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Un frumos succes al sportului românesc

ECHIPA DE BĂIEȚI - CAMPIOANĂ 
EUROPEANĂ LA POPICE (juniori)

Fetele au cîștigat medalia de argint fetelor se poate 
totuși

„DACIADA"
0 CERINȚĂ ACTUALĂ: INITIATIVE 

VALOROASE ÎN TOATE ASOCIAȚIILE!

ZAGREB, 23 (prin telefon). 
Prima probă, cea pe echipe a 
Campionatelor europene de po
pice la juniori. competiție 
găzduită de marele oraș iugo
slav, s-a încheiat astă-seară 
(n.r. ieri) cu un remarcabil suc
ces românesc : reprezentativa
noastră de băieți a avut o com
portare excelentă încă din start 
și a reușit să cîstige titlul con
tinental. cu o diferență apre
ciabilă de puncte față de ur* 
mătoarele 
comportat 
fete a tării 
cerit într-o 
medalia de

Cei sase 
mâni — 
(911 pd în 
turi mixte). Alexandru Nașzodi

clasate. Bine s-a 
și selecționata de 

noastre, care a cu- 
companie valoroasă, 
argint.
tineri DODicari ro- 
Alexandru Tudor 
proba de 200 lovi-

(907), Horia Ardac (903). Gheor- 
ghe Schoites (899), Die Hosu 
(897) și Constantin Marin (780) 
— au format o echipă omogenă 
și au iucat cu multă precizie 
(au avut In total numai 9 bile 
în gol). De menționat că Tudor 
și Ardac n-au ratat nici o lo
vitură. întreaga echipă. în 
frunte cu antrenorul Ion Patru, 
merită felicitări pentru frumoa
sa performanță realizată la e- 
diția a V-a a C.E.

Echipa noastră feminină, ca
re. după primele schimburi, 
candida la primul loc. a avut 
o mică scădere in ziua a doua 
și a trebuit să se mulțumeas
că cu locul secund. Ea a pier
dut la numai 5 puncte meda
lia de aur. care a revenit for
mației R.F. Germania. ComDor-

consi-
ca foarte bună, 

au obți-

tarea 
dera 
Jucătoarele românce 
nut următoarele rezultate : O- 
limpia Dragu 425 p d. Corne
lia Niculae 424, Emiiia Ebel 
421, Maria Iosif-Nichifor 420, 
Elena Vasile 398 și Elisabeta 
Badea 378. Antrenorul forma
ției este Tudor Buzea.

Clasamentele probelor pe e- 
chipe — BĂIEȚI : 1. ROMA
NIA 5297 p d — campioană eu
ropeană, 2. Iugoslavia 5224 p d, 
3. R.F.G. 5210 p d. 4. Unga
ria 5124 p d. 5. Austria 5123 p d, 
6. Suedia 5090 p d. FETE : 1.
R.F. GERMANIA 2471 pd - 
campioană europeană. 2. Româ
nia 2 466 p d, 3. Iugoslavia 
2419 p d, 4. Ungaria 2386 p d. 5. 
Austria 2 367 p d.

Marți și miercuri se^ dispută 
proba de perechi, la băieți și 
fete.

In programul sportiv al sfirșitului de săptămînă a ^gst prezent fi handbalul, 
Foto

Voința din Capitală 
jocuri sportive.

de pe stadionul 
alături de alte 

: V. BAGEAC

La C. E. de la Vilnius

GIMNASTII NOȘTRI
TREBUIE SA-SI VALORIFICE

9

PREGĂTIREA SI CAPACITATEA
COMPETITIONALA»

' Mîine la prînz, echipa mas
culină de gimnastică a Româ-

, niei va pleca la Moscova, ur- 
mind să-și continue apoi dru
mul spre Vilnius, orașul gazdă 
al celei de-a XlI-a ediții a 
Campionatelor europene mascu
line de gimnastică, programată 
în zilele de 28 și 29 mai. în 
urma pregătirilor efectuate, a 
concursurilor de verificare sus
ținute de componenții lotului 
republican, federația de specia
litate a hotărît ca la Vilnius 
țara noastră să fie reprezenta
tă de următorii gimnaști : Dan 
Grecu, Mihai Borș, Kurt Szi- 
lier și Sorin Cepoi.

Este vorba, de fapt, de cei 
mai buni gimnaști ai țării, la 
ora actuală, sportivi care și-au 
probat buna pregătire prin nu
meroase rezultate valoroase, 
obținute atit în competiții in
terne, cit și internaționale. Ca 
să nu mai amintim de „cărțile 
de vizită" ale acestei echipe, 
care numără în rîndurile sale 
— după cum se vede — pe 
campionul mondial și european 
la inele, Dan Grecu, pe Mihai 
Borș, medaliat cu argint la 
precedentele întreceri continen
tale, pe Sorin Cepoi, compo
nent al echipei reprezentative 
a României, care a evoluat re
marcabil la Jocurile Olimpice 
de la Montreal, precum și pe 
Kurt Szilier, sportiv care a 
progresat într-un ritm rapid, 
impunindu-se prin exerciții 
valoroase, cu multe elemente 
de mare dificultate.

Campionatele europene de la 
• Vilnius reprezintă pentru gim

nastica noastră masculină un 
examen competițional de primă 
însemnătate, fiind tratat ca a- 
tare atit de sportivii care ur
mează să se confrunte cu cei 
mai buni gimnaști de pe conti
nent, cit și de antrenori și de 
activul federației de specialitate. 
A fost elaborat un minuțios 
program de pregătire, cu sar
cini concrete pentru fiecare 
gimnast, au fost stabilite obi
ective competiționale interme
diare. Campionatele internațio
nale ale României, disputate la 
Cluj-Napoca, în luna aprilie, 
Turneul campionilor de la Lon
dra, ca și meciul triunghiular -

Campionul mon
dial și european la 
inele Dan Grecu 
îji pregătește cu 
multi atenție evo
luția ta la apro
piatele campionate

europene.

la Budapesta 
atîtea criterii 

care au arătat un progres con
stant in forma sportivă a mem
brilor lotului nostru masculin, 
formă sportivă pe care am re
marcat-o și sâmbătă după-a- 
miază in testul pe care 6 gim-

de 
tot

au 
de

constituit 
verificare,

naști — susceptibili de a pri
mi responsabilitatea de a evo
lua la apropiatele 
europene — l-au

campionate 
susținut in

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

In cadrul amplei 
cu caracter național 
în întreaga țară au . 
ziaste întreceri, la care partici
pă un mare număr de tineri și 
tinere. în rubrica de azi vă pre
zentăm noi acțiuni și inițiative 
care se cer larg generalizate in 
toate asociațiile sportive.

competiții 
„Daciada", 
loc entu-

„CUPA SCÎNTEII TINERE
TULUI" LA TENIS

Deschisă copiilor și tineri
lor care iubesc și practică 
tenisul, „Cupa Scînteii tine
retului" a ajuns la a IV-a 
ediție. întrecerile, care de 
fiecare dată au polarizat a- 
tenția a mii de participanți, 
s-au bucurat totdeauna de 
un foarte 
constituind un imbold pentru 
practicarea .
Competiția, inițiată de zia
rul „Scînteia tineretului" și 
organizată in colaborare cu 
Federația de tenis și cu lar
gul sprijin al C.C. al U.T.C., 
se încadrează în marea ma
nifestare sportivă „Daciada". 
Programată pe durata a pa
tru etape, întrecerea reuneș
te la start concurenți între 
10 și 25 de ani, fiind des
chisă tuturor categoriilor de 
tineri : elevi, muncitori, stu- 
denți, militari, funcționari și 
tineri de la sate, care nu au 
clasificare sportivă. Ieri a 
fost dat startul ! Deci, să 
urăm deplin succes tuturor 
participanților !

frumos succes,

acestui sport.

HUNEDOARA. Organizat în 
cadrul „Daciadei", ( in județul 
Hunedoara a început „Festivalul 
sportului pentru preșcolari", ac
țiune inițiată în scopul formă
rii deprinderilor de gimnastică 
și practicării altor activități 
sportive la copii în vîrstă de 
4—6 ani. La etapa de masă 
a festivalului, organizat de 
C.J.E.F.S. și organizația jude-

CAMPIONATUL PE ECHIPE LA ATLETISM
A DEBUTAT CU... SIIN6UL!

• Competiția — marcată de o sumedenie de rezultate submediocre
a Se impun măsuri urgente

patriei", vor fl
30 000 de copii.

țeană „Șoimii 
angrenați peste 
care vor lua parte la concursuri 
de gimnastică, triciclete, trotine
te, biciclete, alergări și sărituri. 
Etapa județeană, dotată cu 
„Cupa 1 Iunie" va avea loc cu 
prilejul „Zilei copilului".

TIMIȘ. în municipiul Timi
șoara, precum și în alte locali
tăți ale județului, continuă ac
țiunile sportive din cadrul „Da
ciadei". La Timișoara, colecti
vul Liceului industrial nr. 3 i 
organizat un concurs atletic 
care s-a bucurat de o largă 
participare. Tot la Timișoara a 
avut loc o întrecere de ciclism, 
pe ruta Timișoara — Lipova, 
acțiune inițiată de Școala spor
tivă „Viitorul", iar la Jimbolia 
s-a desfășurat faza pe centru 
de comune la handbal. (C. Crețu 
— coresp.).

BIHOR. Pe baza sportivă 
„Sănătatea" din Oradea s-a 
desfășurat competiția de tenis 
„Cupa Țării Crișurilor", la care 
au luat parte sportivi din Ora
dea, Baia Mare. Cluj-Napoca, Ti
mișoara, Tg. Mureș, Brașov, în- 

fiind dîrz disputate, 
reprezentanții

trecerile
S-au evidențiat 
orașelor Brașov, Oradea și A- 
rad. (I. Ghișa — coresp.).

SIBIU. Printre competițiile 
organizate în cadrul ...Daciadei", 
de un frumos succes s-a bucu
rat concursul de ciclism, pri
mul organizat după mulți ani 
în municipiu. Desfășurat din 
inițiativa Casei pionierilor, el 
a reunit la start pionieri spor
tivi din Sibiu, Mediaș. Cisnădie 
și Zămești. Pe primele locuri, 
la cele patru probe din pro
gramul întrecerii, s-au clasat 
reprezentanții Casei pionierilor 
din Mediaș. (I. Ionescu — co
resp.)

GALAȚI. Pe platforma Com
binatului siderurgic se desfă
șoară în aceste zile o intensă 
activitate sportivă, toate acțiu
nile fiind cuprinse în cadrul

(Continuare in pag. 2—3)

Ileana Sila! 2:01,1 la 800 m ți 
4:07,1 la 1500 m. două rezul- 

tate remarcabile

Toți cei care, într-un fel sau 
altul, au tangențe cu activita
tea atletică sînt de acord că 
— Cupa României, competiție 
pe echipe sinonimă cu campio
natul național, este cea mai 
importantă din atletismul nos
tru. Participarea reprezentative
lor tuturor județelor și a prin
cipalelor secții de atletism ale 
unor cluburi bucureștene pre
supune punerea în mișcare a 
unei mari mase de atleți și so
licită la o activitate susținută 
un mare număr de antrenori 
și profesori de educație fizică, 
medici, metodiști, arbitri etc. 
Importanța acestei competiții 
este legată inseparabil și de 
faptul că atletismul este consi
derat, în țara noastră, de mal 
multă vreme, printre sporturile 
cele mal importante și că, de 
pildă, pentru pregătirea parti
cipării sportivilor români la 
J.O. din 1980, hotărîrea unei 
plenare din acest an a C.N.E.F.S.

a stabilit atletismul ca sport 
prioritar în toate județele țării. 
Aceasta presupune, între altele, 
și o atenție sporită acordată 
campionatului pe echipe — 
Cupa României, Din păcate însă 
lucrurile nu stau deloc așa și 
prima etapă a noii ediții a 
Cupei României demonstrează 
— fără putință de tăgadă — că 
în desfășurarea acestei compe
tiții nu a intervenit nimic nou.

.Cupa României a fost, ani 
de-a rîndul, capul de afiș al 
activității noastre interne dar, 
de fiecare dată, ea a prezentat 
grave lipsuri care i-au scăzut 
serios din eficiență. F.R.A. a 
analizat mereu modul de des
fășurare a întrecerilor și a cău
tat să aplice soluțiile organiza
torice cele mai bune, stimula
torii pentru cluburi, județe, 
pentru antrenori și pentru spor
tivi. Se pare că încă nu s-a 
găsit soluția optimă din mo
ment ce, de ani șl ani, deficien-

Tudorel Vasile cu 7,81 m ți-a 
realizat recordul personal

Fotografii N. DRAGOȘ
{ele se mențin in desfășurarea 
campionatului, iar cele mal 
multe dintre formațiile angaja
te consideră participarea... așa 
cum o consideră și cum o do-

Romeo VIL ARA

^Continuare in pag. 2—3)



In campionatele europene de lupte libere CAMPIONATE • COM PE
MULȚI SPORTIVI TINERI IN ECHIPA ROMÂNIEI

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
reprezentativa țării noastre de 
lupte libere se va alinia la star
tul campionatelor de la Bursa 
(29 mai — 1 iunie). înaintea 
acestei importante competiții 
internaționale, luptătorii frun
tași de la acest stil s-au reunit 
la Poiana Brașov pentru un 
scurt stagiu de pregătire.

Zilele trecute le-am făcut o 
vizită viitorilor participanți la 
confruntările continentale. în 
sala de lupte din Poiana Bra
șov, elevii antrenorilor Ion 
Crîsnic și Ion Bătrîn erau în 
plin antrenament. Am urmărit 
o lecție cu un efort de mare 
intensitate, în care exercițiile 

. erau efectuate în perechi, rolul 
' executanților schimbîndu-se du

pă fiecare minut de luptă. Am 
remarcat vigoarea cu care mul
tiplul campion al țării si pose
sorul mai multor medalii la 
marile competiții internaționale, 
brăileanul Vasile Iorga executa

procedeele tehnice recomandate 
de antrenori. Acest admirabil 
sportiv, la vîrsta de 32 de ani, 
se menține în rîndul luptători
lor fruntași din România si — 
sperăm — iși va păstra și po
ziția cîștigată în arena interna
țională. în rîndul sportivilor de 
care tehnicienii noștri se ocu
pau cu mai multă atenție am 
întîlnit cîțiva luptători tineri 
— nume noi în lotul național : 
Vasile Stănescu, Viorel Gheor
ghiu (68 kg). Aurel Neagu, Con
stantin Ignat (52 kg). Vasile 
Pușcașu (100 kg). Gheorghe Ra
șovan (48 kg) etc.

Cînd băieții, cu treningurile 
ude de transpirație, se îndrep
tau spre saună am avut posibi
litatea să purtăm o scurtă dis
cuție cu antrenorul principal al 
latului. Ion Crîsnic.

— Cum apreciați pregătirile 
efectuate si ce perspective în
trevedeți elevilor dv. Ia între
cerile continentale ?

A. '

DACIADA
(Urmare din pag. I) fru-

„Daciadei". Astfel, sânt angre
nate în întreceri 98 echipe de 
fotbal, 12 de volei și handbal, 
alți mulți angajați participând 
la concursurile de tenis de masă 
și șah, remarcîndu-se pînă acum 
secțiile prelucrări mecanice, 
Blebinguri și furnale aglomera
re. (T. Siriopol — coresp.).

ILFOV. Ca în numeroase 
alte localități ale județului, la 
Oltenița au avut loc multe ac
țiuni și întreceri sportive de 
masă. în prim-planul acestora 
s-a situat un turneu de handbal, 
cu participarea elevilor din 
școlile generale ale orașului, 
precum și din comunele Curcani, 
Chimogi, Vasilați, Fundulea 
etc. După dispute atractive, 
competiția a fost cîștigată de 
sportivii Școlii generale nr. 4 
din Oltenița. De asemenea, tre
buie menționat și turneul de 
baschet, la care au luat parte 
echipe masculine din Oltenița, 
Giurgiu și Urziceni.

GORJ. Aflată la a 4-a edi
ție, competiția de masă dotată 
cu „Cupa fetelor gorjene“ a an
grenat la etapa pe asociație mii 
de tinere de la orașe și sate. 
Finala acestei mult așteptate 
Întreceri, care a reunit la Tg. 
Jiu peste 300 de sportive, a dat 
câștig de cauză atletelor și 
handbalistelor de la Liceul 
„Tudor Arghezi" din Tg. Căr- 
bunești și voleibalistelor de la 
Liceul „Tudor Vladimirescu** 
din orașul de reședință a ju
dețului. în același timp, Elena 
Micu de la Școala generală din 
comuna Peșteana-Jiu a terminat 
pe locul I concursul final de 
șah, iar Iuliana Dănăiacu de la 
Liceul industrial din comuna 
Bumbești-Jiu s-a situat în frun
tea jucătoarelor de tenis de 
masă. Subliniind excelenta or
ganizare asigurată competiției 
de către C.J.E.F.S. Gorj, în 
colaborare cu ceilalți factori cu 
responsabilități în domeniul ac
tivității sportive de masă, tre
buie, totodată, să evidențiem 
activiștii sportivi obștești din 
comunele Bărbătești, Lălești, 
Tismana, Turcinești și Peștișani 
și pe cei din asociațiile Voința, 
Metalul I.J.I.L., Gorjul și Știin- 
ța-învățămînt.

TELEORMAN. După 
moașa serbare cultural-sportivă 
organizată la Alexandria, cu 
peste 2 500 de participanți, de 
către C.J.E.F.S. Teleorman, In
spectoratul școlar, Consiliul or
ganizației pionierilor și Comite
tul U.T.C., o nouă acțiune spor
tivă de masă, la care au luat 
parte peste 700 de tineri și ti
nere, a avut loc în satul Cer- 
netu, aparținând comunei Mîr- 
zănești, într-un primitor crîng 
situat 
man. 
tineri 
bitari
Bragadiru, Burani, reprezentanți 
ai secției de judo de la Auto
matica, boxerii de la Unirea și 
luptătorii de la Școala sportivă, 
toate din Alexandria, cicliști, 
atleți, gimnaști etc. Inițiată în 
cadrul „Daciadei" această reu
șită duminică cultural-sportivă 
face parte dintr-o suită de ma
nifestări, care se vor desfășura 
după cum urmează : 29 mai la 
Urluiu (participă pe lingă tineri 
din această comună alții din 
Plosca, Teleormanu, Traian, 
Moșteni, Furculești etc.), 5 iunie 
la Călinești (Plosca, Mavrodin, 
Peretu și Alexandria), 12 iunie 
la Brîncenl (Izvoarele, Cernctu, 
Alexandria).

— Sportivii participă activ și 
conștiincios la programul de 
pregătire chiar și atunci cînd 
efortul este metre. Ei au înțeles 
că fără multă muncă nu sînt 
posibile performanțele sportive. 
Am încheiat cele trei cicluri de 
trei zile, modelate după siste
mul de disputare a competiției 
de la Bursa. In legătură cu re
zultatele de la campionatele 
europene trebuie să vă spun că 
ele nu constituie pentru noi de
cât un obiectiv intermediar In 
cadrul ciclului de pregătire pe 
care îl efectuăm în vederea 
Jocurilor Olimpice. După cum 
puteți constata privind colecti
vul pe care-1 antrenăm, în for
mația țării vor fi introduși mulți 
sportivi tineri, ca Gh. Rașovan, 
L. Sandor, A. Neagu (sau C. 
Ignat), V. Stănescu (sau V. 
Gheorghiu), V. Fușcașu. luptă
tori care vor fi pentru prima 
oară prezenți la o competiție 
de acest nivel.

— Echipa a fost definitivată?
— în linii mari. da. Nu au 

contracandidat! luptătorii Gh. 
Rașovan (43 kg). L. Șandor (62 
kg). V. Iorga (90 kg), V. Puș
cașu (100 kg) și L. Șimon 
(grea). Pentru celelalte catego
rii, titularii vor fi stabiliți în 
aceste zile dintre A. Neagu — 
C. Ignat (52 kg), G. Anghel — 
P. Brîndușan (57 kg), V. Stă
nescu — V. Gheorghiu (68 kg), 
E. Cristian — M. Pîrcălabu (74 
kg) și T. Seregely — V. Tigă- 
naș (82 kg).

Mihai TRANCA

TRĂGĂTORII ROMANI
pe malul rîului Teleor- 

Au luat parte, alături de 
din satul organizator, lu
ai sportului din comunele

„CUPA TARILOR 
LATINE Șl GRECIEI"
LA

Lotul de trăgători români, 
care va participa la actuala e- 
diție a prestigioasei competiții 
internaționale de tir, „Cupa ță
rilor latine și Greciei" a ple
cat duminică la Marsilia, tocul 
de desfășurare a întrecerilor. 
Din delegația țării noastre fac 
parte următorii sportivi : Cor- 
neliu Ion, Dan Iuga, Liviu 
Stan, Ștefan Nedelcu (la pro
bele de pistol), Ilie Codreanu, 
Romulus Nicolescu, Marin Ma
rin (la pușcă — glonț și aer 
comprimat), Maria Feodoi (puș
că) și Anișoara Matei (pistol). 
Antrenor Mihai Toader. Con
cursul începe azi și se încheie 
vineri.

CAMPION A TUL PE ECHIPE LA A TLETISM
(Urmare din pag. 1)

vedesc, de altfel, loturile des
completate, improvizate, rezul
tatele slabe ’ale atleților res
pectivi.

Referindu-ne doar la întrece
rile primei grupe valorice a 
competiției, desfășurate săptă
mâna trecută, în Capitală, vom 
arăta că, în ansamblul lor, a- 
cestea au fost lipsite de atrac- 
tivitate și mal ales că nivelul 
performanțelor a fost slab, chiar 
nepermis de slab.

Din dorința de a stimula ob
ținerea unor performanțe bune, 
F.R.A. a inclus în regulamen
tul competiției clauza prin care 
se acordă un punctaj suplimen
tar de 12 p (cu 3 p mai mult 
decît cele 9 p care se dau pri

mului clasat !) pentru, așa zise, 
performanțe de valoare interna
țională. Și lată că la un con
curs la care au fost prezenți 
majoritatea componenților lotu
lui republican de seniori (aflați 
în pregătire pentru Cupa Eu
ropei, Universiadă, Balcaniadă 
Șja. competiții importante) doar 
patru atleți și cinci atlete au 
realizat asemenea rezultate In
ternaționale I !

Fetrescu 100
m 
m 
mg — 13,9,

O REUNIUNE SUB AȘTEPTĂRI

HI PISM
Spre deosebire de oițe reuniuni, 

eea desfășurată duminică — în ciuda 
numărului mare de concirrenți, 109 
— nu. a avut darul să satisfacă pre
tențiile celor prezenți pe hipodrom, 
alergările fiind lipsite de nota de di
namism cu care ne obișnuisem în 
ultimul timp. Cînd spunem acest lu
cru avem în vedere maniera puțin 
convingătoare în care unii driven au 
înțeles să-și susțină pensionarii, fapt 
ce a făcut ca sosirile să fie mai 
puțin animate, cîștigătorîi neavînd 
prea mari dificultăți în adjudecarea 
probelor respective. Evoluții mai a- 
parte au avut Franklin (surprinzător 
saltul de valoare înregistrat), Tita 
(din ce in ce mai bună). Cubista 
(nesperat de docilă în mina lui Vi- 
nogradof) șl Onica, victoria ultimei 
vemnd după o serie de evoluții mai 
mult decît modeste. Cum ia formația 
Tr.^ Marinescu asemenea „performan
țe" au devenit un lucru obișnuit, de 
ce ne-am mai mira 1

REZULTATE TEHNICE : cursa 1 s 
Suvcna (G. Tănase) record 1,43”9, 
Curat; simplu 6,20; ordinea 42,

Cursa a Il-a : Heder (Tr. Dinu) rec. 
1’44’’3 ; Salvador ; simplu 5,70 ; or
dinea 7 ; event 20. Cursa a lll-a : 
Franklin (FI. Pașcâ) rec. 1’35”7 j Pe
gas ; simplu 4 ; ordinea 10, event 7. 
Cursa a IV-a : Onica (C. Radu) rec. 
1’30”8 ; Hederic, Ola ; simplu 4,70, 
ordinea 130, event 32, ordinea tripla 
1 306. Cursa a V-a : Lapis (G. A- 
vram) rec. 1'33”3 ; Rivan ; simplu 3, 
ordinea 7, event 46. Cursa a Vl-a : 
Cubista (Vinogradof) rec. 1’29”2 ; 
Balerin, lola ; simplu 3,20, ordinea 
27, event 8, ordinea tripla 382. Cursa 
a VI l-a : Tita (C. Mihai), rec. 1’30"3; 
Rin. simplu 3, ordinea 7, event 8. 
triplu cîștigâtor 34. Cursa a Vlll-a : 
Rulaj (N. Simian) rec. 1’28”5 ; Arti
zan, Amazon, simplu 2,60, ordinea 
32, event 7, ordinea tripla 165. Cursa
а. ! Juven'l (G. Avram) rec. 
1 32”4 ; Rafon cota 6,20, ordinea 14, 
event 9. Pariu triplu cîștigâtor 36. 
Cursa a X-a : Formina (G. Tânose) 
rec. 1’36”4 ; Sîrba. tknplu 4, ordinea
б. event 11. Pariu'! austriac s-a ridi
cat la suma de 31 303 le! șl o fost 
cîștlgat 50% de 12 tichete cu 40 com
binații a 378 lei fiecare. Rezultat 
provizoriu. Report 15 183 lei. Retra
geri, Frugal, cursa a X-a,

Gh. ALEXANDRES CU

----------- X
Spartachiada internațională coope 

la canotaj fete v
• Sportivele românce au ciștigait toate cete

„Cupa federației** 
la baschet feminin

Turneele Inaugurale ale pri
mului tur al „Cupei federației" 
la baschet feminin s-au desfă
șurat timp de trei zile, la Ti
mișoara și in Capitală, într-un 
anonimat deplin. Să fie de vină 
calitatea mediocră și uneori 
chiar foarte slabă a partidelor ? 
Interesul a fast menținut doar 
de unele răsturnări spectacu
loase de scor, așa cum s-a pe
trecut. de pildă. în cursul par
tidei dintre Olimpia si LE.F.S. 
în care prima formație, după 
ce a fost condusă la pauză cu 
28 (!) de puncte, a Izbutit să 
câștige cu 8 puncte. Menționăm 
că la întreceri nu iau parte ju
cătoarele din lextufl national.

Rezultate, clasamente. SE
RIA I: Olimpia București — 
Mobila Satu Mare 90—81 (43— 
30), I.E.F.S. — Crișul 92—89 
(49—42, 81—81). Universitatea
Cluj-Napoca — Universitatea 
Timișoara 78—66 (52—23), Mo
bila — „U“ Cluj-Napoca 81—80 
(45—39), Olimpia — LE.F.S. 
88—80 (31—59), Crișul — Uni
versitatea Timișoara 72—49 (32— 
29), „U“ Cluj-Napoca — I.E.F.S. 
94 -69 (32—25), Crișul — Olim
pia 81—75 (39—31), Mobila — 
Universitatea Timișoara 81—53 
(42—36). 1. „XJ“ Cluj-Napoca
5 p (252—216). 2. Crișul 5 p
(242—216). 3. Mobila 5 p (243— 
223). 4. Olimpia 5 p (253—242), 
5. LE.F.S. 4 p (241—271), 6. Uni
versitatea Timisoara 3 p (168— 
231). (C. CREȚU-coresp.). SE
RIA A n-a : Rapid — Voința 
București 57—47 (27—24), Vo
ința Brașov — C.S.U. Galați 
76—63 (29—31). Politehnica
București — Sănătatea Ploiești 
81—61 (33—31), Sănătatea —
Voința Brașov 44—71 (25—37), 
C.S.U. — Voința București 
49-61 (23—27), Politehnica —
Rapid 74—84 (42—32). Rapid — 
Sănătatea 74—40 (40—22), Voința 
Brașov — Voința București 
35—56 (13—33), Politehnica —
C.S.U. 75—56 (33—24). 1. Voința 
Brașov 6 p (203—142). 2. Rapid
6 p (215—161). 3. Politehnica 
5 p (230—201). 4. Voința Bucu
rești 4 p (143—162). 5. C.S.U. 
Galați 3 p (168—212). 6. Sănă
tatea 3 p (145—226).

Noii campioni de juniori 
la caiac-canoe

Slmbătă dimineață, pe lacul 
Snagov. s-au încheiat întrece
rile campionatelor republicane 
de caiac-canoe (ambarcațiuni 
mid) pentru juniori. Au luat 
startul peste 200 de tineri și 
tinere din 24 de asociații și 
cluburi sportive din întreaga 
țară. Evoiuînd bine, sportivii de 
la Dinamo București si S. C. 
Tulcea au reușit să cucerească 
dte două titluri de campioni, 
Învingători în celelalte două fi
nale fiind juniorii de la Școala 
sportivă Constanta si Liceul 
Ștefan Plavăț din Orșova. A 
fast un concurs faimos fără a 
se ridica însă — prin timpii 
obținuți — la un nivel superior, 
totuși, un test util ta vederea 
alcătuirii lotului care. în august, 
ne va reprezenta țara la Cam
pionatele europene de la Vichy.

Rezultate i caiac simplu — 
500 m (fete) : 1. Ioana Rădă- 
noață (S.C. Tulcea) 2:19,2. 2. 
Filareta Pătrașcu (Liceul Orșo
va) 2:21,2, 3. Ileana Balog 
(UNIO S. Mare) 2:21,7; canoe 
simplu : 1. Simion Ismailciuc 
(Dinamo) 2:10,2, 2. Dobre Nen- 
du (S.C. Tulcea) 2:14-3. 3. Nicu 
Ungureanu (Portul Brăila) 
2:17,2 ; caiac dublu (fete) : 1. 
Liceul Orșova (Eugenia Roșu- 
Tița Predici) 2:05,0, 2. C. S. 
Brăila (Matilda Chiriac-Victo- 
rița Dinu) 2:10,2, 3. Delta
Tulcea (Tudorita Tartaduc — 
Rodica Dălcăran) 2:11,2 ; caiac 
simplu (B) : 1. Marian Dineu 
(Șc. sp. Constanta) 2:01,3, 2. Io
nel Peia (U.T. Arad) 2:03,4, 3. 
Gheorghe Buriacu (Șc. sp. Con
stanța) 2:03,8 ; canoe dublu : 1. 
S.C. Tulcea (Vasile Ștefanov — 
Feodor Gurei) 2:04;7. 2. C. S. 
Brăila (Tudorel Constantin — 
Ignat Feodorov) 2:06,4, 3. S.C. 
Tulcea (Mihail Silvestru —Gri- 
gore Saraev) 2:06,6 ; caiac du
blu (B) ; L Dinamo (Mihai 
Santo — Castel Llvadariu) 
1:48,7, 2. Olimpia Buc. (Andi 
Sandu — Ionel Nicolae) 1:49,5, 
3. Delta Tulcea (Alexandru A- 
xente — Mihai Agache) 1:51,3.

Clasament general: 1. S. C. 
Tulcea 53 p, 2. Liceul Orșova 
36 p. 3. C.S. Brăila 29 p, 4. Di
namo 27 p, 5. Delta Tulcea 
24 p. (V. Tf.)

Cicliștii bucureșteni 
în întrecere

Duminică s-a desfășurat pe 
șoseaua București — Alexandria 
campionatul munidpiului Bucu
rești la contratimp individual, 
întrecerile, la care au participat

La sfîrșitul săptămânii tre
cute, pe lacul Snagov, a avut 
loc o interesantă întrecere 
de canotaj. Este vorba de 
.Spartachiada internațională 
cooperatistă" la startul că
reia s-au aliniat schifiste de 
categoria tineret de la clu
burile Start (Polonia), Spar- 
tacus (Ungaria) și Voința 
(România). Dovedind o bună 
pregătire, sportivele român
ce au reușit să câștige toate 
cele șase probe disputate.

Rezultate : schit 2 vîsle : 
1. Voința (Elena Constantin 
— Elena Stănică) 4:13,0, 2. 
Start (Al. Gazka — D. Ra- 
gulska) 4:30,9, 3. Spartacus
(B. Kalmar—I. Szabo) 4:43,0;

schit 4 + 1 ran 
4:10,0, 3. Spar
schit simplu : 
mia (Voința)
Frackoviak (St 
E. Barany (Spa 
schit 2 f.c. : 1 
Borș — E. Llic 
Voința n (E. 1 
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peste 100 de alergători, s-au 
soldat cu rezultate neașteptat de 
bune. Campionul de anul tre
cut la seniori. Marin Valentin 
(Dinamo) a fost cronometrat pe 
cei 30 km parcurși cu 39:57, me
die onară 45 km (!), 2. A. An
tal (Steaua) 40:29, 3. C. Cîrje 
(Dinamo) 41:08, 4. L Butaru
(Dinamo) 41:16, 5. I. Valentin 
(Dinamo) 41:50. în formă bună 
s-au dovedit a fi și juniorii. 
La cei mari (20 km) victoria a 
revenit lui Gh. Lăutaru (Șc. 
sp. 1) cu 27:27 (medie orară 
43,700 km). 2. A. Lungu (Șc. sp. 
1) 28:49, 3. A. Gutuie (Șc. sp. 
1) 29:27. în cursa juniorilor 
mici s-a evidențiat. C. Paras- 
chiv (Olimpia) care a acoperit 
10. km in 12:52, medie orară 
43,500 km., 2. I. Cheran (Șc. sp. 
1) 13:13, 3. T. Stoian (Olim
pia) 13:32.

Joi. pe șoseaua București —■ 
Pitești se va disputa contra
timpul pe echipe.

E. Mulner și Torpedo Zăr- 
nești au cucerit „Cupa

F.R.M." la motocros
Tradiționala competiție de 

motocros, dotată cu „Cupa
F. R.M.", a luat sfirșit dumini
că la Sf. Gheorghe cu succesul 
tânărului Ernest Mulner și al 
formației Torpedo Zărnești (an
trenor — Paul Mulner) care 
au obținut primele locuri în 
clasamentele generale.

Ultima etapă (a 4-a), orga
nizată ireproșabil de asociația 
Electro Sf. Gheorghe (președin
te — Andrei Canea), a reunit 
peste 60 de alergători la star
tul celor trei probe. Cursa se
niorilor a fost mult apreciată 
de miile de spectatori, cunoscu
tul motocrosist — Mihai Banu 
și campionul' tării — Ernest 
Mulner, angajîndu-se din ple
care intr-un pasionant duel. Ei 
și-au împărțit victoriile in cele 
două manșe, insă Mihai Banu 
acumulînd un timp mai bun a 
fost declarat învingătorul eta
pei.. Confirmindu-și valoarea 
Traian Moașa și Petre Lucaci 
(veteranii secției moto Steagul 
roșu Brașov) s-au numărat 
printre principalii animatori.

CLASAMENTELE ETAPEI 1 
seniori — 1. M. Banu (Poiana 
Cîmpina), 2. E. Mulner (Tor
pedo Zărnești), 3. Tr. Moașa 
(St. r. Bv.) ; juniori — 1. R 
Diaconu (Flacăra — Autome- 
canica Moreni), 2. R. Bîrzu 
(Poiana Cîmpina), 3. M. Sefter 
(I.T.A. Tg. Jiu) ; motoreta 
„Mobra" — 1. L Tase (Musce
lul C-lung), 2. C. Toma (Mus
celul C-lung), 3. A. Ilieș (Tor
pedo Zărnești). învingătorii în 
clasamentele generale : E. Miil
ner cu 51 p la seniori, R. Dia- 
eonu cu 45 p la juniori și A. 
Ilieș cu 47 p la motoreta „Mo
bra". Clasamentul final pe e- 
chipe : 1. Torpedo Zărnești 157 
p, 2. Poiana Cîmpina 129 p, 3. 
Muscelul C-lung 121 p.

Traian IOANIȚESCU

• La prima etapă a campio
natului republican de dirt-track 
desfășurată pe pista stadionu
lui municipal din Brăila s-au 
aliniat motocicliști din Bucu
rești, Sibiu, Arad și Brăila. 
Concursul, disputat Intr-o for
mulă de 13 alergători, s-a în
cheiat cu surprinzătoarea vic
torie a lui Gheorghe Sora (Me
talul București) cu 12 p, urmat 
de I. Bobîlneanu (Voința Sibiu) 
cu 11 p, N. Rîureanu (Voința 
Sibiu) 10 p, M. Dobre (Met. 
Buc.) 8 p, Al. Pis (Voința Si
biu) și C. Voiculescu (Met. Buc.) 
cu dte 7 p. (N. COSTIN — co
resp.)

Actualitatea în scrimă
• La ediția din acest an a 

tradiționalului „Trofeu Luxardo", 
desfășurat la Padova (Italia), 
sabrerli români — după cum 
ne-a declarat arbitrul internațio
nal Octavian vintilâ — prezent 
la competiție, s-au comportat 
sub așteptări. Astfel, Pop a fost

Slmbătă 
dionuil Pa- 
din cele ti 
lui de pro 
în meciul 
tîlnit C.S.I 
București, 
de mare 
minat, su 
deveni. Ei 
(12-0). W 
de Botez 
(încerc.), 
cerc.) și 
transf.). I 
pus echir 
stanța si 
un joc 
foarte tb 
deană a • 
surpriză, 
cu 8—4 i 
rea și G 
tiv Bul 
coresp.)

Să-i 
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CI.
E. _ ___

T. Vasile lun- 
Veronica Buia

amintim : 
- 10,2 și 
Sușelescu 
Sebestyen

T.
200 
200
110 _ 
gime — 7,81 m, Veronica Buia 
100 m — 11,5, Ileana Silai 800 
m — 2:01,1 și 1500 m — 4:07,1, 
Natalia Mărășescu 1500 m — 
4:06,1, Alina Gheorghiu lungi
me — 6,42 m și Argentina 
Menis disc — 61,10 m. CSt de 
„internaționale" sânt totuși chiar 
și unele dintre aceste cifre ră
mâne de discutat, dar faptul că 
numărul performerilor este atât 
de mic ce discuție să mai com
porte ?

Oum este oare posibil că în- 
tr-o asemenea competiție — 
grupa A este, oricum am lua-o, 
totuși o reunire a fruntașilor ! 
— să găsim înscrise în foile de 
arbitraj situații ca cele urmă
toare : 1500 m — 3 alergători 
peste 4 minute ; la suliță fete 
s-au luat puncte cu rezultate 
ca 42,38 m (locul III)... 34,68 m 
(locul VIII) ; ciocan — 39,94 m, 
800 m fete — opt concurente 
peste 2:20,0, greutate fete — 
6 concurente cu cifre între 11,92 
m și 10,55 m. Din păcate lista 
este foarte lungă, deranjant de 
lungă și ea pune sub semnul 
întrebării activitatea desfășura
tă de cei care răspund de pre
gătirea echipelor respective. Fe
derația de atletism trebuie să 
la măsurile care se impun și, 
de la caz la caz, să vadă dacă 
este vorba de incompetență sau 
de dezinteres față de această 
Competiție. Oricum, și una și 
alta trebuie sancționate cu fer
mitate 1
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DE DOUA ORI ANTIJOC...
închiderii jocului, deși greu de 
aplaudat în ansamblul fotbalu
lui, nu poate fi retrasă din ar
senalul mijloacelor tactice ale
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IN COMPLETAREA CRONICILOR LA MECIURILE
DE DUMINICA DIN DIVIZIA A

Jp ără îndoială că Steaua 
pornea favorită în meciul 

Rapid. în aceste condiții, 
măsurile de prevedere (și de

pentru a ne da seama că solu
ția Teleșpan la Zamfir nu pu
tea decît să acorde Stelei, încă 
din start, cartea atacului, așa 
cum s-a și întîmplat, de altfel, 
In primele cinci minute ale jo
cului,_ cind pătrunderile lui 
Zamfir au stârnit panică în ca
reul feroviar.

Rapid este, cam de multișor, 
o echipă care nu mai crede în 
capacitatea sa de creație, deși 
potențialul ei depășește această 
veșnică dependență de „ce va 
face adversarul". într-un nu 
prea îndepărtat meci cu U.T.A., 
pe stadionul Republicii, Rapid 
a fost, timp de 45 de minute, 
o echipă a Giuleștiului, adică 
o echipă care știe ce să facă 
cu mingea, și nu una obsedată 
doar de „dezumflarea" mingii 
din piciorul adversarului. Cro
nicarul nu poate decît să regre
te autodemonelizarea unei echi
pe în care talpa lui Petcu a 
ajuns să conteze mai mult decît 
ristul lui Manea.

Iordănescu (care nu se vede in fotografie) a reluat cu capul 
mingea din corner, inscriind al doilea gol al Stelei. Neagu (9) 

1st Niță (3) privesc resemnați. (Fază din jocul Steaua — Rapid 
4—1) Foto : I. MIHAlCA

TJ evenind in tribuna, nu
1 putem uita deplorabila 

reacție a unor suporteri rapi
diști, care și-au permis să-și 
verse amarul pe... gradenele

sectorului 
meciului, 
încurajeze 
steagurile 
grup de așa-ziși suporteri, pe 
care nu-i confundăm cu marea 
masă a suporterilor tradiționali 
ai Rapidului, practică un ade
vărat antijoc in tribună. Acest 
grup de suporteri a lovit în 
echipa sa, pe teren propriu, o- 
bligînd-o să joace mereu in a- 
fara stadionului, pentru simplul 
fapt că la tribuna a doua sticle
le se rostogolesc pe trepte, a- 
menințînd integritatea corporală 
a celor care se află pe pistă. 
Acum, același grup de supor
teri pare hotărit să-și descalifi
ce echipa și pe alte terenuri 
bucureștcne, așa cum a reușit 
să facă acum doi ani, pe Dina
mo, și duminica 
Steaua. Așteptăm ca 
masă a suporterilor rapidiști să 
procedeze la identificarea și eli
minarea acestor elemente, care 
pătează un nume glorios în 
istoria fotbalului românesc.

în care, la începutul 
păreau deciși să-și 

echipa, fluturînd 
alb-vișinii. Acest

ACTUALITĂȚI

trecută, pe
marea

loan CHIRH.A

I
I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I

precauție) ale antrenorului Mo- 
troc păreau să fie justificate — 
ca principiu — iar modalitatea

DIN PARTEA CLUBULUI
RAPID

Ieri dimineață am primit la 
redacție următoarea scrisoare 
din partea Biroului Consiliului 
clubului sportiv Rapid București 
cu rugămintea de a O publica 
în ziarul nostru :

Conducerea clubului Rapid, 
împreună cu conducerea secției 
de fotbal și întregul lot de fot
baliști își exprimă dezaprobarea 
publică și desolidarizarea față 
de atitudinea huliganică a unor 
spectatori care, sub paravanul 
calității de suporteri ai echipei 
feroviare, și-au permis dumini
că, pe stadionul Steaua, acte de 
huliganism, incompatibile cu a- 
titudinea de pe un teren de 
sport. Din nefericire, nu este 
pentru prima dată cind aseme
nea indivizi aduc serioase pre
judicii adevăratei galerii rapi- 
diste ; de altfel, acești indivizi 
nu sînt — și nici nu vor deveni 
vreodată — membri susținători 
și simpatizanți ai echipei noas
tre, adevărații suporteri ai Ra
pidului respingînd cu fermitate 
din rîndurile lor asemenea ele
mente.

Clubul Rapid regretă eu atît 
mai mult aceste incidente cu 
cit printre principalele sale 
preocupări se află și o perma
nentă muncă de educare a pro
priilor suporteri, care se află 
intr-un dialog periodic cu cadre 
de conducere, antrenori și spor
tivi din club.

Condamnînd eu fermitate ac
tele huliganice ți pe acei care 
le săvîrșesc, ne exprimăm con
vingerea că In viitor asemenea 
manifestări nu se vor mai în- 
tîlni la jocurile echipei Rapid, 
ca de altfel la nici unul dintre 
meciurile celorlalte echipe din 
fotbalul nostru. In aceeași idee, 
facem un apel prin intermediul 
ziarului 
vărații 
trebuie 
fermă 
tribune, 
semenea acte reprobabile ca 
cela

unei echipe mai puțin valoroase 
decât cea a adversarului. A 
existat, însă, în acest meci, un 
moment deosebit de favorabil 
Rapidului. Este vorba de mo
mentul eliminării lui Zamfir. 
Din păcate, Rapid nu a reușit 
să redevină, în acest moment, 
echipa combinativă 
cunoșteam cîndva si 
putut obține cîștîg 
PRINTR-UN JOC 
In care nu avea ce

Da stabilirea sarcinilor tacti
ce înainte de fluierul arbitrului, 
Rapid a făcut unele calcule 
greșite, pe care le scoate la 
iveală nu numai faptul împli
nit al înfrângerii. Intr-adevăr, 
era greu de presupus că Neagu 
va putea fi umbra neobositului 
ți tânărului Stoica, era greu de 
presupus că subtilul, dar fragi
lul M. Stelian îl va putea con
tracara pe laboriosul Iordănes- 
eu. Să mai adăugăm .sacrifi
carea" Iui Pop, cu marcaj spe
cial pe tot terenul la Dumitru,

CU O SINGURĂ FLOARE

„Sportul" la toți ade- 
noștri suporteri, care 

să ia ei Înșiși poziție 
față de huliganii din 
pentru a Împiedica a-

de duminică.
Biroul Consiliului 

clubului Rapid București
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CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 18 MAI 1977

Extragerea I: cat. 1 s 1 va
riantă 10% a 50.000 lei ; cat. 2 : 
1 variantă 50% a 34.094 lei șl 2 
variante 10% a 6.819 lei ; cat. 3 : 
7,45 a 6.407 lei ; cat. 4 : 28,90 a 
1.652 lei ; cat. 5 : 63,05 a 757 lei; 
cat. 6 : 2.957,30 a 40 lei.

Report cat. I : 11.963 lei.

Extragerea a n-a : cat. Aii 
variantă 10% autoturism „Dacia 
1300“ ; cat. B : 13,60 a 2.503 lei ; 
cat. C : 37,90 a 898 lei ; cat. D : 
1.967,10 a 60 lei ; cat. E : 159,55 a 
200 lei ; eat. F : 2.515,45 a 40 leL

Report cat. A : 61.431 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost obținut de Cioacă Irma din 
Piatra Neamț, iar cîștigul de 
50.000 lei a fost obținut de Istrate 
Marla din București.

•1
pe care o 
care ar fi 
de cauză 

GENEROS, 
pierde.

Neașteptată această înfrân
gere, de duminică, a Corvinu- 
lui, explicată de cei din jurul 
echipei prin lipsa din „11‘‘-le 
de bază a liuj Angelescu și R. 
Nunweiller, ambii accidentați. 
Desigur, lipsa celor doi — ju
cători cu experiență, care știu 
să întoarcă un rezultat — a 
contat mult, dar credem că nu 
a fost decisivă. Decisivă a fost 
ușoara infatuare cu care hune- 
donenii și-au privit adversarii, 
infatuare care a crescut pe 
măsură ce dominarea tor se 
accentua, dar care s-a trans
format în panică, după primirea 
golului. în fond, din partea o- 
rădenitor a fost vorba de o ce
dare deliberată a mijlocului te
renului. Organizindu-și foarte 
bine defensiva, avind și șansa 
unei zile fericite, de mare ins
pirație a portarului Vidac, tac
tica a reușit cu deosebire după 
pauză, cind Suciu, acest jucător-

surpriză, introdus în min. 46, 
a fost un adevărat argint viu, 
trecând, atonei . cind avea min
gea la picior, cu ușurință pe 
lângă Albu sau Vlad. Dintr-o 
incursiune a lui a rezultat go
lul oaspeților, care duminică au 
contraatacat periculos ori die 
cite ori s-a ivit ocazia. Și 
atunci, o întrebare firească : 
care au fost mai prețioase, cele 
9 mari ocazii de gol ale Corvi- 
nuiui, sau cele două ale Biho
rului ? Desigur, mai valoroase 
ac fi fost cele 9, dacă hune- 
diorenii ar fi 
jucători care 
aceste ocazii, 
ilustrat doar 
și moliciune
Văetms recalcitrant nu se_p<utea 
face mai 
mu și-a 
muncind 
chipa sa.

avut in ofensivă 
să fi transformat 
Dar cu un Agud 
prin ineficiență 

în joc și cu un

mult. Singur Ecoîw- 
demoostrat valoarea, 

cu ardoare pentru e-

Mircea TUDORAN

• PROGRAMUL JOCURI
LOR DE MIERCURI ȘI___
DIN CAPITALA. Etapa a 27-a 
a Diviziei A programează 
Capitală trei partide, care 
vor disputa astfel :

mîine : DINAMO — A.S.A. 
TG. MUREȘ, pe stadionul Di
namo, de Ia ora 17 (în deschi
dere. de la ora 14,45. întîlnirea 
de juniori) și RAPID — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA, pe sta
dionul Republicii, tot de la ora 
17 (în deschidere, de la 
15,15, partida de juniori) 
26 mai : PROGRESUL — F.C. 
ARGEȘ, pe stadionul Republi
cii, de la ora 17 (în deschidere, 
de la ora 15,15. întîlnirea de 
juniori).

JOI

în 
se

ora 
joi»

• CLASAMENTUL INTER— 
BUCUREȘTEAN. După disputa
rea partidelor etapei a 26-a, 
clasamentul interbucureștean se 
prezintă astfel :
1. DINAMO ---------- -------
2. Steaua
3. Rapid
4. Progresul
5. Sportul stud.

ECHIPA
Alcătuită 
notelor obținute de jucă— 
echipa campionatului Di—

3
3
2
2
1

7
7
6
6
6

CAMPION ATU— 
pe baza aditio-

• 
LUI. 
nării 
tori, 
viziei A, după 26 de etape, este 
următoarea : loniță (183) — 
Cheran (176), Antonescu (189).' 
Ștefănescu (186). Vigu (194) —• 
Angelescu (178). Mulțescu (183)* 
Boloni (182) — Troi (155), Du- 
mitrache (169), I, Florea (181)«L

SANCȚIUNI DATE DE COMISIA
DE DISCIPLINĂ

Ieri, întrunită în ședință spe- 
cială, pentru a analiza abate
rile săvârșite de unii jucători 
cu ocazia meciului Steaua — 
Rapid, Comisia de disciplină a j 
decis următoarele : C. Zamfiri 
(Steaua) 3 etape suspendare1 
pentru lovirea adversarului; 
Anghelini (Steaua) și Fetcu 
(Rapid) cite o etapă suspen
dare pentru injurii reciproce.

REZULTATELE ETAPEI A 25-a DIN DIVIZIA C
SERIA I

Cetatea Tg. Neamț — C.S. Bo
toșani 1—1 (0—0), Progresul Făl
ticeni — A.S.A. câmpulung Mol
dovenesc 0—1 (0—1), Metalul Bo
toșani — Foresta Moldovița 6—0 
(3-0), Laminorul Roman — Me
talul Rădăuți 2—1 (1—1), Cimen
tul Blcaz — Danubiana Roman 
4—1 (1—1), Avîntul T.C.M.M. Fra
sin — Foresta Fălticeni 1—0 (1—0), 
Dorna Vatra Dornel — Cristalul 
Dorohol 2—0 
Neamț — 
î—o (o—o).

Pe primele 
după etapa a 25-a 
RUL ROMAN 38 P (40—20). 
C.S. Botoșani 37 p (63—16), 
Avîntul Frasin 30 p (43—30). 
ultimele : 14. Progresul ' 
18 p (22—32), 15. Danubiana Ro
man 19 p (26—45), 16, Foresta 
Moldovița 10 p (17-r-70).

(2—0), I.T.A. Piatra 
Bradul Roznov

locuri In clasament,
1. LAM1NO- 

X
X 

pe 
Fălticeni

SERIA A n-a
IașiViitorul Vaslui — TEPRO

3—1 (1—1), Minerul Comănești — 
Petrolul Molneștl o—0, Rulmentul 
Blrlad — Letea Bacău 1—0 (0—0), 
Textila Buhușl — Constructorul 
Vaslui 2—0 (0—0), Constructorul 
Iași — Oituz Tg. Ocna 4—1 (1—1), 
Petrolistul Dărmănești — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 0—1 (0—0),
Chimia Mărășești — Hușana Huși 
3—0 — neprezentare, Partizanul 
Bacău — Nlcolina iași 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 39 p (50—17), 2.
Chimia Mărășești 37 p (48—22), 3. 
Energia Gh. Gh. Dej *' 
(42—19)... pe ultimele : 15. 
Buhiuși ............. .
Huși 13

Gh. Gh.
15 p (21—44), 16. 
P (26—60).

SERIA A IH-a

34 p 
Textila 
Huș ana

IJR.A.
Bușteni 
lăți — Chimia Brazi 3—0 
Avîntul Mtneciu — Luceafărul 
Focșani 4—1 (2—0), Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Metalosport Ga
lați 8—1 (2—1), Carpați Sinaia — 
Petrolistul Boldești 4—1 (3—0),
Dinamo Focșani — Victoria Flo- 
rești 2—o (1—0), Foresta Gugești 
— Recolta Săhăteni 3—o (1—0), 
Chimia Buzău — Poiana Cîmpina 
2—1 (0—1).

Pe primele locuri : X I.R.A. 
CÎMPINA 38 p (52—16), 2. Car
pați Sinaia 37 p (57—19), X Chi
mia Buzău 35 p (58—21)... pe 
ultimele : 15. Recolta Săhăteni 15 
p (18—58), 16. Metalosport Galați 
7 p (10—78).

Cîmpina — Caraimanul 
3—0 (2—0). Ancora Ga-

■ • ’ - - - (2-0),

Rezultatele ne-au fost transmise

S.C. Tulcea — I.M.U. Medgidia 
4—2 (2—1), Dacia Unirea Brăila — 
Unirea Eforie 1—2 (0—0), Autobu
zul Făurei — Minerul Macin 1—0 
(0—0), Victoria Țăndărei — Dună
rea Cernavodă 2—o (0—0), Cimen
tul Medgidia — Ș.N. Constanta 
2—0 (1—0). Marina Mangalia — 
Gloria Poarta Albă 5—1 (3—1),
Electrica Constanta — Unirea 
Tricolor Brăila 0—1 (0—0) — s-a 
jucat la Cobadin, Progresul Brăi
la — Dunărea Tulcea 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. S.C. TUL
CEA 38 p (50—17), 2. Unirea Tri
color Brăila 36 p (46—19), 3.
Cimentul Medgidia 35 P (62—23), 
4. Progresul Brăila 35 p (44—21)... 
pe ultimele : 15. Minerul 
17 p (15—46), 16. Gloria 
Albă 9 p (18—61).

Minerul 
Drobeta 
Calafat

SERIA A V-a

Măcin 
Poarta

SERIA A VH-a
Pandurii Tg. Jiu — 

Motru 5—0 (2—0), C.S.M. 
Tr. severin — Dunărea
3—0 (2—0). Laminorul Slatina — 
Progresul Bănești 3—0 (1—0), Lo
trul Brezoi — Minerul Rovinari 
3—0 (2—0), Constructorul Craiova
— Unirea Drăgășani 0—0, I.O.B. 
Balș — Unirea Drobeta Tr. Seve
rin 1—1 (1—0), Metalurgistul Sadu
— C.F.R. Craiova 4—0 (2—0),
Chimistul Rm. VUcea — Dierna 
Orșova 2—3 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PANDU- 
............ ......... ....... .......... 2.

P 30 
12. 
13.

un tg. jiu «o p (49—12), 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 38 
(53—11), 3. Metalurgistul Sadu 
p (37—18)... pe ultimele : 
CJ.R. Craiova 20 p (20—39), 
Constructorul Craiova 20 P (27— 
37), 14. Dunărea Calafat 20 p 
(26—39). 15. Laminorul Slatina 20 
p (31—52), 16. Minerul Rovinari 
19 p (25—35).

Minerul 
ultimele 
(35—48), 
(29—42), 
(26—61).

Băița 28 p (47—37)... pe 
p 
p 
p

: 14. Voința Cărei 21
15. Oașul Negrești 21
16. Victoria Zalău 14

SERIA A X-a

Electronica București — Auto
buzul București 1—1 (0—1), T.M. 
București — viitorul Chlrnogi 
3—1 (î—O), I.O.R. București — 
Automecanica București 3—1 
(2—1), I.C.S.I.M. București — 
Avîntul Urzlceni 1—2 (1—0), Au
tomatica București — Abatorul 
București 0—0. Sirena București — 
Șoimii TAHOM București 2—1 
(1—1), Azotul Slobozia — Flacăra 
roșie București 1—2 (1—2), Uni
rea Tricolor București — Olimpia 
Giurgiu 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 39 p (59—9), 
2. Unirea Tricolor București 37 p 
(48—24) 3.------- “ " ""
pe ultimele : 15. 
19 p (24—48), 16. 
10 p (20—66).

T.M.B. 33 p (30—11)... 
Viitorul Chirnogi 
Olimpia Giurgiu

SERIA A vi-a
Cîm- 

Fi- 
0—0,

Chimia Găești — Muscelul 
pulung 1—1 (6—0), Cimentul 
eni — Cetatea Tr. Măgurele 
Răsăritul Caracal — Dacia Pitești 
3—2 (2—1), Progresul Corabia —
Metalul Mija 3—2 (2—0), Progre
sul Pucioasa — Petrolul Tlrgoviș- 
te 2—1 (0—0), Constructorul Pi
tești— Petrolul Videle 0—1 (0—0), 
Oțelul Tîrgoviște — ROVA Roșio
rii de Vede 0—1 (0—0), Recolta 
Stoicănesti — viitorul Scornicești 
2—1 (1-1):
Pe primele locuri : 1. MUSCE

LUL CIMPULUNG 37 p (60—18), 
2. petrolul Tîrgoviște 33 n (41— 
24), 3. Metalul Mija 31 P (42—27)... 
pe ultimele : 15. Progresul Pu
cioasa 18 p (30—47), 16. Oțelul Tîr
goviște 13 p (27—50).

de către corespondenții noștri

SERIA A vm-a
Vulturii textila Lugoj — Minerul 

Moldova Nouă 5—1 (3—0) !, Mi
nerul Anina — Constructorul 
Arad 2—0 (1—0), Metalul Bocșa — 
Ceramica Jimbolia 5—0 (2—0), 
Metalul Oțelul Roșu — Unirea 
Tomnatic 2—2 (1—0), Gloria Arad 
— Nera Bozovici 2—0 (1—0), Ba
natul Timișoara — Laminorul 
Nădrag 0—1 (0—0), Unirea Sînni- 
colau Mare — Strungul Arad 2—3 
(0—0), Gloria Reșița — Electro
motor Timișoara 1—0 (1—0).Pe primele locuri : 1. MINkRUL 
MOLDOVA NOUA 34 p (53—26), 
2. Minerul Anina 33 p (38—15), 3. 
Strungul Arad 28 p (52—39), 4.
Laminorul Nădrag 28 p (43—38)... 
pe ultimele : 15. Nera Bozovici 
21 p (39—57), 16. Banatul Timi
soara 15 p (29—52).

SERIA A IX-a
Victoria Cărei — Minerul Bălța

2— 0 (1—0) — s-a tocat la Satu
Mare, înfrățirea 
colta salonta 4—1 (1—0), 
Bihor — Minerul Baia Sprle 1—1 
(1—0), Minerul Suncuiuș — Voin
ța Oradea 2—0 (1—0), Gloria Șim- 
leu Silvaniei — Someșul Satu 
Mare 2—o (0—0), Bihoreana Mar- 
ghita — Voința Canei 3—0 (1—0), 
Oașul Negrești — Minerul Bihor
3— 1 (2—0), Cuprom Baia Mare — 
Victoria Zalău 1—1 (0—0), Victo
ria Zalău, care s-a retras din 
campionat, a fost reprimită In 
competiție.

Pe primele locuri: 1. VICTO
RIA CĂREI 38 p (50—12), 2. 
frățirea Oradea 37 p (51—18). 
Voința Oradea 28 p (38—24), 4.

Oradea — Re- 
Oțelul

In-
3.

voluntari din localitățile respective*.

Mureșul Luduș — Minerul Rod
ită 6—1 (3—0) !, Avîntul Reghin — 
Metalul Aiud 3—o (2—0), Tehno— 
Irig Cluj-Napoca — Minerul Bă— 
luț 0—0, Cimentul Turda — Soda; . 
Ocna Mureș 2—1 (1—1). Bradul' 
Vișeu — Unirea Dej 2—1 (2—0), 
C.I.L. Gherla — Metalul Sighi
șoara 0—2 (0—2), Foresta Bistrița! 
— Lăpușul Tg. Lăpuș 0—1 (0—1),
Minerul Borșa — Dermata Cluj- 
Napoca o—3 (Minerul fiind exclu
să din campionat).

Pe primele locuri : 1. AVlNTUI» 
REGHIN 33 p (33—21), 2. Minerul 
Rodna 32 p (53—33), 3. Unirea 
Dej 32 p (47—29)... pe ultimele :■
14. Cimentul Turda 19 p '
15. Dermata Cluj-Napoca 
(25—54).

SERIA A Xl-a

(29-37),
15 p

Gheor-
Săcele uti- 

Forestieruî Tg.' EH Chimia Dr.

C.S.U. Brașov — Viitorul 
ghietni 2—0 (1—0), Precizia 
— Carpați Brașov 1—0 (1—0), 
lajul Făgăraș — F:----------
Secuiesc 4—0 (2—0), Chimia 
Victoria — Minerul Bălan 
(1—2), Unirea Sf. Gheorghe 
Metrom Brașov 2—1 (1—1), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Mi
nerul Baraolt 3—0 (1—0), Mureșul 
Topllța — Torpedo Zămeștl 4—0 
(0—0). I.C.I.M. Brașov nu a jucat..

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 33 p (46—13), 2. Viitoruli 
Gheorghieni 28 p (28—20), 3. Pro
gresul Oradea 27 p (30—20)... pe 
ultimele : 14. Unirea Sf. Gheor
ghe 18 p (24—30), 
Tg. secuiesc 13 p

SERIA A

Or/
2—2;

15. Forestierul 
(20—40).

Xll-a
Știința Petroșani 

Mediaș l—o (0—0), ' Unirea 
Iulia — C.F.R. Simeria 1—o 
Automecanica Mediaș — 
Sibiu 4—2 (2—1), MetalulMică ----- - - - -
Textila Sebeș 
die 0—1 (0—1), 
I.M.I.X. Agnita 5—0 (3—0), Mine
rul Ghelar — Laminorul Teliuc 
1—1 (1—0), Inter Sibiu — Con
structorul Alba Iulia 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. GAZ ME
TAN MEDIAȘ 36 p (45—12), 2-
Știlnța Petroșani 36 p (52—22), 3. 
Laminorul Teliuc 28 p (43—31), 41 
Metalul Copșa Mică 28 P (29—25)■ 
5. I.P.A. ~ “
ultimele : 
(23—37), :
(19-73).

Gaz metan 
Alba 

(0-0), 
I.P.A. 
Copșa 
(2—0), 
Cisnă-

F.I.L. Orăștie 3—o
Textila

C.I.L. Blaj

Sibiu 28 p (32—29)... pe 
: 15. C.I.L. Blaj 18 p
16. Textila Sebeș 4 p



Campionatele republicane de caiac-canoe

AU FOST DESEMNAȚI ClȘTIGĂTORII 
PROBELOR DE FOND

Ieri după amiază pe lacul 
Snagov au început întrecerile 
campionatelor republicane indi
viduale de caiac-canoe pentru 
seniori. Prima zi a concursului 
a programat finalele celor cinci 
probe de fond (10 000 m). Re
zultatele sînt în general nor
male, favoritii reușind să se 
impună.

La caiac simplu, Cuprian Ma- 
carencu a dovedit din nou că 
este cel mai bun fondist al ță
rii. El s-a instalat la conduce
re chiar din prima parte a 
cursei, controlînd în permanen
ță fără dificultate întrecerea, pe 
care a cîștigat-o în final cu 
un avans confortabil. Rezultate: 
K 1 : 1. Cuprian Macarencu 
(Dinamo) 46:34,4. 2. Anghel Co
man (C.S. Brăila) 47:52,5, 3.
Costel Bașa (Dunărea Galati) 
50:39,7.

O victorie mult aplaudată au 
obținut în finala probei de 
caiac dublu componenții clubu-

CE. DE GIMNASTICĂ 
DE LA VILNIUS

(Urmare din pag. 1) 

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

lui Steaua Ștefan Pocora și Ion 
Irimia. în ciuda virstei (Poco
ra are 37 de ani iar Irimia 35), 
sau, poate tocmai datorită bo
gatei lor experiențe, cei doi 
și-au dozat foarte bine efortul 
pe durata cursei, impunîndu-se 
autoritar. Rezultate : K. 2 : 1 
Steaua (Ștefan Pocora — Ion 
Irimia) 42:26,3, 2. Dinamo (I. 
Milașcu — P. Ignatencu) 43:31,4, 
3. Steaua II (P. Andronic — 
L. Vologa) 43,41,1.

La canoe simplu Lipăi Vara- 
biev l-a întrecut pe Grigore 
Denisov tot datorită unei mal 
judicioase alcătuiri a graficului 
de cursă, care i-a permis men
ținerea unui tempou ridicat pe 
a doua jumătate a distanței . 
Rezultate Cl:l. Lipat Vara- 
biev (Dinamo) 49:35,7, 2. G. 
Denisov (Steaua) 50:14,2, 3. O. 
Ivanov (Rapid) 50:18,5.

La canoe dublu lupta pentru 
titlu s-a dat între două echipa
je dinamoviste (Cozlov — Lun- 
gu și Hapei — Serghei) și unul 
stelist (Erofel — Avram). A 
cîștigat perechea Cozlov — 
Lungu, pe care și calculele hîr- 
tiei o desemnau principală fa
vorită. Rezultate : C 2 : 1. Di
namo (Pavel Cozlov — Gheor- 
ghe Lungu) 45:08,7, 2. Steaua 
(I. Erofei — C. Avram) 45:33,8, 
3. Dinamo II (I. Hapei — V. 
Serghei) 45:35,0.

Ultima probă, caiac patra a 
avut un epilog neașteptat, pri
mul echipaj al clubului Steaua 
și ambarcațiunea dinamovistă 
fiind descalificate pentru aba
teri grave de la regulament. 
Titlul revine astfel, neașteptat, 
clubului Rapid . Rezultate : 1. 
Rapid (Ivan Anghel — Anton 
Smîdu — Laurențiu Pinten — 
Nichita Camenițchi) 38:35,5, 2. 
Ancora Galați 39:12,8, 1 Stea
ua II 39:45,8.

Azi de la ora 9 au loc semi
finalele probelor de viteză.

Vasile TOFAN

NOI DOVEZI CĂ 

PROFESIONIST
PARIS (Agerpres) .— Practi

ca dopajului, a „încărcăturii* 
frauduloase de energie, prin M- 
tilizarea de medicamente sti
mulatoare interzise, a luat pro
porții alarmante în sportul pro
fesionist — notează cu îngri
jorare cronicarii ziarelor de spe
cialitate din țările capitaliste. 
Goana după victorie, impusă de 
concurenta firmelor pe care le 
reprezintă îi împing adesea pe 
sportivi să recurgă la „pilula 
interzisă*. După ce, recent, câș
tigătorul Turului Franței, Ber
nard Thevenet a fost demascat 
pentru folosirea dopingului, 
iată că șî în Belgia un întreg 
pluton de ași ai pedalei este 
implicat sub învinuirea de do
paj. printre cei vizați aflîn- 
du-se și bine-cunoscutul cam
pion mondial Freddy Maertens. 
După cum a declarat ziarului 
„l’Equipe*. medicul De Bakker, 
de la centrul de toxicologie din 
Gând, folosirea substanțelor ia-

pe distanța de 166 km cu timpul 
de 3 h 47:23. • Ediția din acest 
an a cursei (cu antrenament 
mecanic) Bordeaux — Paris a re
venit rutierului belgian Herman 
van Springel (597 km ta 14 h 35:35
— medie orară de 40,190 km).

NATAȚIE • în concursul de 
la Mulhouse, americanul Tlm 
Shaw a cîștigat proba de 1500 
m, cu timpul de 16:05,61. In pro
ba feminină de 800 m. victoria 
a revenit olandezei Enith Bri- 
gltha, care a stabilit un nou 
record național cu 8:55,22.

SCRIMA • Competiția interna
țională de spadă dotată cu tro
feul ..Charles Martel* s-a înche
iat la Poitiers cu victoria scri- 
merulul francez Riboud, urmat 
ta turneul final de coechipierul 
său Bolsse. Pe următoarele 
locuri : Szăkely (Ungaria). Elmar 
(R.F.G.). Karaglan (U.R.S.S.) și 
Beckmann (R.F.G.). în clasamen
tul general pe echipe, prima s-a 
situat formația italiei — 42 p,
urmată de U.R.S.S. — 30 p și 
Ungaria — 27 p.

ȘAH • în prima rundă a Me
morialului Canablanca, care se 
desfășoară la Cienfuegos (Cuba) : 
Andersson — Estevez 1—0, Dorfman
— Menvielle l—0 Lechtinsky — 
Valdes 1—0 ; Romanlșin — Fara- 
go */2—%. • Turneul internațio
nal desfășurat la Balașih (în a- 
proplere de Moscova) s-a înche
iat cu victoria marelui maestru 
Rainer Knaak (R.D.G.) care a

TURNEUL DE ȘAH 

DE LA TIMIȘOARA
0 singură partidă a fost de

cisă în runda a 3-a a turneului 
internațional de șah de la Ti
mișoara. Ungureanu. cu albele, 
l-a învins pe Ilijin după o luptă 
tăioasă, interesantă. Ciocâltea, 
tot cu albele, a forțat — în po
ziție egală — cu Todorcevici și 
a întrerupt în dezavantaj. Ce
lelalte întîlniri. remize : Neam
țu — Holmov, Pîdevski — Jan
sa. Martinovici — Sahovici si 
Wirthensohn — Biriescu.

în clasament conduce JANSA 
cu 2'/> puncte urmat de Ungu
reanu și Holmov 2, Ciocâltea 
l‘/« (1), Pîdevski 1«A, Todorce
vici 1 <2), Martinovici 1 (1), 
Neamțu și Șahovici 1. Wirthen
sohn și Biriescu */a (1), Ilijin V».

în runda a 4-a au loc întll- 
nirile : Todorcevici — Neamțu, 
Wirthensohn — Ciocâltea, Hol
mov — Ungureanu, Ilijin — 
Pîdevski, Jansa — Martinovici 
și Biriescu — Șahovici.

Astăzi dimineață <e reiau 
partidele Întrerupte.

START LA ROLAND GARROS
PARIS, 23 (Agerpres). — 

Luni. la Paris, pe terenurile 
de la „Roland Garros* au în
ceput tradiționalele campionate 
internaționale de tenis ale 
Franței. în primul tur. fran
cezul Proisy a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 6—1, 
6—3, 7—6 în tata americanului 
Bob Lutz.

Principalul favorit al turneu
lui, Uie Năstase, va juca astăzi 
în compania argentinianului Lito 
Alvarez.

Alte rezultate înregistrate: 
Dibbs (S.U.A.) — Robinson 
(Anglia) 6—1. 6—0, 6—0 : Mu
noz (Spania) — Smid (Ceho
slovacia) 3—6. 6—1. 4—6. 6—1, 
6—1 ; Moore (Australia) — 
Cornejo (Chile) 6—4, 6—4, 6—0; 
Dominguez (Franța) — Amaya 
(S.U.A.) 7—5. 6—2. 6—4 ; Vas- 
selin (Franța) — Bohrnsted

AȘII CICLISMULUI 
SE DOPEAZĂ 
terzise nu poate fi pusă la în
doială in cazurile respective, 
fapt confirmat și de contraex- 
pertiză. Freddy Maertens a fost 
găsit cu analize pozitive în trei 
curse — Turul Flandrei, Săgea
ta Valonă și Turul Belgiei — 
iar Eddy Merckx în două curse.

Specialistul belgian a preci
zat că toți cicliștii implicați 
utilizau un medicament. care 
cu mijloacele de pînă acum, nu 
putea fi detectat O aparatură 
modernă a permis și depistarea 
acestuia. Produsul respectiv, cu
noscut în comerț sub denumi
rea „Stimul*, este utilizat de 
obicei în tratamentul stărilor 
depresive secundare, în trata
mentele cu neuroleptice și în 
cazurile de surmenaj cronic, 
structura sa fiind similară cu 
cea a amfetamine!. Luat în 
doze mari și în condiții de e- 
fort intens, „Stimulul* este to
xic și poate avea urmări gra
ve pentru sănătatea sportivilor.

totalizat 9 puncte din 13 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Bojidar Ivanovic! (Iugoslavia) — 
8‘/i p șl Serghei Makaricev 
(U.R.S.S.) — 8 p. • Meciul din
tre maestrele Elena Ahmîlovskala 
(U.R.S.S.) și Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria) contînd pentru sfer
turile de finală ale turneului can
didatelor la titlul mondial femi
nin, a continuat la Sofia cu par
tida a șasea, care s-a încheiat 
remiză. Scorul meciului este 
3* 1/:—2Vj puncte ta favoarea Ele
ne! Ahmîlovskala.

sala complexului „23 August* 
din Capitală. Iată, de altfel, 
clasamentul acestui concurs: 
Dan Grecu 55,60 p, Mihai Borș 
54,25 p. Sorin Cepoi 53,65 p, 
Kurt Szilier și Ion Checicheș 
53.50 p, Nicolae Onrescu 53,40 p.

Ne-am bucurat să constatăm, 
în primul rînd, forma bună pe 
care o deține multiplul nostru 
campion Dan Grecu, spre care 
se îndreaptă, justificat, speran
țele iubitorilor gimnasticii. El 
a evoluat la inele cu o deose
bită siguranță și precizie, 
prezentînd un exercițiu de 
mare valoare. Cu o voință șl 
dîrzenie pe care 1 le știm atît 
de bine din precedentele sale 
participări în mari întreceri in
ternaționale, Dan Grecu s-a 
pregătit intens pentru campio
natul european de la Vilnius, 
unde dorește să-și confirme su
premația mondială și continen
tală la aparatul său forte, ine
lele. Același aparat ne-a arătat 
șl o excelentă execuție a me
daliatului cu argint ia europe
nele de la Berna, Mihai Borș, 
și avem convingerea că îrr a- 
ceastă săptămînă sînt posibile 
încă’ mici retușuri, astfel ca, 
la Vilnius, prestația la inele a 
acestor doi sportivi să se si
tueze, într-adevăr, la mare 
înălțime. Ne-a plăcut, de ase
menea. Kurt Szilier (mai puțin 
greșelile de la paralele), care 
cu mal multă concentrare și 
mobilizare poate obține rezul
tate spectaculoase.

Nutrim convingerea că gim- 
naștii noștri participanți Ia 
campionatele europene vor va
lorifica integral pregătirea efec
tuată pînă acum și capacitatea 
lor competițională, spre a ob
ține noi rezultate prestigioase, 
care să confirme succesele re
purtate în ultimii ani de gim
nastica românească în marile 
competiții internaționale.

ATLETISM • La Havana, cu
banezul Silvio Leonard a parcurs 
100 m în 9,9, iar A. Casanes a 
fost cronometrat pe 110 mg ta 
13,0 (vînt favorabil — 2,5 m pe 
secundă). • în concursul de 
la Innsbruck (lemlnln) : greuta
te — Wilms (R.F.G.) 20,12 m ;
suliță — Janko (Austria) 58,30 
m : 400 m — Kaefer (Austria) 
51,96 m : (masculin) t disc — 
Wilkins (S.U.A.) 63,22 m : înăl
țime — Wielard (Olanda) 2.18 m ;
1 500 m — Zemen (Ungaria) 
3:45,8. • La Los Angeles. în 
campionatele universitare femini
ne ale S.U.A. : înălțime — Lou
ise Ritter 1.86 m : lungime — 
Jodi Anderson 6.55 m ; 1 soo m
— Doreen Ennis 4:15.6 : 800 m
— Julie Brown 2:02.9 ; 100 m —
Evelyn Ashford 11,32 ; 100 m a — 
Patty Wolvelaere 13.18 ; 200 m
— Evelyn Ashford 23.0. • La
Southampton. Geoff Capes a rea
lizat cea mal bună performantă 
mondială a sezonului la arunca
rea greutății — 20.98 m.

BASCHET • in cadrul Cu
pei Intercontinentale (mascu
lin) : la Niș, iugoslavia — 
Brazilia 104—63 (54—35). iar la
Ancona : Italia — Mexic 105—83 
(58—34).

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Olandei (amatori), desfășu
rată pe traseul Scheveningen- 
Bladel, a fost clștlgată de olan
dezul Frits Schuer, cronometrat

TENIS • în turneul de la Dfls- 
seldorf. în sferturile de finală i 
Fassbender — El Shafel 4—6, 
6—4, 7—6 ; Moore — Fillo! 6—1, 
6—2 ; Fibak — Borowlak 6—1, 
6—3 ; Mottram — Molina 6—4,
4— 6, 6—2. în semifinale ; Fibak 
l-a învins cu 2—6, 6—1. 6—4 pe 
Mottram. Iar Moore l-a eliminat 
cu 7—5, 1—6, 6—2 pe Fassbender, 
în finală : Fibak — Moore 6—1,
5— 7. 6—2.

VOLEI • In prima zi a com
petiției feminine de la Leipzig : 
Slavia Bratislava a întrecut 
Wisla Cracovia cu 3—0 (15—4,
15—3, 15—8), iar S.C. Leipzig a
dispus de T.S.C. Berlin cu 3—2 
(15—6, 9—15, 15—5, 9—15. 15—12).
• selecționata feminină a Cubei 
șl-a început turneul in Japonia, 
juctad la Tokio cu reprezentativa 
țării. Voleibalistele cubaneze au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 3—1 (—9, 14. 6, 6).

Campionatul balcanic de volei

CONDUCE NEÎNVINSĂECHIPA ROMÂNIEI
In localitatea Adana (Turcia) 

au continuat întrecerile din ca
drul celei de a X-a ediții a 
Campionatului balcanic de vo
lei rezervat echipelor masculi
ne la care participă reprezen
tativele României, Bulgariei, 
Iugoslaviei, Albaniei, Greciei 
și Turciei.

Voleibaliștii români au conti
nuat seria succeselor, depășind 
formația Bulgariei, deținătoarea 
titlului și una din principalele 
pretendente la locul întîi. Ca și 
la recentul turneu din Ceho
slovacia, jucătorii noștri au a- 
vut o evoluție foarte bună, re
ușind să cîștige cu 3—1 (—13, 
12, 7, 6). După un debut care 
nu l-a fost favorabil, echipa 
antrenată de George Eremia și 
Constantin Bengeanu, a urmat 
o linie ascendentă, jocul său 
căpătînd mai multă consistență, 
fapt care i-a permis să echili
breze situația la seturi și apoi 
să se impună clar. Această vic
torie, îrr fața unuî adversar di
ficil, este deosebit de prețioa

(S.U.A.) 4—6, 6—2, 6—7. 7—5,
6—1 ; Hrebec (Cehoslovacia) —
Parun (Noua Zeelandă) 2—6,
6— 2, 6—3. 6—4 ; Kary (Aus
tria) — Lewis (Anglia) 3—6,
7— 6, 6—2. 6—2 ; Pala (Ceho
slovacia) — Velasco (Columbia) 
6—3. 6—2, 3—6, 6—4.

întrecerile finale ale turneu
lui de tenis de la „Foto Italico* 
din Roma s-au soldat cu urmă
toarele rezultate: simplu femei: 
Janet Newberry — Renata To
manova 6—3, 7—6 ; dublu băr
bați : Gottfried. Ramirez — Mc 
Nair, Stewart 6—7, 7—5, 7—5; 
dubla mixl: Brigitte Cuypers, 
Kruger — Bunny Bruning, 
Walsh 3—6, 7—5. 6—2.

ÎNAINTEA
C. E. DE DOX

• La apropiatele campionate 
europene de box, ce se vor 
desfășura între 28 mai și 5 
iunie la Halle (R.D. Germană), 
Ungaria va fi reprezentată de 
un lot de cinci pugiiiști : Gabor 
Csordăs (cat. muscă), Jozsef Ja- 
kab (cocoș), Gabor Takăcs (se- 
miușoară), Lâszlo Juhăsz (ușoa
ră) și Lăszlo Pem (mijlocie). An
trenorul lotului ungar este 
Lăszlo Papp, deținător a trei 
titluri olimpice.

• La C.E. de la Halle, Bul
garia va fi reprezentată de : 
Gh. Gheorghiev, P. Kamburov, 
D. Pehlivanov, C. Andrejkovski, 
T. Mihailov, P. Jankov, Z. Ste
fanov, I. Angelov și A. Su- 
vandjiev. Nu au fost selecțio
nați boxerii la categoriile se- 
miușoară și semimijlocie.

IJ1H
CAMPIONATE ÎN EUROPA

IUGOSLAVIA (etapa a 29-a) : 
Buducnost — Zelezniciar 1—1 ; 
Partizan — Steaua Roșie Bel
grad 2—1 ; Radniciki Niș. — 
Napredak 1—2 ; Zagreb — Slo
boda Tuzla 2—0 ; Sarajevo — 
Rijeka 1—0 : Borac Banja Luka
— Hajduk Split 2—0 ; O.F.K. 
Belgrad — Dynamo Zagreb 
2—1 ; Olimpia Liubliana — Ce- 
lik Zenica 0—1 ; Velez Mostar
— Vojvodina Novi Sad 2—2.
Clasament : 1. Steaua Roșie
Belgrad 45 p ; 2. Dynamo 34 p ; 
3. Borac 33 p.

U.R.S.S. (etapa a 4-a) : Di
namo Moscova — Dnepr Dne
propetrovsk 1—0 ; Lokomotiv 
Moscova — Zaria Voroșilovgrad 
2—0 ; Cernomoreț Odesa — Șah- 
tior Donețk 1—0 ; Ț.S.K.A. 
Moscova — Torpedo Moscova 
2—2 ; Zenit Leningrad — Kai
rat Alma Ata 0—0; Ararat Ere
van — Karpatl Lvov 1—0 : Di
namo Tbilisi — Nefti Baku 
4—1 : Dinamo Kiev — Aripile 
Sovietelor Kuibîșev 0—1. Cla
sament : 1. Dinamo Moscova
8 p : 2. Dinamo Tbilisi 6 p ; 
3. Lokomotiv Moscova 6 o.

POLONIA (etapa a 29-a) : 
Gornik Zabrze — Odra Opole 
1—1 ; Legla Varșovia — L.K.S. 
Lodz 3—0 : Pogon Szczecin — 
Zaglebie Sosnowiec 1—5 ; Row 
Rybnik — Lech Poznan 1—3 ; 
Stal Mielec — Szombierki By- 
tom 1—0; Slask Wroclaw — Ruch 

să, ea deschizînd largi posibi
lități pentru jucătorii noștri de 
a cuceri titlul, ultima oară el 
urcind pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului în 1973.

Alte rezultate din ziua a tre
ia a competiției : Albania — 
Grecia 3—0 (14, 4, 5), Iugo
slavia — Turcia 3—2 (7, —9, 8, 
—6, 4).

în _ clasament reprezentativa 
României conduce neînvinsă cu 
6 p, urmată de Bulgaria și 
Iugoslavia cite 5 p, Turcia și 
Albania cite 4 p și Grecia 3 p.

MECI AMICAL DE TIR 
BUCUREȘTI - SKOPUJ

BELGRAD, 23 (Agerpres). — 
La Skoplie s-a desfășurat o în- 
tîlnire amicală te tir Intre se
lecționatele orașelor București 
și Skoplie. în majoritatea pro
belor victoria a revenit tintași- 
lor români, dintre care s-au 
evidențiat Veronica Tripșa, Du
mitra Matei. Niculina Iosif, Va
lentin Petrescu și Dan Pantazi.

PROMOVĂRI 1N GRUPA A 
A C. E. DE BASCHET (m)

în continuarea întrecerilor 
pentru calificarea a 4 echipe In 
grupa A a campionatului euro
pean de baschet masculin re
prezentativele promovate în 
turneul final al grupei B au 
oferit, la Helsinki, dispute deo
sebit de echilibrate si specta
culoase. Astfel, în trei întîlniri 
rezultatele finale au fost decise 
de abia după prelungiri : Olan
da — Austria 74—71, Finlanda 
— Polonia 96—94. Ungaria —- 
Franța 82—81. în alte partide : 
Finlanda — Ungaria 70—66, 
Austria — Polonia 81—70, Fran
ța — Olanda 72—67.

în urma rezultatelor consem
nate în turneele seriilor preli
minare (în cursul cărora au fost 
eliminate formațiile Greciei, 
R.F. Germania, României. Sco
ției. Suediei și Turciei) și în 
turneu] final, pe primele patru 
locuri s-au clasat : 1. Olanda 
9 p, 2. Franța 8 p, 3. Austria 
8 p, 4. Finlanda 8 p. Selecțio
natele Ungariei și Poloniei au 
ocupat locurile 5 șl 6.

Conform prevederilor regula
mentare. cele patru promovate 
au completat seriile grupei A, 
acestea avînd acum următoarea 
componentă : SERIA I : Iugo
slavia, Spania, Cehoslovacia, 
Belgia, Olanda, Finlanda ; SE
RIA A II-A : U.R.S.S.. Italia, 
Bulgaria, Israel. Franța, Aus
tria. Turneele grupei A sînt 
programate să se desfășoare în
tre 15 și 24 septembrie la Os
tende (seria I) și la Liege (se
ria a Il-a).

/■

Chorzow 2—0 ; G.K.S. — Arka 
Gdynia 0—1 ; Widzew Lodz — 
Wisla Cracovia 1—0. Clasa
ment : 1. Slask 41 p ; 2. Wid
zew 36 p ; 3. Gornik 35 p.

SPANIA : Campionatul s-a 
încheiat cu victoria echipei At
letico Madrid, cu 46 p. urmată 
de formațiile C.F. Barcelona — 
45 p și Athletic Bilbao — 38 p. 
Rezultate înregistrate în ultima 
etapă i Malaga — Real Madrid 
2—1 ; Salamanca — Santander 
0—1 ; Athletic Bilbao — Las 
Palmas 2—1 ; C.F. Barcelona — 
Betis 3—1 ; Hercules — Elche
1— 1 ; Sevilla — Esparol 0—0 ; 
Burgos — Real Sociedad 2—0 ; 
Zaragoza — Celta Vigo 1—0 ; 
Atletico Madrid — Valencia
2— 3.

în sferturile de finală ale 
„Cupei Spaniei” a fost înregis
trată o surpriză : echipa Celta 
Vigo a reușit să elimine din 
competiție cunoscuta formație 
C.F. Barcelona. După ce primul 
ioc se încheiase la egalitate 
(1—1). C.F. Barcelona a pier
dut meciul retur, disputat pe 
teren propriu, cu scorul de 1—2.

ITALIA: Titlul de campioană 
a revenit echipei Juventus, cu 
51 puncte, urmată de A.C. To
rino, cu 50 puncte și Fioren
tina — 35 puncte. După cum 
se știe au retrogradat în divizia 
B echipele Sampdoria, Catan
zaro și Cesena.

Redacția și administrația : București, str. V. Conta 16 ; tel. centrală 11.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 ; interurban 437 ; telex 5 10.350 romsp. r. Tiparul L P. „Informația” 10363
Pentru străinătate ; abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă. P.O. Box 136—137, telex 11236, București, str, 13 Decembrie, nr. 3. B "


