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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat, miercuri la amia
ză, „Expoziția de carte și mij
loace de informare și educare 
a maselor".

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușesou, tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Ion Dincă, Pani 
Niculescu, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ștefan 
Voitec.

Erau de față conducători ai 
uniunilor de creație, editurilor, 
ziarelor și publicațiilor, scriitori, 
compozitori, artiști plastici, re
prezentanți ai vieții teatrale șl 
muzicale, ai unor instituții cen
trale de cultură.

Ea sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui au fost intîmpinați cu deo
sebită căldură de numeroși 
bucureșteni, aflați la intrarea 
în sala Dalles, care găzduiește 
expoziția. Tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
socialiste, a salutat, in modul 
cel mai cordial, prezența la a- 
cest nou act de cultură a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din condu
cerea de partid șl de stat.

Invitat de organizatori, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a tăiat, 
apoi, panglica inaugurală a ex
poziției, in aplauzele prelungite 
ale participanților la vernisaj.

Prin valoarea și diversitatea 
tematică a lucrărilor pe care 
le înmănunchează, realizate in 
ultimii șase ani, expoziția ilus
trează pregnant capacitatea de 
creație spirituală a poporului 
nostru, a oamenilor de artă și 
literatură, fără deosebire de na
ționalitate, modul cum se în
făptuiesc indicațiile cuprinse in 
hotărîrile adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, ale Congresului al XI-lea 
al partidului și ale Congresului 
educației politice și al culturii 
socialiste, în cuvîntările progra
matice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. In același timp, ea

pune în evidență faptul că, po
trivit principiilor care călăuzesc 
politica externă a partidului și 
statului nostru, cultura Româ
niei socialiste a devenit cimpul 
unui larg schimb de valori 
internaționale, mijloc de adin- 
cire a cunoașterii și apropierii 
dintre toate popoarele lumii, un 
mesager al spiritualității româ
nești peste hotare.

In ansamblul expoziției, de
dicată in cea mai mare parte 
activității editoriale, un loc im
portant ocupă cartea social-po- 
Iitică — factor eficient in opera 
de educare și instruire a ma
selor, de formare și dezvoltare 
a conștiinței socialiste, revolu
ționare, in promovarea politicii 
partidului nostru.

Lucrările secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — expuse în stan
duri speciale — se impun, prin 
rolul lor de orientare funda
mentală, prin profunzimea gîn- 
dirii politice novatoare și tema
tica atotcuprinzătoare, ca opere 
de referință, bucurîndu-se de 
un imens prestigiu atît in țară 
cit și in străinătate, unde au 
fost publicate, pină acum, in 21 
de țări.

La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a- 
preciind că expoziția reflectă 
grăitor bogăția vieții noastre 
spirituale, a adresat felicitări 
creatorilor de literatură și artă 
din țara noastră pentru parti
ciparea lor cu opere reprezen
tative în cadrul acestei mani
festări prestigioase a culturii 
noastre socialiste. Totodată, 
secretarul general al partidului 
a subliniat că istoria glorioasă 
a poporului nostru, lupta sa 
pentru libertate și progres so
cial, mișcarea revoluționară din 
țara noastră, realitățile con
strucției socialismului și trans
formările înnoitoare pe care 
Ie-a produs în viața noastră re
prezintă un teren fertil pentru 
creatorii oare trebuie să depună 
eforturi stăruitoare pentru a 
realiza o mai cuprinzătoare și 
profundă reflectare în operele 
de artă a acestor teme ge
neroase, a vastei opere de edi
ficare a noii societăți. expri- 
mindu-și convingerea că aceste 
probleme vor fi dezbătute pe 
larg la Conferința națională * 
scriitorilor.

Etapa a 27-a a Diviziei A de fotbal

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ
In fruntea clasamentului
• Dinam a realizat scorul zilei. Iar Steaua - victorie prețioasă la Oradea • F. C. Corvinul 
a învins, surprinzător, la Galați • La Constanta, Politehnica lași a diminuat din șansele de salvare ala 
echipei gazdă • Dudu Georgescu-In fruntea golgeterilor europeni • Azi, partida Progresul -F.C. Argeș

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Partida Progresul - F.C Argeș se dispută 
astăzi, de la ora 17, pe stadionul Progresul.

Dinamo T ASJL Tg. Mureș 5-1 n-n
Univ. Craiova — S.C. Bacău 3—0 (0-0)
F.C. Bihor — Steaua 0-2 (O-1)
Rapid — Politehnica Tim. 2-1 (0-0)
F.C. Constanța — Politehnica lași 1-1 (0-1)
Jiul - Sportul stud. 0-0
F.CM. Reșița - U.T.A. 3-0 (1-0)
F.CM. Galați - Corvinul 0-1 (0-1)

ETAPA VIITOARE (duminică 29 mai)
Jiul — Politehnica lași (2—1)
Steaua — F.CM. Galați (1—1)
Politehnica Tim. — Progresul (2—0)
F.C. Bihor — Univ. Craiova (1—1)
A.S.A. Tg. Mureș- Rapid (0—2)
F.C Argeș — Corvinul (1—1)
F.C Constanța - F.C.M. Reșița (0-2)
S.C. Bacău — Dinamo (1—2)
Sportul stud. - U.T.A. (0—2)

1. STEAUA 27 17 3 7 58-29 37
2. Dinamo 26 14 7 5 64-29 35
3. Univ. Craiova 27 13 7 7 44-25 33
4. Jiul 27 14 4 9 49-37 32
5. F.CJd. Reșița 27 12 5 10 40-39 29
6. Sportul stud. 27 10 8 9 27-27 28
7. U.TJt 27 11 6 10 41-52 28
8. A.S.A. Tg. Mureș 27 11 5 11 33-34 27
9. F. C. Bihor 27 10 7 10 39-40 27

10. Politehnica lași 27 9 8 10 32-25 26
11. Politehnica Tim. 26 11 3 12 30-29 25
12. S. C. Bacău 27 9 7 11 27-32 25
11 F. C. Argeș 26 9 7 10 31-38 25
14. Corvinul 27 8 8 11 27-36 24
11 Rapid 27 9 6 12 28-39 24
16. F. C. Constanța 27 8 5 14 30-37 21
17. Progresul 26 8 5 13 29-50 21
11 F.CM. Galați 27 5 5 17 24-55 U

(Citiți la pag. 2—3 cronicile etapei a 27-a)

GOLGETERII
35 GOLURI : D. Georgescu 

(Dinamo) — 4 din 11 m.

19 GOLURI : Dumitnache
(Jhd) — 2 din 11 m.

lfl GOLURI : Iordănescu
(Steaua) — 2 din 11 m.

14 GOLURI : Radu H (/c. 
Argeș) - 1 din 11 m; Gher- 
ghell (F.C. Bihor) — 3 din 11 m.

12 GOLURI : Nedelcu H 
(U.T.A.), Dănilă (Politehnica 
Iași) — 1 din 11 m.

11 GOLURI : Kun U (F.C. 
Bihor) — 1 din 11 m.

„D A C I A D A“ 
phin cir nu twin nmticni-

CONTINUITATE ÎN PRACTICAREA SPORTULUI!
consemnăm noi inițative și acțiuni

Dudu Georgescu înscrie cel 
de-al 5-lea gol al lui Dinamo, 
in meciul de ieri eu A.SA. Tg.

Murer.
Foto : Drago* NEAGU

10 GOLURI : O. Ionescu 
(Sportul studențesc) ; Balari 
(Universitatea Craiova) ; Gabel 
(F.C.M. Reșița) 1 Broțovschl 
(U.T.A.) — 1 din 11 m ; Mun- 
teami (S.C. Bacău) — 3 din 
11 m.

In rubrica noastră de astăzi
sportive, manifestări care fac parte din ampla competiție cu carao- 
ter național „Daciada".

f • MARAMUREȘ. Asociația 
sportivă Explorări Bala Mare, 
de ta întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice,

organizează in cadrul „Dacia- 
dei* un concurs de masă, de 
mare amploare, dotat cu „Cupa 
Explorări 1977”, trofeu al aso-

ciației. Participă la Întreceri 
(la tenis de cîmp, volei și fot
bal) tineri muncitori din secțiile 
de explorări ale centrelor mi
niere Baia Mare, Baia Sprie, 
Baia Borșa, Ilva, Vișeul de Sus, 
Tirgu Lăpuș și Tama. (V. Să- 
săranu, coresp.).

Intre

Concurs de mol cu participarea ele
vilor de la Liceul nr. 1 din București 

Foto . N. DRAGOȘ
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26 ți 28 mai

DINAMOVIADA

LA TENIS

DE NASA
Ia sala asocia

ției sportive Di
namo din Piatra 
Neamț se va des
fășura. timp de 
trei zile (26—28
mai), o competiție 

\în cadrul „Dacia- 
dei“ : finalele Di- 
namoviadei de te- 

; nis de masă. La 
aceste întreceri 
participă finaliștil 
asociațiilor spor
tive Dinamo — 

i băieți și fete — din 
Întreaga tară.

• HUNEDOARA. în aceste 
zile, A. S. Voința din Hațeg a 
inițiat o reușită competiție de 
mini-fotbal la care au luat par
te echipe reprezentând diferi
tele secții ale cooperativei meș
teșugărești „Retezatul* — Ha
țeg. Victoria a revenit în final 
echipei Complexului I. (Nicu 
Sbuchea. coresp.).

Cadrele tuturor celor 15 gră
dinițe din municipiul Hunedoa
ra organizează excursii și dru
meții : in municipiu și împre-

(Continuare în pag. 2—3)

REPREZENTATIVA DE VOLEI A ROMÂNIEI 
A CUCERIT TITLUL BALCANIC

După cinci zile de dispute a- 
tractive, cea de a X-a ediție a 
Campionatului balcanic de vo
lei rezervat echipelor masculi
ne, care a avut loc ta localita
tea Adana (Turcia), s-a înche
iat eu un frumos succes al re
prezentativei României. Cu a- 
ceastă victorie echipa noastră 
își înscrie în palmares cel de 
al patrulea titlu balcanic. Pen
tru această reușită se cuvin feli
citări tuturor componenților lo
tului, Gabriel Udișteanu, Cor- 
neliu Oros, Mircea Tutovan, 
Laurențiu Dumănoiu, Marian 
Păușescu, Sorin Macavei, Viorel 
Manole, Petrică Ionescu, Nicolae 
Pop, Adrian Arbuzov, Cornel

Vasile Mășcâșaii, pre- 
antrenorilor lotului

Chifu și 
cum și 
— George Eremia și Constantin 
Bengeanu.

în ultima zi a competiției vo
leibaliștii români au jucat

NOI

LA

SUCCESE ALE SPORTIVILOR

C. E. DE POPICE PENTRU

ROMÂNI

JUNIORI
In

popice pentru
de argint ți bronz atit la feminin cit ți la masculin.

(Citiți amănunte in pag. a (V-a)

probele europene dede perechi ale Campionatelor 
juniori, sportivii români au ciștigat medaliile
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leibaliștii români au jucat ta 
compania echipei Albaniei, de 
care au dispus cu 3—1 (6, —7, 
5, 12), la capătul unui meci ta 
care partenerii de întrecere au 
dat o replică dîrză jucătorilor 
noștri. Sextetul român, benefi
ciind de voleibaliști cu o boga
tă experiență competițională și 
cu o foarte bună pregătire, a 
găsit mijloacele necesare să de
pășească ambițioasa 
a sportivilor albanezi și 
mine, astfel, neînvins 
cerea.

în partidele decisive 
desemnarea locurilor

garnitură
■ să ter- 

între-

pentru 
urmă

toare, Iugoslavia a dispus ne
așteptat de ușor de Bulgari* 
cu 3—0 (2, 12, 10), iar Turcia a 
întrecut, după o dispută echi
librată, formația Greciei cu 3—2 
(—9. —9, 5, 14, 9).

Clasamentul final este urmă
torul : 1. ROMÂNIA 10 P —
campioană balcanică, 2. Iugo
slavia 9 p, 3. Bulgaria 8 p, L 
Turcia 7 p, 5. Albania 6 p, 6. 
Grecia 5 p.



CAMPIONATE* COMPETIȚII |
Ieri, la Snagov

PROBELE DE VITEZĂ AU ÎNCHEIAT
Copiii — mai atenți cu mo
tocicletele decit seniorii I

„NAȚIONALELE" DE CAIAC-CANOE
După 72 de curse au luat sfîr- 

șit. ieri, campionatele republi
cane individuale de caiac-ca- 
noe pentru seniori. în probele 
de viteză (500 și 1000 m) am 
reținut comportarea bună a e- 
chipajelor cluburilor Steaua și 
Dinamo, victorioase — aproape 
în egală măsură — în toate cele 
13 finale disputate. Au cucerit, 
scontat, titluri de campioni re
publicani Vasile Dîba (K1 — 
500 m), Ivan Patzaichin (CI — 
1 000 m), Maria Cozma (K1 — 
500 m), dubloul medaliat cu 
bronz la Montreal — Gheorghe 
Danilov, Gheorghe Simionov 
(C2 — 1 000 m), echipajul La- 
rion Serghei — Policarp Malî- 
bin (K2 — 1000 m). S-au im
pus, de asemenea, mai tinerii 
Gheorghe Titu (CI — 500 m) și 
Beniamin Borbandi (K1 —Beniamin 
1 000 m).

Rezultate 
de 500 m) : 
(Adriana Mihala, . 
Despina Simionov, 
vram) 1:51,9, ' 
Moldoveanu, _
Marla Nichiforov, Nastasia Buri) 
1:53,1, 3. Liceul Orșova (Marioara 
Talteu, Carmen Voitec, Viorica 
Burtea, Floarea Pîrvulescu) 1:57,1; 
K 1 (b) : 1. Vasile Diba (Dinamo) 
1:54,2, 2. Ștefan Mașca (Steaua) 
1:58,5, 3. Dumitru Pătrașcu (Di
namo) 2:02,2 ; ci: Gheorghe 
Titu (Dinamo) 2:13,7, 2. slmion 
Comeenco (Steaua) 2:15,7, fi Si- 
mion Ismailciuc (Dinamo) 2:21,1; 
K 1 (f) ; Maria Cozma (Dinamo) 
2:14,5, 2. Marioara Voicu (Dina
mo) 2:25,3, 3. Maria Aftene (Șc. 
sp. Constanța) 2:25,6 ; K 2 (b) : 
1. Dinamo (Mihai Zafiu, Nlcolae 
Slmiocenco) 1:47,4, 2. Steaua (loan 
Dumitru, Pavel Erast) 1:48,2, 3. 
Dinamo (S. Hazirov, M. Moșolu) 
1:51,6 ; C 2 : 1. Steaua (Toma 
Simionov, Gheorghe Simiocenco) 
1;57,6, 2. Dlnamo (Gheorghe Bu- 
fiacioc. Constantin Gheba) 1:59,0, 
3. Dinamo (Gh. Gheba, P. Ca- 
pusta) 2:00,4 ; K 2 (f) : L Steaua 
(Agafia Orlov, Maria Ivanov) 
2:01,3, 2. Dlnamo (Floarea Petru- 
șel, Paula Simion) 2:04,7, 3. S.C. 
Tulcea (Florlca Slmiocenco, Ioana

(probele pe distanța 
K 4 (f) ; 1. steaua 

Arlna Parmac, 
, Amfisa A- 

2. Dinamo (Stela 
Tatiana Vanghelie,

L
S. Matache,

1:36,0,

Rădăneață) 2:12,5 ; K 4 (b) : 
Dinamo (I. Ivanov,
R. Fillpov, C. Samachl)
2. Steaua 1:36,4, 3. Olimpia l;40,3. 
Curse pe distanța de 1 000 m ; 
K 1 (b) : 1. Beniamin Borbandi 
(Steaua) 4:14,5, 2. Ion Bîriădeanu 
(Steaua) 4:16,B, 3 Petrlcă Dimofte 
(Dlnamo) 4:19,0 ; C 1 : 1. Ivan 
Patzaichin (Dlnamo) 4:41,7, 2. Ion 
Moroșceag (Ancora Galați) 4:59,4,
S. Haralambie Agachl (Steaua) 
5:01,4 ; K 2 (b) ; 1. steaua (La- 
rion Serghei, Pollcarp Mallhln) 
3:52,4, 2. Dinamo (Ion Sauca, Va
ier Negrea) 3;54,1, 3. Steaua (D. 
Dumitru, D. Munteanu) 3:57,8 ; 
C 2 : 1. Steaua (Gheorghe Dani
lov, Gheorghe Simionov) 4:19,3, 
2, Dinamo (Gh. Munteanu, P. 
Marcov) 4:20,3, 3. Steaua (S. Iva
nov, Gh. Vaslliev) 4:13,8 ; K 4 
(b) : 1. steaua (Zahar Susoi, 
Costel Soare, Gavrilă Pamacai, 
Adrian Ștefan) 3:33,9, 2. Dinamo 
(M. Andronic, N. Glura. V. Pe- 
troala, A. Nlcolae) 3:38,8, 3. Di
namo H 3:40,4.

Vasile TOFAN

Finalele campionatelor 
de haltere

Astăzi încep la Cluj-Napoca 
Întrecerile celei de a 31-a ediții 
ale finalelor campionatelor na
ționale de haltere pentru se
niori. Prima zi programează în 
„Sala Armatei" concursul de la 
categoriile muscă (52 kg) și co
coș (56 kg), urmînd ca dispu
tele să continue vineri, sîmbătă 
și duminică. Sperăm că rezul
tatele vor fi cit se poate de 
bune, grație pregătirilor făcute.

Iată campionii de anul trecut, 
în ordinea categoriilor (între 
paranteze performanțele cu care 
au cucerit titlul) : Hortopan 
(21'7,5) ; Rusa (237,5) ; Grigoraș 
(255) ; Kiss (280) ; Cioroslan 
(315) ; V. Cărpiceru (297,5) : P. 
Tudor (305) ; Szalma (335) ; 
Kreicik (337,5). Acum campio
natele se vot desfășura la 10 
categorii.

Ultima etapă a competiției de 
motocros, dotată cu trofeul 
„Cupa F.R.M.", consumată la 
Sf. Gheorghe, a readus în dis
cuție problema pregătirii ma
șinilor pentru concurs. Afirmăm, 
fără teama de a exagera, că 
duminica trecută s-a înregistrat 
un adevărat record de defec
țiuni, unele datorate... lmbătrî- 
nirii motocicletelor, altele care, 
într-adevăr, nu puteau fi pre
venite, dar, din păcate, cele 
mai multe din cauza superficia
lității manifestate față de buna 
întreținere a mașinilor. Negli
jența în munca de atelier s-a 
răzbunat pe o serie întreagă de 
seniori și juniori, unii chiar 
membri ai loturilor republica
ne, tocmai cînd le era lumea 
mai dragă, reglajul greșit la 
motor, ruperea tijei de frînă 
sau a cablului de accelerație și 
chiar pierderea șeii pe traseu, 
fiind eîteva dintre defecțiunile 
produse la Sf. Gheorghe, care 
puteau fi eliminate dacă se ve
rifica starea tehnică a mașini
lor înainte de start.

Cit de importantă este aceas
tă reverificare a motoarelor 
înainte și între manșele con
cursului ne-au dovedit-o parti- 
cipanții la proba motoretelor 
„Mobra", mulți copii între 10 și 
14 ani, ale căror mici mașini 
au rezistat mai bine la durita
tea traseului, decit oele ale se
niorilor și juniorilor. în mod 
deosebit s-au remarcat repre
zentanții asociațiilor Muscelul 
Cîmpulung (secția are, de cu- 
rind, în fruntea el m inimos 
președinte — ing. Teodor Bîrzu), 
Torpedo Zărnești, Poiana Cîm- 
pina, Electro Sf. Gheorghe (A 
care au arătat, de-a lungul ce
lor patru etape ale competiției, 
că acordă atenția cuvenită 
muncii de atelier, pregătindu-și 
temeinic motocicletele pentru 
concurs.

Troian IOANIȚESCU

Turneul de șah 
de la Timișoara

„DACIADA"
(Urmare din pag. I)

iurimi, în Parcul dendrologic, 
la Simeria, Valea Runcului etc. 
în același timp, au început în
treceri de mini-fotbal, trici
clete și biciclete. Luna mal a 
fost declarată „luna muncii pa
triotice pentru amenajarea mi
crobuzelor sportive în grădini
țe". (I. Vlad, coresp.).

„FESTIVALUL SPORTIV 
SL AMICULUI"

AL

Sta- 
Slă-

♦

• IALOMIȚA. Școala gene
rală nr. 8 din Călărași a fost 
organizatoarea unei frumoase 
duminici cultural-sportive in 
cadrul „Dariadei”. Cu acest 
prilej, în Dumbrava din Călă
rași s-au disputat întreceri de 
fotbal, handbal precum și 
jocuri distractive. (N. Constan- 
tinescu, coresp.).

• PRAHOVA. întrecerile din 
cadrul „Daciadei" în județul 
Prahova cunosc o mare aflu
ență de participanți. Astfel, in 
ediția de vară a „Cupei tine
retului", la alte concursuri ini
țiate in competiția cu caracter 
național „Daciada", au fost an
grenați pînă acum circa 10 000 
de participanți. Este vorba de 
duminici cultural-sportive (Gura 
Vitioarei-Văieni, Cimpina), de 
competiții diferite la Sina
ia, Mizil, Cimpina, V ăleni.
Numai la Mizil, de pildă, au 
fost cuprinși în întreceri 
1 800 de tineri. (Florian 
coresp.).

• BACAU. Frumoasa 
țiune balneo-climaterică 
nic Moldova va găzdui, sîm
bătă și duminică, o amplă 
acțiune sportivă de masă, 
devenită tradițională. Este 
vorba de „Festivalul sportiv 
al Slănicului", competiție a- 
junsă la cea de a V-a ediție 
și care, in acest an, se în
scrie în programul manifes
tărilor din cadrul „Dacia
dei". Organizat de CJEFS 
Bacău, in colaborare cu 
factorii cu atribuții în do
meniul sportului, festivalul 
de la Slănic se va bucura 
de participarea echipelor 
reprezentative ale județelor 
Botoșani, Covasna, Harghi
ta, Neamț, Vaslui, Vrancea 
și Bacău, băieți și fete, care 
se vor întrece în discipline
le : handbal, volei, popice 
și tenis de cîmp. Vor fi or
ganizate cu acest prilej în
treceri și demonstrații 
tenis de masă, 
sportivă, șah, 
minifotbaL

de
orientare 

karting și

peste 
Albu,

și acțiunile 
un loc impor- 

activitatea

de e-• ARGEȘ. Aproape 40 _ _
chipe de fotbal și handbal din 
școlile generale ale municipiu
lui Pitești au participat la în
trecerea dotată cu „Cupa Pri
măverii". Cîștigători : Școala 
generală nr. 11 la fotbal, Școa
la generală nr. 2 la handbal — 
fete și Școala generală nr. 10 
la handbal — băieți (Ilie Fe- 
țeanu, coresp.).

cultural-sportive 
turistice ocupă 
tant), activitatea depusă 
sportul de performanță de 
tre sportivii legitimați ai 
țiilor de tenis de masă, 
fotbal și automobilism (o

• BUCUREȘTI. Relativ tînă- 
ră, A. S. Unirea Tricolor Bucu
rești, cuprinzînd sportivi din 3 
mari întreprinderi : Transcom, 
ITA București și ITA Ilfov, 
desfășoară o frumoasă activi
tate atît pe planul sportului de 
masă, cit și al celui de per
formanță. Dovadă in această 
direcție stau numeroasele ac
țiuni sportive de masă inițiate 
(în cadrul cărora duminicile

în 
că- 

sec- 
șah, 

-------- ------ . pu
ternică secție ai cărei membri 
luptă, cu șanse, pentru cuceri
rea unor titluri republicane), 
,Jn această perioada, ne spu
nea președintele activ Otto 
Holtzman, am organizat o se
rie de manifestări în cadrul 
„Daciadei". Amintesc de un 
cros la care am avut o fru
moasă participare, o duminică 
cultural-sportivă, dar mai ales 
de proiectele noastre în cadrul 
acestei competiții cu caracter 
național : campionate de casă 
la fotbal, tenis de masă și șah, 
duminici cultural-sportive, cel 
puțin una in fiecare lună. O 
precizare : în prezent, amena
jăm două baze sportive în car
tierul Sălaj și Ia Străulești, eu- 
prinzînd terenuri de fotbal, vo- 
1-1.----------------------------- ' anto-
drom, debarcader nautic ș.a.“.
lei, baschet, handbal.

DIN NOI,
I
I
I
I
I
I
I

ETA

ȘERIF' DUDE 6E0
Meciul a debutat cu două fa

ze bine „lucrate" de mureșeni, 
care în min. 1 (Hajnal) și min. 
5 (Pîslaru) au fost la un pas de 
a marca I Dinamo ripostează, 
dar acțiunile sale, prea înde
lung pregătite, se izbesc de o 
apărare bine grupată, care in
tervine sigur la două situații 
bune ale lui Roznai. Meciul 
place prin cursivitate, prin due
lul tactic dintre cele două echi
pe, care se studiază și se tato
nează cu abilitate. După - *'~"s 
a lui Hajnal (min. 22), 
șenii — care pasează și 
marcă bine — deschid 
centrare Fazekaș și

DINAMO - AS-A. TG. MUREȘ

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp călduros ; spe< 
Au marcat : SATMAREANU II (min. 38), I. MOL 
GEORGESCU (min. 62, 65, 73), respectiv PÎSLARU 
nere : 17—1. Raportul șuturilor la poartă : 22—8 (p

DINAMO : S*efan 7 — Cherem 9, Dobrâu 8, Sătn 
(min, 82 Ghiț — Al. Moldovan 7, Dinu 8, Custov 
gescu 9, I. Mordovan 7 (min. 82 I. Marin).

A.S.A. : Nagel 6 — Kortesl 6, Unchioș 6 (min. 7 
— Varodi 6 (min. 63 Naghi 6), Bolăni 7, Hajnal
Both II 7.A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) ★ ★ ArA ; I* 
Lambru (ambii din Rm. Vîlcea).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—2 (1—1).

I
I
I

o bară 
mure- 
se de- 
scorul : 

UCUllaiU reluare
PÎSLARU, sub bară : 1—0 'pen
tru A.S.A. în min. 35 ! Un cor
ner produce o fază fierbinte in 
careul oaspeților și, cu o lovi
tură de cap bine plasată, 
SATMAREANU II egalează în 
min. 38. în ansamblu, o repriză 
bună, In care superioritatea te
ritorială a gazdelor a fost con
tracarată de o foarte bună miș
care în teren a oaspeților, de 
atacurile lor pe spații largi, cu 
schimbări derutante de direcție.

Ca și în etapa precedentă, 
după pauză. A.S. Armata a vă
dit o rezistentă la efort mult 
sub necesitățile susținerii rit
mului Inițial. Dinamoviștii s-au 
instalat la cîrma jocului, asal-

I __ _ _ _ _
Ițind o apărare in care Boloni 

făcea adevărate acte de bravu-

I
I
I

Meciul a avut o primă repriză 
modestă calitativ, din care cu 
greu pot fl reținute clteva faze 
de fotbal adevărat. Șl acestea 
s-au datorat îndeosebi oaspeți
lor care s-au mișcat mal mult 
in teren, au jucat mai calm, mai

ră. Oaspeții au mai avut o 
„zvîcnire" (bara lui Both, pe 
contraatac, în min. 48), după 
care mureșenii n-au mai contat 
în teren — din păcate — decit 
în ipostaza de apărători... Golu
rile lui Dinamo au început să 
curgă, unul mai spectaculos de
cit altul... In min. 55, I. MOL
DOVAN înscrie din unghi, eu 
un șut puternic, pe jos : 2—1. 
In min. 62, Dinu îl deschide bi
ne pe I. Moldovan, centrare și 
DUDU GEORGESCU reia si
gur, cu capul : 3—1. Trec doar 
trei minute, Dinu îl deschide pe 
Custov, centrare și, tot eu 
capul, DUDU GEORGESCU ma
jorează diferența: 4—1. Scorul 
final este stabilit în min. 73, 
cînd Dobrâu centrează de pe 
post de extrem dreapta, DUDU 
GEORGESCU „prelucrează" abil

evident, grație activității mai la
borioase a mijlocașilor și insis
tenței înaintașilor în fazele de 
poartă. In consecință, apărarea 
oaspeților este mai mult solicita
tă și obligată, uneori, să inter
vină salvator, in extremis. In min.

balonul 
înscrie I 
tează și 
da devi 
tr-'-.fele 
l. p?

Acest 
byurile 
fel, doa 
dat repi 
de o t< 
lor a a 
namo a 
uză, cir 
litățile 
utor a 
mă. O 
portare» 
ran, ce 
acum, 1

RAPID

Partida centrală din runda
5-a a turneului internațional de 
șah de la Timișoara i-a opus 
pe Ungureanu și Todorcevici, 
ambii aflați în cursă pentru o 
notă de maestru internațional. 
Ungureanu a jucat energic, a 
obținut o poziție excelentă dar, 
în momentul culminant al 
luptei, a greșit permițînd ad
versarului său nu numai să e- 
chilibreze situația dar să și În
trerupă în avantaj. Cîștigîndla 
Șahovici, marele maestru ceho
slovac Jansa preia — pînă la 
reluarea partidelor neterminate 
— poziția de lider. Cu o nouă 
remiză (la Biriescu), Ciocâltea 
ratează practic șansa de a obți
ne în acest turneu o notă de 
mare maestru, echivalentă cu 8 
puncte (din 11. posibile). Alte 
rezultate : Mariinovici — Ilijin 
1—0, Pîdevski — Holmov . */,—’/,, 
Neamțu — Wirthensohn Vs—Vi- 

în clasament pe’ primul loc 
cu 4 puncte, a trecut Jansa. 
Todorcevici — cu 3*/t — îl poate 
ajunge sau chiar întrece dacă 
va cîștiga la Ungureanu, Ur
mează : Holmov 3‘A, Martinovici 
2V2 (o partidă amînată cu Bi
riescu, care se va juca vineri 
dimineața), Ciocâltea și Pîdevski 
2‘/2, Wirthensohn 2, Biriescu 
IV2 (1), Neamțu și Șahovici l*/j, 
Ilijin 1.

Astăzi este zi liberă.
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ATLETISM sfirșitulHILCIIOm SAPTAMINII se
vor desfășura la Deva întrecerile con
cursului republican de primăvară al 
Juniorilor de categoria a ll-a • DO
UA REZULTATE rețin atenția dintre 
cele realizate zilele trecute. La Rm. 
Vîlcea, juniorii Remus Cercel (Rm. 
Vîlcea) și Mircea Mihail (Craiova) 
au sărit la triplu 15,65 m și, respec
tiv, 15,20 m. • JUNIORUL Adrian 
Proteasa (Steaua) a ciștigat săritura 
în înălțime în cadrul Cupei Români
ei, grupa A. El a obținut ••••-- 1 ■-
alt junior, Ieșeanul Livlu 
cordmanul categ. a ll-a, 
al patrulea cu 2,08 m.

RDY AU LUAT 
CURSURILE 

arbitri de box. După 
lecții teoretice și practice, exce
lent organizate de Comisia muni
cipală București și Colegiul 
central de arbitri, S3 de cursanțl 
au primit carnetul de arbitru ju
decător de box. Este îmbucurător 
că printre el se găsesc și foști 
pugiliști fruntași ca Vasile Do- 
bre, Ionel Marin, Mlhai Nlcules- 
cu, Nlcolae Găgeanu și Gheorghe 
Barbore. (Daniel DIACONESCU — 
coresp.).

SFÎRȘIT 
școlii de 

6 luni de

GIMNASTICA LESȚIP*NLIC^
NEȘTI a susținut o Intilnire amicală, 
la Halle (R.D. Germană), cu forma
ția locală Spc-rt Club Chemie. Spor
tivele românce au raportat frumoase

Rontea a reluat cu capul in poartă centrarea lui Cojocanu, deschi- 
zind scorul. (Fază din meciul Rapid — Politehnica Timișoara), 

Foto : S. BAKCSY

ordonat, creîndu-șl trei sltuatjL 
bune de gol, pe care Floareș — 
foarte neinspirat in acest joc — 
le-a ratat in min. 8, 17 și 39. 
oferind în același timp prilej 
portarului Cruce să se remarce 
de fiecare dată. Gluleștenii — 
lipsiți de aportul cîtorva titu
lari (Ioniță, Plrvu, Neagu) — au 
fost stăpînițl multă vreme de 
trac, ceea ce a făcut ca acțiunile 
lor de atac să fie neînchegate șl 
lipsite de forța necesară finali
zării.

După pauză, jucătorii de la Ra
pid au schimbat tricourile albe 
cu altele roșii șl (coincidență, 
desigur) jocul lor s-a înviorat

52, gazdele reușesc să înscrie la 
capătul unei curse a Iul Manea, 
fructificată de Rontea, dar golul 
nu este — pe bună dreptate — 
validat din cauza poziției clare 
de ofsaid a acestuia din urmă. 
Două minute mal tirziu, faza se 
repetă pe partea dreaptă — de 
astă dată perfect regulamentar — 
șl mingea centrată de Cojocaru 
este trimisă de RONTEA cu o 
frumoasă lovitură de cap in pla
să. Cu un gol la activ, Rapid 
joacă din ce în ce mal bine, în- 
cerclnd desprinderea de adversar 
șl asigurarea victoriei. Politehni
ca, la rindul ei, îșl strînge rîn- 
durlle, are o revenire puternică

vor c: 
ca. i I 
Floare 
trescu 
poziții 
In loc 
cum I 
s-a m 
prin | 
an șu 
In uit 
O. Ar 
une d 
dat g 
oaspe* 
beră 
careu, 
ȚA a 
lind :

succese, cîștigînd atît pe echipe cit 
>1 la Individual, lată rezultatele teh
nice : Liceul de gimnastică din O- 
nești 185,25 p ; Chemie Halle 184,05; 
Individual compus : Dumitrița Turner 
(Onești) 37,70, Sylva Czech (Chemie) 
37,35, Mirela Oancea (Onești) 37,30, 
CoTola Dombek (Chemie) 37,25, Da
na Crăciun (Onești) 37,20, Jana 
Wiersbiclci 37,15. Gimnastele românce

2,11 m. Un 
Maltei, re- 
s-a clasat

DIN TOATE
U-I
Xiti Impus și în finalele pe aparate, 
terminînd învingătoare în trei probe:* 
•ârituri (Mirela Oancea), paralele 
(Dana Crăciun) și sol (Dumitrița 
Turner). La bîrnâ prima s-a clasat 
Birgit Suss (Chemie).
MOTO concursul internațio- 
mwiw NAL DE DIRȚ.TRACK de I<1

(Chemie).

desfășurat cu participareaSibiu s-a desfășurat cu participarea 
alergătorilor de la Voința Sibiu, Me
talul București și Omrc-Viena. După 
15 manșe, din - ■ ■ • -*
alergători oel 
pat primele 6 
lament ou fost, tn ordine : 1.
Riuroanu (V) 13 p, 2. L Bobilneonu 
(V) 12 p., 3. Gh. Sono (M) 11 p
4. M. Dobre (M) 10 p, 5. F. Jantz 
(O) 9 p, 6. R. Funk (O) 8 p. (Ilie 
IONESCU, coresp.).

rindul 
care

locuri

. După 
celor 12 

cu
în

ocu- 
cla-

N.

PI 1HRV TURNEUL DE PRO-
RUUUI MOVARE în Divizia A
programează duminică etapa a doua. 
Cele două partide, Motorul Arad — 
C.S.M. Suceava și Vulcan București 
— T.C. Ind. Constanța (stadion Olim
pic, de la ora 8,30) se anunță deo
sebit de interesante. In prima etapă 
s-a remarcat un sensibil echilibru 
valoric. Este de subliniat, de aseme
nea, o apreciabilă strădanie spre 
jocul deschis ol celor patru ctștigă- 
toare de serii în 1---- -------------1
lată clasamentul :
1. T.C. Ind.
2. C.S.M.
3. Vulcan
4. Motorul
VOLEI INTBENIE va
Sala sporturilor 
stanța o nouă ediție a tradițio
nalei competiții Internaționale 
de volei, rezervată echipelor fe
minine, dotată cu „Trofeul To
mis". Această Întrecere, progra
mată In fiecare an înaintea unor 
mari competiții Internaționale, 

constituie șl de această dată un 
bun prilej de verificare înaintea 
Campionatelor europene, progra
mate In toamnă tn Finlanda.

Pînă acum, pe adresa federa
ției noastre de specialitate au so
sit confirmări din partea echipe
lor Bulgariei, Cehoslovaciei, Cu
bei, Ungariei și U.R.S.S. Se a- 
nunță, așadar, o participare se
lecta, eare va conferi turneului 
un nivel ridicat.

eșalonul secund.

1 1 0 0 8- 4 3
1 1 0 0 12- 9 3 
10 0 1
1 0 0 1 
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oximativ 20 000. 
in. 55), DUDU 
Raport de cor
bii : 14—4).

O. Sandu 7 
17, Dudu Geor-

LIDERUL A EVOLUAT MAI MATUR GAZDELE N-AU OPUS REZISTENTĂ»
F. C. BiHOR - STEAUA 0-2 (0-1)

Stadion F. C. Bihor ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
25 000. Au marcat: ION ION (min. 35), IORDÂNESCU (min. 86). Raport de 
cornere : 6—7. Raportul șuturilor la poarta : 15—26 (pe spațiul porții : 6—12).

F. C. BIHOR : Vidac 8 — Bigan 7, Lucaci 6, E. Naghl 6, Petrovici 7 — Na om 
6, M. Marian 6, Ghergheli 5 — Fildan 6 (min. 66 Kun I 5), Kun II 6 (min. 
40 Suciu 6), Florescu 5.

STEAUA : Moraru 7 (min. 89 lordache) — Zahiu 8, FI. Marin 8, Sameș 8, 
Vigu 7 — Dumitru 8, lordănescu 8, Stoica 9 — Aelenei 7, Nâstase 6, Ion Ion 
8 (min. 63 A. lonescu 6).

A arbitrat : C. Dinulescu ★ ★ ★ ★ ; la linie : I. Dancu și D. Ghețu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : FLORESCU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—0 (1—0).

Ispir 6, Gall 6 
ț 6, Pistoru 6,

' DFnescu și N.

areul mic și 
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dei una diti- 
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puțin pînă 
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ORADEA, 25 (prin telefon)
Steaua a vrut să se impună 

din start și a reușit. Prin joc 
rapid și pase exacte a dominat 
din start „duelul" cu F.C. Bihor 
și numai Vidac. excelent în 
prima repriză, s-a opus unui 
scor de proporții, nebănuit de 
nimeni. Liderul n-a vrut să 
riște și tocmai de aceea a în
cercat să joace tot timpul ofen
siv, într-un ritm care nu a 
convenit gazdelor. destul de 
prudente si lipsite de vigoare. 
Si după ce portarul bihorean 
salvează în min. 3 (șut Ion Ion) 
și min. 11 (șut Aelenei) și du
pă ce lordănescu driblează 
prea mult, ratînd în min. 12 
cea mai mare ocazie de pînă 
atunci.’ după ce în min. 23 
Năstase e de două ori în fața 
golului, dar se opune Vidac, în 
min. 35 gazdele nu mai pot 
împiedica deschiderea scorului. 
Atunci, Stoica a pătruns fru
mos pe dreapta, a centrat. Eu
gen Naghi a respins la 20 de

IZICEANU

BUCU A... RISIPIT SPERANȚELE LOCALNICILOR
F. G CONSTANȚA - POLITEHNICA LAȘI 1-1 (0-1)

Stadion „1 Mai- ; teren foarte bun ; timp însorit, vînt ușor ; spectatori — 
aproximativ 15 000. Au marcat : COSTEA (min 9), respectiv ANTONESCU (min. 
71). Raport de cornere : 9—6. Raportul șuturilor la poartâ : 19-2 (pe spațiul 
porții : 6—1).

F C. CONSTANȚA : Ștefânescu 6 — Mustafa 7, Antonescu 9, Nîstor 7, Co
ci In 5 (min. 76 Ho-fmeister 6) — Petcu 6, Drog nea 5, Livciuc 6 — Budura 6, 
Tara roche 6 (min. 58 Zamfir 7), Turcu 5.

POLITEHNICA IAȘI : Bucu 9 - Midoș 6, Anton 7, Ursu 7, CJocîrian 7 - Ro
mii ă 7,Banu 6, Simionaș 7 — Șerbânicâ 6, Florean 6 (mto. 72 D. lonescu 5), 
Costea 7.

SttCA TTMI- 
0-0)
teren deolve- 
tatori - apro- 
cat : RONTEA 
. 85), respec- 
11 m). Raport 
ortul șuturilor 
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Dumitru 7 

ru 6 (min. 53 
jru 7, Rontea

16 — Na du 
nțu 7, Borna 
j 6 (min. 55 
lucâ 6 (min.
Petrescu 7.

:o ★ ★ ★, Io 
i Satu Mare),

TELEȘPAN, 
BARNA. ME-

tă de acci- 
(lovit inten- 
np ce arbi- 

altă parte) 
Oaspeții tși 
cte- gol, pe 

(nț 75),
lin nou Pe- 
or rata din 
vorabile. Și 
devină 1—1, 
nent dat, el 
1 min. 85, 
MANEA cu 
os, la colț, 
oc, arbitrul 
vut o misi- 
cc, a acor- 
z favoarea 

, ' lovitură 11- 
’ bstrucție în 
•iinișan. LA- 
ecis, stabi- 
tîlnirii 2—1.

ONESCU

A arbitrat : Fr. Coloși ★ ; k»
din București).

Trofeul Petschovschi : 10. 
La juniori : 3—1 (1—0).

CONSTANȚA, 25 (prin telefon)
Acțiunea foarte frumoasă a 

lui Livciuc, din min. 4, anunța 
tribunelor o victorie a echipei 
locale, după semi-succesul din 
etapa precedentă, de la Craio
va. Dar în min. 9, la o acțiune 
tipică de contraatac, ieșenii ob
țin un corner. Execută Simio
naș ia Ciocîrlan, acesta centrea
ză și COSTEA, profitind de 
plasamentul defectuos al lui 
Codin, înscrie cu capul, porta
rul Ștefânescu dovedind și el 
lipsă de decizie. Acest gol, pri
mit in startul partidei, a tăiat 
elanul gazdelor, care au evo
luat apoi nesigur, lent, inhibat, 
nereușind să înfrîngă defensiva 
ieșeană, care a avut 'Att* ■ 
un adevărat ..salvator". De 
cinci ori, în prima repriză, e- 
chipa locală a fost în situația 
de a egala scorul. La lipsa ei 
de decizie, trebuie să subliniem 
că s-a adăugat și neșansa care 
a urmărit-o mai tot timpul jo
cului. Ca să nu mai amintim 
că localnicii au resimțit enorm 
absența vîrfului lor de atac, 
Peniu, accidentat.

Tribunele au fost răbdătoa-
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AȘTEPTĂRI 
neașteptat de multe probleme, 
cu mult mai multe decît și-ar 
fi închipuit jucătorii și antre
norii lor.

Sportul studențesc s-a apărat 
~l eu înverșunare, a plasat cîte 

doi jucători la Dumitrache și 
Mulțescu, anihilînd astfel pe 
principalii realizatori ai gazde
lor. De aceea, Dumitrache nu 
s-a văzut decît spre final, cel 
mai activ fiind Augustin, care 
a expediat șase șuturi, dintre 
care patru pe spațiul porții și 
unul în bară în min. 7.

Bara aceasta a fost semnalul 
declanșării ofensivei gazdelor, 
ofensivă încheiată în min. 90. 
Am notat, în acest timp, foarte 
multe ocazii de gol. Dar mingea 
a întîlnit de fiecare dată o pă
dure de picioare sau de... ca
pete. Iar în ultimă instanță a 
intervenit salutar Răducanu, 
cum a făcut-o în min. 67, 68 și 
77.

Bucureștenii, dornici să ștear
gă impresia după dezastruosul 
scor din meciul cu Dinamo, 
s-au apărat exact, dar au con
traatacat fără vigoare. Au a- 
plicat un marcaj strict, însă, în 
același timp, obstructionist, cu 

metri, de unde ION ION a șu
tat plasat si a deschis scorul. 
Gazdele încearcă acum să echi
libreze cit de cit balanța, dar 
nu reușesc decît o fază fier
binte în min. 43. cînd arbitrul 
consideră că Sameș comite un 
hent involuntar in careu și nu 
acordă penalty-ul reclamat de 
tribune.

Fără Kun II. accidentat, oră- 
denii încearcă imediat după 
pauză să nu permită adversa
rului „desprinderea" și joacă 
ceva mai activ ; M. Marian 
este pe punctul de a egala, în 
min 49, însă FI. Marin scoate 
de pe linia porții. Liderul în
cepe din nou să stăpinească 
prin maturitate jocul și. pe con
traatac. Năstașe ratează de 
două ori. iar Vidac se opune 
solitar în min. 50 și 52. Oră- 
denii nu au forță pentru a ega
la. chiar dacă există două-trei 
ocazii (min. 56 Fildan, min. 59 
și 77 Ghergheli).

Finalul aparține oaspeților, 

llnle : G. Dragomlr fl D. IsdcMCU (toți

re, așteptînd revirimentul favo- 
riților lor. Acesta avea să se pro
ducă abia în ultimele 20 de mi
nute ale întîlnirii, care au avut 
multe momente de dramatism. 
După ce Bucu a mai salvat în 
două rinduri in situații critice, 
in min. 71, la o lovitură de colț, 
executată de Turcu, admirabi
lul și mereu tînărul căpitan al 
gazdelor, ANTONESCU, egalea
ză scorul. A urmat o declan
șare a ultimelor resurse, fina
lul partidei găsindu-le pe gazde 
dezlănțuite : min. 76 — Hof
meister șutează de la 6 metri 
In brațele lui Bucu ; min. 85 — 
Anton salvează de pe linia 
porții ; min. 88 — portarul ie
șean, Bucu, împiedică printr-un 
reflex uluitor golul victoriei pe 
care a Încercat să-1 semneze 
același Antonescu.

Tentativa constănțenilor de a 
evada din subsolul clasamentu
lui pare întreruptă tocmai pe 
teren propriu, acolo unde ei au 
mai cedat puncte după care a- 
cum jinduiesc. Rezultatul îi ne
dreptățește, dar pe cine încăl
zesc aceste aprecieri ?

Stelian TRANDAFIRESCU

JIUL - SPORTUL STUDENȚESC 
0-0

Stadion Jiul ; teren foarte bun ; 
timp excelent ; spectatori — aproxi
mativ 8 000. Raport de cornere : 9—4. 
Raportul luturilor la poartâ : 21—6 
(pe spațiul porții : 11—1).

JIUL : Caval 7 — Rusu 6 (min. 63 
Covaci 7), Bâdin 7, Ciupi tu 6, De
leo nu 6 — Augustin 8, Stoica 6. Să- 
lăjan 7 — Mulțescu 7, Dumitrache 6, 
Bucurescu 6 (min. 54 Stoichițâ 5).

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 
9 — Tânăsescu 7, Olteanu 7, Gri
gors 7, Monee 6 (min. 62 Munteanu 
6) — Cazan 7, Cățoi 7, O. lonescu 
7 — Chihaio 5 (min. 46 Cassai 6), 
M. Sandu 6, Marica 7.

A arbitrat : C. Ghiță (Brașov) 
'★ ★ ★ ; la linie : V. Trifu șl E. Fold
man (ambii din Baia Marej.

Cartonașe galbene : CAȚOI șl 
RUSU.

Trofeul Petschovschi : 7.
La juniori : 2—4 (1—3).

foarte multe faulturi. Le-a ve
nit în ajutor și arbitrajul tole
rant al lui Constantin Ghiță. 
Pe lingă că nu a acordat și 
alte cartonașe galbene, a ezitat 
să acorde un penalty, în min. 
67, cînd Mulțescu a fost faultat 
in careu.

Mircea TUDORAN 

nesancționați însă în min. 86 
nici măcar cu lovitură liberă la 
faultul Iui Vjgu asupra lui 
Ghergheli la limita careului de 
16 metri. A urmat imediat un 
contraatac al Stelei : Stoica a 
pătruns din nou în stilul său 
frumos, i-a pasat lui IORDĂ- 
NESCU ; un șut ai acestuia lingă 
bară, la care și Vidac a fost 
învins.

Liderul a cîștigat pentru că 
a jucat mai matur și mai mo
dern. Nu este mai puțin ade
vărat. însă, că nici adversarul 
său nu a reușit să prindă azi 
o zi prea bună.

Mircea M. IONESCU

DETAȘARE DUPĂ PAUZĂ
F.C.M. REȘIȚA - U.TA. 3-0 (1-0)

Stadion Valea Domanului ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — 
aproximativ 12 000. Au marcat: PORAȚCHI (min. 12), TANASE (min. 62), GA
BEL (min. 88). Raport de cornere : 14—6. Raportul șuturilor la poartă : 20-14 
(pe spațiul porții : 9-4).

F.C.M. REȘIȚA : Windt 7 — Chivu 7. Porațchi 9, Hergone 7, Filipescu 7 — 
Pușcaș 7 (min. 61 Jacotă 6), Gabel 7, Bora 6 (min. 79 Kiss) - Tănase 7, 
Bojin 6, Florea 9.

U.T.A. : lorgulescu 8 - Gaspar 5 (min. 66 Bitea 5), Kukla 5, Schepp 5, 
Giurgiu 6 - Domide 7 (min. 68 Bedea 5), Leac 6, Broșovschi 7 - Cura 6. 
Nedelcu II 6, Tisa 6.

A arbitrat : Marcel Buzea ★ * ★ ★ ; la linie : I. Puia și D. Râdulescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : BOJIN și BROȘOVSCHI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—0 (2-0).

a

REȘIȚA, 25 (prin telefon)
Prima repriză, echilibrată, fă

ră să se ridice la un nivel teh
nic deosebit, cu destul de puți
ne faze de poartă, a avut to
tuși o perioadă, e adevărat, 
foarte scurtă, de numai cinci 
minute, pe parcursul căreia 
s-ar fi putut marca nu mai 
puțin de patru goluri. In min. 
11, din poziție excelentă. Bro
șovschi a șutat neglijent ratînd 
prima mare ocazie a meciului, 
în minutul următor, gazdele au 
deschis scorul : PORAȚCHI a 
avansat nestingherit pînă în a- 
propierea careului advers și. de 
la aproximativ 20 de metri 
a șutat violent sub bara trans
versală. Imediat după gol, Bojin 
(min. 13) și Pușcaș (min. 16) au 
ratat două bune ocazii, după 
care jocul... s-a calmat și abia 
în finalul reprizei Nedelcu II 
(min. 39) și Tănase (min. 44) 
au încercat cu șuturi puternice 
vigilenta portarilor.

După pauză, chiar în min. 46, 
arădenii au trecut pe lingă un 
gol ca și făcut (pe care l-ar fi

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
S. C. BACĂU 3-0 (0-0)

Stadion Central ; teren bon ; timp 
frumos ; spectatori — aproximativ 
20 000. Au marcat : MARCU (min. 56), 
BALAC1 (min. 80), DONOSE (min. 
84). Raport de cornere : 18—1. Rapor
tul șuturilor la poartă : 14—4 (pe 
spațiul porții : 8—3).

UNIVERSITATEA : Purcaru 7 - Ne- 
grilă 6, Tilîhoi 7, Ștefânescu 6, Purl- 
ma 7 — Donose 7, Beldeanu 7 (min. 
85 Berneanu), Bălăci 8 — Crișan 
(min. 15 Țlcleanu 6), Cîrțu 7, 
Marcu 7.

S.C. BACAU : Constantinescu 6 — 
Pa nai te 5, Catargiu 7, Volmer 7, 
Margasoiu 6 — Cârpaci 6, Șoșu 7, 
Pană 6 (min. 46 Solomon 5) — An- 
tohi 6 (min. 67 Botez 5), Munteanu 
6, Băluță 6.

A arbitrat : Gh. Rotezan
Io linie : N. Gheorghe și M. Stan 
(toți din București).

Cartonașe galbene : PURCARU, 
MARGASOIU.

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 0—1 (0—0).

• ——

CRAIOVA, 25 (prin telefon).
Gazdele au dominat cu au

toritate în majoritatea timpului, 
în unele perioade jucînd chiar

FOTBAL PENTRU ELEVI
Școala generală și Liceul 

cu program de fotbal din 
București, str. Dridului nr. 
2, Sectorul 8, primește elevi 
talentați, din toate județele, 
pentru clasele de gimnaziu 
și liceu.

înscrierile se fac în peri
oadele următoare :

— pentru clasa a IX-a și 
clasele V—VIII : 16—18 iu
nie ;

— pentru clasa a Xl-a : 
18—20 iunie ;

— pentru clasele a X-a și 
a XH-a : 25 august — 1 sep
tembrie.

Se asigură, contra cost, 
cazare in căminul liceului.

Informații — Ia secretariat 
— tel. 67.03.35.

GALAȚI, 25 (prin telefon)
Partida disputată în orașul 

de pe Dunăre n-a avut nimic 
comun cu un meci de fotbal cu 
miză, chiar dacă in ultimele 
cinci minute jucătorii echipei 
gazdă au încercat să lase im- 
Dresia că vor să înscrie si 
chiar dacă recalcitrantul R. 
Dan l-a lovit intenționat pe 
portarul advers, fiind eliminat 
din joc în minutul... 88.

Formația gălățeană- a evoluat 
mult prea „cuminte" pînă a- 
tunci, pasînd mingea cu „a- 
libi". numai acolo unde erau 
mai multi adversari, iar cînd, 
totuși, se ivea vreo ocazie de 

meritat cu prisosință după mo
dul cum evoluaseră în prima 
repriză), dar balonul șutat de 
Tisa a lovit stîlpul din stingă 
porții lui Windt, după ce aces
ta fusese depășit ! Din acest 
moment, echipa gazdă a apăsat 
decis pe accelerator, a atacat din 
ce în ce mai susținut și după 
ce Gabel (min. 56) și Tănase 
(min. 58) au irosit două mari 
ocazii, în min. 62 echipa gaz
dă și-a mărit avantajul : Gaș- 
par a degajat greșit pînă la 
Gabel, acesta i-a pasat oportun 
în adîncime lui TĂNASE, care 
a șutat, din mijlocul careului, 
iznparabil. In min. 88, Tănase 
se va revanșa față de GABEL, 
trimițindu-i și el o pasă asemă
nătoare și tabela de marcaj s-a 
modificat pentru a treia si ulti
ma oară. Dar și acest al treilea 
gol al reșițenilor a fost „prefa
țat" de o bună ocazie a arăde
nilor, Broșovschi (min. 83) șu
tind puternic pe lingă bara por
ții lui Windt.

Lourențiu DUMITRESCU

VICTORIE FARA EMOȚII
cu fundașii pe linia de centru 
Dar acțiunile lor ofensive, pur
tate pe ambele părți, s-au lo
vit de un sistem defensiv su
praaglomerat, care le-a destră
mat. Printr-o asemenea tactică 
și prin contraatacuri rare, S.C. 
Bacău a încercat să realizeze 
un scor de egalitate. Insă oas
peții n-au reușit decît să amine 
deschiderea scorului pentru 
după pauză. Un duel aproape 
permanent între înaintarea cra- 
ioveană și apărătorii băcăuani 
a constituit caracteristica jocu
lui din primele 45 de minute. 
Localnicii au acționat pe spații 
largi, la unele atacuri au par
ticipat și fundașii, însă n-au 
reușit să fructifice nici o si
tuație. Totuși, portarul Con
stantinescu a avut emoții : Bel- 
deanu, în min. 6, de la 14 me
tri, a șutat puternic, dar un 
apărător advers a deviat balo
nul în corner ; Marcu, în min. 
36, din careu, a trimis mingea 
in bară, iar după un minut 
portarul băcăuan a plonjat cu
rajos la picioarele lui Bălăci. 
Și oaspeții, prin rarele lor con
traatacuri, au creat panică în 
careul Universității, însă Pur

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
aȘTiGURILE TRAGERII EXCEPȚIO

NALE PRONOEXPRES DIN 15 MAI 
1977 :

FAZA I :
Cat. 2 : 2,45 variante a 15.000 lei, 

sau la alegere, o excursie de un ioc 
Grecia — Turcia — Bulgaria, sau do
ua locuri în U.R.S.S. sau Turul Po
loniei $i diferența în numerar ; Cat.
3 ; 18,05 variante a 5.029 lei ; Cot.
4 : 70,35 a 1.290 lei ; Cat. 5 : 177,70 
a 511 lei r Cat. 6 : 5.917,85 a 40 lei.

FAZA a li-a :
Cat. B : 11,90 variante a 9.624 lei; 

Cat. C : 88,45 a 1.295 iei ; Cat. D : 
3.285,40 a 60 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 25 MAI 1977

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
596.527 lei din care 73.444 lei report. 

gol. localnicii se străduiau 
parcă să ocolească spațiul por
ții apărate de Ion Gabriel. 
Exemplul tipic este cel din mi
nutul 25, cînd, la o lovitură in
directă din careul mare al Cor- 
vinului. Ghirca. deschis de 
Constantinescu în colțul careu
lui de 6 metri, luftează scanda
los. fiind violent apostrofat de 
publicul din tribune. Fapt 
pentru care antrenorul s-a sim
țit obligat să-1 înlocuiască cu 
Adamache.

—....I ui —......... . a

F.C.M. GALATI - CORVINUL 
0-1 (0-1)

Stadion „Dunărea" ; teren bun j 
timp frumos ; spectatori — aproxima, 
tiv 10 000. A marcat : AGUD (min. 
21). Raport de cornere : 6-1. Rapor
tul șuturilor la poartâ : 12—6 (pe 
spațiul porții : 4—4).

F.C.M. GALAȚI : Oană 6 — Ghirca 
3 (min. 28 Adamache 4), Morohai 
4, Nedelcu I 4, I. Nicu 4 — Conston- 
tinescu 4, Orac 4 — R. Dan, Ene 4 
(min. 70 Vochin 5), Burcea 6, Țolea 4.

F. C. CORVINUL : Ion Gabriel 7 
—Gruber 6, Tonca 6, Vlad 6, Micu- 
iescu 6 — Dumitrîu IV 4, Economu 
7, Șumuianschî 6 — Georgescu 5
(min. 60 Bucur-5), Agud 6. Văetus 6.

A arbitrat : C. Szilaghi (Baia 
Mare) ★ ★ ★ ★ î la linie : H. Ni- 
coiau și C. Braun, ultimul cu greșeli 
la ofsaiduri (ambii din Brașov).

Cartonase galbene : CONSTAN
ȚI NESCU’ R. DAN.

Cartonașe roșii : R. DAN.
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 1—1 (0—1).

Singurul gol al partidei a 
fost înscris in min. 21, in urma 
unei acțiuni purtate ca la an
trenament, fără opoziția adver
sarilor. mingea circulînd de la 
Economu la Văetuș ; acesta, 
complet nemarcat, a centrat 
pînă la AGUD. care, nejenat 
de nimeni în fața porții lui 
Oană, a înscris, firește, cu ușu
rință. A fost primul și singu
rul șut pe poartă al echipei din 
Hunedoara, în această repriză !

Singurii jucători care s-au 
străduit să ridice partida Ia un 
nivel competitiv minim au fost 
Burcea și Economu. Acesta din 
urmă l-a deschis excelent pe 
Bucur în minutele 78 și 79, 
dar atacantul hunedorean n-a 
fructificat nici una din cele 
două ocazii, considerînd. pro
babil, că scorul de pe tabela 
de marcaj este suficient...

Paul SLAVESCU

caru a rezolvat bine situațiile 
critice ivite.

Aspectul jocului a rămas a- 
celați și după pauză. De astă 
dată, însă, înaintașii craioveni 
și-au văzut eforturile încunu
nate de succes. In min. 58, • 
lovitură liberă de la aproxi
mativ 25 metri a fost impeca
bil transformată de MARCU. 
înainte de înscrierea goluluE 
oaspeții, în urma unui contra
atac, au beneficiat de o lovi
tură liberă indirectă de la a- 
proximativ 11 metri, însă ba
lonul s-a lovit de grupul masiv 
de jucători format în fața por
ții lui Purcaru.

Cu 10 minute înainte de fi" 
nai, după ce au obținut cîteva 
lovituri de colț, craiovenii au 
majorat scorul: Cîrțu a pătruns 
în careu, a centrat pe sus și 
BĂLĂCI — cu capul — a in
trodus balonul in poartă. După 
4 minute, Ștefânescu a urcat în 
atac și, de la 30 de metri, a 
expediat mingea năpraznic în 
bară ; DONOSE, pe fază, a re
cuperat-o și a trimis-o în pla
să, stabilind scorul final.

Pompiliu VINTiLÂ

EXTRAGEREA I : 38 5 9 1 6 23 
EXTRAGEREA a ll-a : 26 34 40 8 18

AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DIN 25 MAI 1977

I. ,,U"Craiova — S.C. Bacâu 1
II. Dinamo — A.S.A. Tg. M. 1

III. F.C. Constanța — Polit. lași X
IV. F.C. Bihor - Steaua (pauzâ) 2
V. F.C. Bihor - Steaua (final) 2

VI. Rapid — Poli. Tim. (pauza) X
VII. Rapid — Poli. Tim. (final) 1

VIII. Jiul - Sp. stud, (pauzâ) X
IX. Jiul — Sp. stud, (final) X
X. F.C.M. Reș. - U.T.A. (pauzâ) 1

XI. F.C.M. Reș. - U.T.A. (final) 1
XII. F.C.M, Gal. — Corvinul (pauzâ) 2
XIII. F.C.M. GaT. - Corvinul (final) 2

FOND DE CIȘTIGURI : 148.505 lei 
din care 16.439 lei REPORT.



C. E. DE JUNIORI LA POPICE TURNEUL DE TENIS DE LA ROLAND GARROS
SPORTIVII ROMÂNI AU 

PATRU MEDALII LA PRORA
ZAGREB, 25 (prin telefon). 

Miercuri seara s-au încheiat pe 
arena de la hotelul Internațio
nale din localitate întrecerile 
probei de perechi ale Campio
natelor europene de juniori la 
popice. Reprezentanții țării 
noastre au avut o comportare 
bună, cîștigînd patru din cele 
șase medalii puse în joc : ar
gint și bronz la fete și băieți. 
Titlurile de campioane ale con
tinentului au revenit la dife
rențe mici cuplurilor din Un
garia (băieți) și R.F. Germania 
(fete). Medalii de argint au 
ciștigat dintre popicarii români 
Alexandru Tudor și Alexandru 
Naszodî, respectiv, Elena Vasile 
și Ildico Szasz. Locurile trei au

Mi încep europenele de greeo romane 

LUPTĂTORII NOȘTRI DORESC SĂ OBȚINĂ 
REZULTATE PE MĂSURA AȘTEPTĂRILOR

BURSA, 25 (prin telefon). Cei 
mai buni luptători din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, 
Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Grecia, 
Italia, Iugoslavia, Norvegia, Po
lonia, România, Suedia, Turcia, 
U.R.S.S. și Ungaria vor începe 
joi dimineața întrecerile Cam
pionatelor europene la greco- 
romane.

Competiția continentală este 
așteptată cu un deosebit inte
res. Și nu e de mirare, deoare
ce in Turcia — după cum se 
știe — sportul luptelor se bucu
ră de multă popularitate. Toate 

j ziarele acordă spații largi a- 
! znănuntelor dinaintea gangului 
I inaugural. Printre sportivii că- 
i roca li se acordă șanse de a 
urca pe treptele podiumului de 
onoare se numără și cîțiva re- 

j prezentanți ai țării noastre, în- 
;tre care vicecampionii olimpici 
Nicu Gingă (cat. 52 kg) și Ște- 

\.fan Rusu (cat. 68 kg), Constantin 
Alexandru (cat. 48 kg) — cam- 

iPion european la edițiile din 
' 1974 și 1975, Mihai Boțită (cat. 
'57 kg) și Ion Păun (cat. 62 kg), 
l prezenți adesea în finalele în- 
' trecerilor de anvergură.

Europenele găzduite de sala 
Ataturk din localitate consti

A 30-a ediție a „Cursei Păcii**

PUTERNICĂ AFIRMARE A TINERILOR CICLIȘTI
A 30-a ediție a „Cursei Pă

cii", Varșovia — Berlin — Fra
ga, a confirmat ascensiunea va
lorică a ciclismului de fond si 
tot mai accentuata echilibrare 
a forțelor. Prima afirmație 
poate fi argumentată cu media 
orară generală 41,8 km (la ca
pătul a aproaipe 1 700 km. cu 
traseu variat și vreme nefavo
rabilă). iar cea de a doua cu 
faptul că la medii orare de 
peste 45 km, în etape grele, la 
sprintul final se prezenta un 
pluton masiv, cuprinzînd 80—90 
de alergători. Și. să nu uităm, 
acest veritabil campionat mon
dial de lung kilometraj, la care 
a participat tot ce are mai va
loros. la ora actuală, sportul cu 
pedale amator. a presărat în 
calea rutierilor toate dificul
tățile : două contratimpuri in
dividuale foarte lungț, etape de 
munte cu cîte patru sprinturi 
de cățărare. Șosele înguste 
(uneori de numai 4 metri lă
țime). zeci și zeci de kilometri 
de traseu pavat cu piatră cu
bică, treceri prin orașe ș.a.m.d. 
Vîntul — care a bătut fără în
cetare. de la Varșovia pînă la 
Fraga — a fost și el un impe
diment care nu poate fi trecut 
cu vederea.

Deși condițiile au fost extrem 
de dificile, asa cum am arătat, 
cursa ar fi putut să aibă o des
fășurare si mai spectaculoasă, 
mai plină de faze dinamice, 
dacă n-ar fi debutat cu un con
tratimp de 28 km. Este ade
vărat. toate marile curse încep 
cu o astfel de probă — prolog 
— dar a intrat în uzanță ca ea 
să aibă doar 6—8 km și să nu 
conteze în clasamentul general 
al cursei. Scopul pentru care se 
organizează este acela de a da 
caravanei un lider, un purtă
tor al „tricoului galben". „Cursa 

revenit lui Ghcorghe Scholtes 
— Constantin Marin, respectiv 
Olimpia Dragu — Maria Iosif- 
Nichifor. Reprezentanții noștri, 
în special băieții, candidează cu 
șanse mari la medalii și în 
proba individuală (titlul se a- 
cordă în urma adițiunii de 
puncte de la probele pe echipe, 
perechi și individual). Alexan
dru Tudor se află pe primul 
loc din cei 20 de concurenți 
care vor lupta pentru titlul in
dividual, conduce detașat, avînd 
1 837 p, față de un alt repre
zentant al nostru. Scholtes 1 790 
p și față de Sagi (Ungaria) 
1 785 p. Atît la băieți cît și la 
fete cîte cinci sportivi români 
se var alinia în proba indlvl- 

tuie, de bună seamă, începutul 
verificărilor importante pentru 
Olimpiada din 1980. De altfel, 
toate loturile țărilor participan
te sint modificate substanțial 
față de Montreal, fiind promo
vați numeroși tineri mai puțin 
cunoscuți în arena internațio
nală dar cu siguranță talentați 
și dornici să intre in vederile 
selecționerilor pentru Olimpia
da din 1980. în reprezentativa 
țării noastre figurează și cam
pionii naționali de juniori Ion 
Draica (82 kg) și Ivan Savin 
(100 kg).

După o călătorie obositoare 
începută luni la ora 17 și în
cheiată marți la ora 14, cînd au 
sosit la Bursa, luptătorii noștri 
și-au reluat imediat preparati
vele pentru startul competiției 
și speră să obțină rezultate pe 
măsura așteptărilor. La cînta- 
rul oficial programat joi dimi
neață la ora 7 (ora locală) se 
vor prezenta următorii sportivi: 
C. Alexandru (48 kg), N. Gingă 
(52 kg), M. Boțită (57 kg), I. 
Păun (62 kg). St. Rusu (68 kg), 
Gh. Ciobotam (74 kg), I. Drai
ca (82 kg), P. Dicu (90 kg), 
I. Savin (100 kg) și V. Dolbps- 
chi (+100 kg).

Mihai TRANCA

Păcii" din acest an a făcut ex
cepție și n-a fost în folosul ei. 
Contratimpul individual de Ia 
Varșovia a dus la prea mari 
distanțări, la stabilirea unui cla
sament care crea premisele unei 
stopări a întrecerii. Mulțî ci
cliști s-au ferit să dea totul în 
etapa de debut (existînd teama 
de a nu plăti ulterior „tribut") 
și astfel s-au născut detașările. 
Apoi, fruntașii cursei au impri
mat etapelor un ritm rapid, su
focant. pentru a nu îngădui eva
dări sau au stat în expectativă, 
jucînd doar rolul de susținători 
ai contraofensivei. Rarele în
cercări reușite au avut ca efect 
doar modificarea substanțială a 
pozițiilor echipelor Franței (de 
la locul 13 la 5) și României 
(de la locnl 11 la 6).

Al doilea contratimp indivi
dual, cel de la Berlin, a dus 
la consolidarea pozițiilor echi
pelor Uniunii Sovietice. R.D. 
Germane, Cehoslovaciei si Po
loniei. Alergătorii acestor for
mații beneficiau — în virtutea 
dreptului conferit de clasamen
tul stabilit tot ca urmare a unui 
contratimp — de posibilitatea 
de a pleca ultimii, avînd astfel 
timp de odihnă mai mare (di
mineața fusese programată o 
dificilă etapă — Neubranden
burg — Berlin — care solicitase 
din plin forțele plutonului) si 
de o vreme mai liniștită. Așa 
încît...

O altă caracteristică a ciclis
mului de mare performanță, 
scoasă în evidentă de această 
ediție a „Cursei Păcii" este 
tendința de a fi promovați îa 
marile competiții rutierii tineri. 
Cu gîndul la J.O., federațiile 
au selecționat în reprezentati
vele lor (asa cum a făcut-o. de 
altfel, și F.R.C.) cîte 2—3 aler

CiȘTIGAT 
DE PERECHI 

duală așteptată cu mult interes.
Clasamentele probei de pe

rechi — BĂIEȚI : 1. Ungaria 
1796 p d (T. Sagi 898 p, L. 
Nagy 898 p), 2. România 1776 
p d (AL Tudor 926, Al. Naszodî 
850), 3. România 1 766 p d (Gh. 
Scholtes 891, C. Marin 875), 4. 
Ungaria 1 737 p d, 5. România 
1735 p d (H. Ardac 871, I. Ho- 
su 864), 6. Iugoslavia 1 733 p d; 
FETE : L R.F. Germania 855 
p d (Gabrielle Berghold 427, 
Renatte Ilorre 428), 2. România 
846 p d (Elena Vasile 420, Il
dico Szasz 426), 3. România 845 
p d (Maria Iosif-Nichifor 422, 
Olimpia Dragu 423), 4. Ungaria 
845 p d, 5. R.F.G. 840 p d, 6. Un
garia 820 p d, 7. România 818 
p d (Cornelia Nicolae 418, E- 
milia Ebel 400).

Vineri se dispută proba indi
viduală la fete și băieți.

ÎNTÎLNIR1 PENTRU „CUPA 
INTERCONTINENTALĂ" LA BASCHET

MOSCOVA, 25 (Agerpres). 
Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit la „Palatul sporturi
lor" din Moscova meciul din
tre reprezentativele U.R.S.S. și 
Braziliei, contind pentru „Cu
pa intercontinentală" la bas
chet masculin. Ia capătul u- 
nui joc echilibrat și de un 
bun nivel tehnic, baschetbaliș- 
tii sovietici au terminat în
vingători cu scorul de 93—92 
(47—47). Principalii realizatori

ÎNAINTEA C.E. DE BOX
• Federația poloneză de box 

a anunțat că la cea de-a 22-a 
ediție a campionatelor europe
ne de la Halle (R. D. Germană) 
va prezenta o echipă alcătuită 
din U pugiliști. La categoria 
grea a fost selecționat Antoni 
Kuskowski, care-4 înlocuiește 
pe campionul european A. Bie- 
galski. Iată numele celor 11 se
lecționați (în ordinea categori
ilor) : Henryk Srednicki, Leszek 
Biazynski, Miroslaw Wawrzy- 
niak, Roman Godiryd, Ryszard 
Toimczyk, Bogdan Gajda, Boles- 
law Nowik, Jerzy Rybicki, 
Czeslaw Niemkiewicz, Pawel 
Skrzecz și Antoni Kuskowski.

gători foarte tineri — uneori 
sub 20 de ani — dar. firește, 
foarte talentați. Contactul cu 
așii pedalei duce în mod sigur 
la creșterea nivelului lor, în
trecerea însemnînd. în același 
timp, și o verificare serioasă a 
potențialului real al noii gene
rații.

Deși analiza comportării e- 
chipei României o vom face in
tr-un alt comentariu, vom su
blinia că cicliștii români *n 
probat, în cea mai grea cursă 
a anului, un progres evident, 
la care a contribuit nu nu
mai talentul sportivilor, ci și 
pregătirea asigurată de F.R.C, 
munca asiduă a antrenorului 
Ion Ardeleanu și a medicului 
Mircea Răzuș. Progresul a fost 
evident nu numai în perfor
manțele lui Vasile Teodor 
(sportiv admirabil, apreciat de 
specialiștii din caravană, ova
ționat pe stadioane), Mircea 
Romașcann și Ion Cojocaru, ci 
— mai ales — de spiritul com
bativ dovedit de toți componen- 
ții echipei. Ia a 30-a ediție a 
„Cursei Păcii" ei au ocupat lo
cul VI în clasamentul pe echipe 
prin acțiuni îndrăznețe. prin 
evadări inițiate de ei sau prin 
participări la acțiuni realizate 
de alții, prin susținerea șansei 
de-a lungul a sute și sute de 
kilometri de rulaj în grupuri 
restrînse. Reputatul specialist 
francez Robert Oubron, antrenor 
al echipei Franței, ne spunea : 
„Excelentă această echipă a 
României I Ne-ar face deosebită 
plăcere s-o vedem în competi
țiile organizate la noi si sint 
sigur că Vasile Teodor. Mircea 
Romașcanu și ceilalți ar realiza 
performanțe deosebite".

Hristache NAUM

PARIS, 25 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de 
tenis ale Franței au continuat 
pe terenurile de la Roland Gar
ros cu disputarea întâlnirilor 
din primele tururi ale probei 
de simplu (bărbați și femei).

Rezultate mal importante : 
Smith (S.U.A.) — Crealy (Aus
tralia) 7—6, 6—4, 6—2 ; Ramirez 
(Mexic) — Goven (Franța) 6—4,
6— 1, 7—5 ; Fibak (Polonia) —
Stewart (S.U.A.) 6—3, 6—2,
7— 5 ; simplu feminin: Tomano-
va (Cehoslovacia) — Thompson 
(Anglia) 6—3, 6—4 ; Jausovec
(Iugoslavia) — Simmonds (Ita
lia) 6—3, 6—3 ; Richey (S.U.A) 
— Tyler (Anglia) 6—0, 6—3 ; 
Giscafre (Argentina) — Walsh 
(S.U.A.) 6—2, 6—3 ; Plnterova
(Cehoslovacia) — Fox (S.U.A.) 
6—4, 6—2.

în alte partide: Jauffret (Fran
ța) — Gebert (R.F.G.) 2—6, 0—8, 
6—2, 7—8, 6—2 ; Caujolle 
(Franța) — Rocavert (Austra
lia) 6—1, 4—6, 6—1, 6—4 ; Ber
tolucci (Italia) — Cano (Argen
tina) 6—1, 6—0, 6—3 ; GoUI 1 ied 

ai formației gazdă au fost Vla
dimir Tkacenko (26 p) și Ser- 
ghei Belov (19 p), iar coșgete- 
rul echipei braziliene — Mar
ko Laite (18 p).
• în cadrul aceleiași com

petiții, selecționata Iugoslaviei 
a întrecut, pe teren propriu, 
cu scorul de 106—93 (57—42) 
formația Mexicului. Cei mai 
buni jucători ai echipei învin
gătoare au fost Kikanovid 
(27 p) și Dalipagid (22 p).

• La CLE. de la Halle. Iugo
slavia va fi reprezentată de o 
echipă alcătuită din 10 pugiliști; 
Alisanovici (muscă), Sacirovlci 
(cocoș), Ristlci (pană), Rusevski 
(semiușoară), Boguj evict (ușoa
ră), Bășici (semimijlocie), Ta- 
dija Kaciar (mijlocie mică), Slo
bodan Kaciar (mijlocie), Vuj- 
kovici (semigrea) și Ped (grea). 
Nu a foet selecționat nici un 
boxer Ia categoria semimuscă.

e Austria va prezenta la C.K 
patru boxeri, de la categoria 
semimijlocie la semigrea: Josef 
Reich, Robert Pfitscher, Erwin 
Pucher și Ludwig Farkas.

• Din selecționata Ceho
slovaciei fac parte : Vaclav 
Hornak (semimuscă). Miroslav 
Vrba (cocoș), Tibor Stoika (pa
nă), Vladislav Konecny (semi
ușoară), Rostislav Osicka (se
mimijlocie), Miroslav Pavlov 
(mijlocie mică) și Svatopluk 
Sacek (mijlocie).

DUDU GEORGESCU A Tf^J ÎN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI GOLGETERILOR EUROPENI!

După etapa de ieri, Dudu Georgescu a promovat pe locul I in 
clasamentul „Ghete! de aur". Cu cele 35 de goluri marcate, jucăto
rul dinamovist se află acum în frunte, înaintea lui Geels (Ajax) și 
Dieter Muller (F. C. Koln) — care au încheiat campionatul cu 34 
de goluri. Ii urmează Vâradl (Vasas Budapesta) care mai are 4 
meciuri de susținut, fiind autorul a 33 de goluri. Să nu uităm. însă, 
că Dudu Georgescu mai are de jucat 8 partide de campionat.

Ziarul l’Equipe din Paris scria, zilele trecute, următoarele despre 
jucătorul bucureștean : „Acest excelent vîrf de atac, capabil să 
marcheze oricind cu capul, dar și cu ambele picioare, poate termina 
pe primul loe al Întrecerii golgeterilor europeni".

F. C. LIVERPOOL A CÎȘTIGAT
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Aseară, pe Stadionul Olimpic 
din Roma, s-a desfășurat finala 
celei de a 22-a ediții a Clipei 
campionilor europeni, în cadrul 
căreia s-au Intflnlt formațiile 
F. C. Liverpool și Borussia 
Monchengladbach. Victoria a re
venit cu scorul de 3—1 (1—0) 
echipei Liverpool, cere, astfel,

DE PRETUTINDENI
• Da Basel, in med amical. 

Elveția a dispus de Cehoslovacia 
cu 1—0 (0—0), prin golul marcat 
de Mtiller (min. 70).
• In C.E. de tineret, la Ceske

Budejovice : Cehoslovacia — El
veția 4—0 (1—0). în clasamentul
grupei a 6-a conduce Cehoslova
cia cu 3 p, urmată de Elveția 
2 p și Scoția 1 p.
• La Monterrey, în meci ami

cal : Mexic — Peru 2—1.
• Ultimele partide din prelimi

nariile Turneului U.E.F.A. pentru 
juniori : Anglia — Grecia 1—1 ; 
Belgia — Islanda 2—0 ; Irlanda — 
R.F. Germania 1—1 ; Franța —

(S.U.A.) — Molina (Columbia) 
6—3, 6—2, 6—1 ; Mottram (An
glia) — Soler (Spania) 6—3, 
6—4, 6-3 ; Meiler (R.F.G.) — 
Delaney (S.U.A.) 6—1, 6—2,
6—2 ; Elter (R.F.G.) — J. Lloyd 
(Anglia) 7—6, 6—4, 6—4 ; Hi
gueras (Spania) — Dibley 
(Australia) 3—6, 2—6, 7—6, 
6—0, 8—6 ; Gildemeister 
(Chile) — Barazzutti (ItaMa) 
6 4, 6—4, 6—3; Scanlon 
(S.UJL) — Kachel (Australia) 
6—3, 1—8, 6—4, 6—1 ; Deblicker 
(Franța) — Bunis (S.UJL) 7—6, 
6—1, 6—2 ; Zednik (Cehoslova
cia) — FiHo-1 (Chile) 6—4. 6—3, 
4—6, 6—3.

„Cupa Davis“

ECHIPA ANGLIEI PENTRU 
MECIUL CU ROMÂNIA
LONDRA, 25 (Agerpres). — 

în vederea meciului cu echipa 
României care va avea loc luna 
viitoare la București, în cadrul 
„Cupei Davis", federația brita
nică de tenis a anunțat că va 
prezenta următoarea formație : 
John Lloyd, David Lloyd, Ri
chard Lewis și John Feaver.

TELEX
CICLISM a Rutierul belgian 

Freddy Maertens este lider, după 
patru etape, fa Turul Italiei. H 
urmează, In clasamentul general. 
Italianul Francesco Moser la 3 
tec. v* norvegianul Knut Knud
sen la 20 sec.

NATAȚIE • A luat slirșit con
cursul Internațional de la Mul
house (Franța). In ultimele două 
zile, Înotătorul sovietic Serghel 
Fesenko a terminat învingător 
în proba de 400 m mixt cu 
4:37,49, americanul Tim Shaw a 
ciștigat probele de 400 m liber
— 4:03,17 șl 200 m spate — 2:11,98, 
iar compatriotul său Jim Mont
gomery pe cele de 100 m liber
— 50,93 șl 200 m liber — 1:54,03.
Campioana olandeză Enlth Bri- 
gltha a fost cronometrată in pro
ba feminină de 200 m liber In 
2:03.21. Alte rezultate: 100 m bra» 
(m) — Scott spann (S.U.A.)
1:07,71 ; 200 m bras (m) — Stef
fen Kriechbaum (Austria) 2:28,60; 
100 m spate — Linda Jezek (Ca
nada) 1:05,80 ; 200 m bras (f) — 
Debbie Rudd (Anglia) 2:41,08 ; 
200 m fluture (f) — Nancy Hogs
head (S.U.A.) 2:19,38 ; 100 m
bras (f) — Violeta Penskauskalte 
(U.R.S.S.) 1:51,21.

ȘAH • In runda a 13-a a tur
neului de la Las Palmas (Insu
lele Canare) s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Karpov — 
Tatal 1—0 ; Larsen — Pomar 1—0; 
Adorjan — Martin 1—0 ; Miles — 
Cabrera 1—0 ; Garcia — Vlsier 
1—0 ; Tal — Debarnot 1—0 ; 
Browne — Hernandez și Bellon
— Timman remize. In clasament 
continuă să conducă Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) — 12 p, urmat de 
Larsen (Danemarca) — 91/, p, Tal 
(U.R.S.S.) și Timman (Olanda) — 
ctte 8*/i p.

intră in posesia valorosului tro-r 
feu.

Golurile au fost marcate da 
McDermott (min. 28), Smith 
(min. 65) și Neal (min. 82 din 
penalty), respectiv Simonssen 
(min. 51).

Amănunte în ziarul de miina.

Iugoslavia 1—0 ; Irlanda de Nord 
— Austria 1—0 ; U.R.S.S. — Malta 
6—0 ; Bulgaria — Olanda 1—0 ; 
Suedia — Italia 1—0. Echipele 
Belgiei, R.F. Germania. U.R.S.S. 
șl Bulgariei s-au calificat pentru 
semifinale.
• întîlnirea dintre reprezentati

vele Ungariei și Greciei din pre
liminariile C.M. (grupa a 9-a) se 
va desfășura sîmbătă 28 mai, la 
Budapesta.
• în finala Cupei Iugoslaviei î 

Haiduk Split — Buducnost Tito
grad 2—0 (după prelungiri). Au 
marcat : Luketln (min. 100) și 
Zungul (min. 113).
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