bine Vasile 
Teodor (locul 9), Eugen Dul- 
gheru (15) și Costică Bonciu 
(18).

In clasamentul general in
dividual, lider se menține so
vieticul Pikkuus, Vasile Teodor 
ocupînd locul 17, în vreme ce 
la echipe, formația țării noas
tre ocupă în continuare un bun 
loc VI.

Sîmbătă se dispută ultima e- 
tapă a competiției, Sokolov — 
Praga (154 km).

Hristache NAUM

DUMITRU SPÎRLEA 
PE LOCUL III 

ÎN PENTATLONUL 
DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 20 (Agerpres).’ 

Sportivul român Dumitru Spirlea 
s-a clasat pe locul trei în com
petiția internațională de pen
tatlon modern de la Budapesta, 
la care au participat peste 50 
de concurenți din 10 țări. Iată 
clasamentul final : 1. L. Horvath 
(Ungaria) — 5 369 puncte ; 2. Z. 
Maracsko . (Ungaria) — 5 275
puncte ; 3. Dumitru Spirlea
(România) — 5 200 puncte ; 4. 
Kelemen (Ungaria)—5112 punc
te ; 5. Riabkin (U.R.S.S.) — 5 092 
puncte ; 6. Lazars (Ungaria) — 
5 059 puncte; 7. Ivanov (U.R.S.S.) 
— 5 054 puncte etc. Ultima pro
bă — crosul — a revenit Iul 
Behrl (S.U.A.)

CONGRESULUI A.I.P.S.
cepreședinți — Maurice Vidai 
(Franța), J. M. Lorente (Spa
nia), M. Salmenkyla (Finlan
da) ; membri : Aurel Neagu 
(România), Ove Karlsson (Sue
dia), Stephan Malonga (R. P. 
Congo), Massimo della Pergola 
(Italia) — secretar general, Ist
van Gyulai (Ungaria) — secre
tar general adjunct.

In continuare, vot avea loc 
lucrările reuniunii continentale 
europene a A.I.P.S. și prima 
sesiune a noului Comitet exe
cutiv.

TELEX
ATLETISM • Pe stadionul o- 

limpic din Helsinki. Tony Si
mmons (Anglia) a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
a sezonului la 10 000 m cu 23:02,14. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat finlandezii Nikkari — 28:14,88 
și Paeivaerinta — 28:35,14 pre
cum și kenyanul N’Geno — 
28:37,96. La suliță, campionul o- 
limpic Miklos Nemeth — 85,20 m 
l-a întrecut pe finlandezul Hannu 
Siitonen — 83,94 m.

FOTBAL • Miercuri s-a des
fășurat la Izmir meciul retur 
dintre formația locală Altai și 
Slavia Sofia contînd pentru Cuoa 
balcanică intercluburi. Fotbaliștii 
bulgari (învingători și în meciul 
tur cu 6—0) au cîștigat cu 3—0 
(1—0) • în finala Cupei Olandei, 
disputată la Nijmegen (30 000 de 
spectatori), F.C, Twente Ensche
de a învins cu 3—o (după pre
lungiri) echipa P.E.C. Zwolle din 
divizia secundă a campionatului 
• Astăzi, la Londra, în finala 
Cupei Angliei se întîlnesc F. C. 
Liverpool (actuala campioană) și 
Manchester United.

VOLEI • La Pernik, formația 
masculină locală Minior a între
cut cu 3—0 echipa poloneză Avija 
Swidnik.

Reoactia ,> administrația t București, str. V Conta 16 ; tel. eentralâ tl.10.05 s «ecțla coresp. tl.51.0S t interurban 437 • telex ; 10.350 romsp. r. Tiparul L P. „Informația* 10363 
reotru străinătate, abonamente prin ILEXIM, Departamentul export-import presă, P.O. Box 136-133, telex 11226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. B. 1, 2. 3. *.


