
IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

lEfll A AVUT IOC DESCHIDEREA 
CONFERINȚEI NAȚIONAEE A SCRIITORILOR 

Cuvintarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu mare 
atenfie și larg interes, cu totală 

aprobare, subliniată cu vii aplauze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, joi dimineață, la 
deschiderea Conferinței naționa
le a scriitorilor, eveniment de 
profundă semnificație in viața 
literară a țării, pentru intreaga 
noastră cultură socialistă.

Sosirea, secretarului general al 
partidului, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, in sala conferinței, a 
fost întîmpinată de participanții 
la marele forum scriitoricesc cu 
îndelungi aplauze, cu cele mai 
calde sentimente de dragoste șl 
stimă.

In această atmosferă însufle
țită, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in prezidiul 
ședinței inaugurale au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Ion 
Dincă, Paul Niculescu, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Miu 
Dobrescu.

In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, membri ai Biroului 
Uniunii Scriitorilor, reprezen
tanți ai obștei scriitoricești din 
intreaga țară.

Făcindu-se ecoul glodurilor șl 
sentimentelor pe care doresc să 
le exprime, in aceste momente 
deosebite, toți slujitorii scrisului 
românesc contemporan, poeți, 
prozatori, dramaturgi, istorici și 
critici literari, din toate gene
rațiile, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
tovarășul Virgil Teodorescu, a 
spus :

„In numele nostru al tu
turor, scriitori ai României so
cialiste, ingăduiți-mi să vă
adresez, dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului, un călduros și 
respectuos salut de bun venit și 
să exprim bucuria noastră a 
tuturor pentru participarea 
dumneavoastră la conferință.

Prezenta dumneavoastră aici, 
la lucrările Conferinței naționa
le a scriitorilor, adîncește sem
nificația acestui eveniment, ne 

face să simțim și mai puternic 
rolul și marea responsabilitate 
pe care scriitorul o are in so
cietatea noastră socialistă, în 
viața socială a poporului, In 
vastul proces de făurire a con
științei socialiste înaintate.

Atenția, deosebita grijă pe 
care o acordați in permanență 
vieții culturale a patriei, dez
voltării neîntrerupte a literatu
rii și artei, constituie pentru 
noi scriitorii acestei țări un 
îndemn de a da lucrări literare 
pe măsura epocii pe care o 
trăim, de a contribui și noi din 
toate puterile la înfăptuirea 
Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

Aprecierile pe care de alitea 
ori le-ați făcut cu privire la 
activitatea scriitorilor, indicațiile 
șl sugestiile pe care de atitea 
ori ni le-ați dat, reprezintă a- 
devărate comandamente spiri
tuale pentru scriitori, pentru 
toți oamenii de cultură din 
România.

Asigurîndu-vă de adeziunea 
noastră deplină la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, de atașamentul 
profund și activ la marea operă 
de transformare a patriei, de 
dragostea și devotamentul ce 
vi le purtăm, vă adresăm res
pectuoasa noastră rugăminte de 
a lua cuvîntul”.

Primit cu entuziasm, cu 
bucurie ți deplină satisfacție, a 
luat cuvântul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu mare atenție și larg 
interes, eu totală aprobare, ea 
fiind subliniată, in repetate 
rîndurl, cu vil și prelungite a- 
plauze.

In numele acestora, al tutu
ror scriitorilor din intreaga 
țară, români, maghiari și de 
alte naționalități, tovarășul 
Virgil Teodorescu a mulțumit 
din toată inima pentru strălu
citul cuvînt adresat creatorilor, 
adevărat Îndreptar teoretio și 
practic al activității viitoare.

Lucrările conferinței conti
nuă.
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(34 de acțiuni cu par
ticiparea a peste 650 de 
sportivi) s-au bucura* 
de succes, fiind urmă
rite de numeroși spec
tatori din localitate, 
precum și de oameni ai 
muncii venițl la odihnă 
In stațiunile de pe Va- 
lea Prahovei. (M. ȘTE- 
FANESCU — coresp.).

• BRAILA. O fru
moasă inițiativă a Con
siliului județean al sin
dicatelor pusă In prac
tică cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Brăila : orga
nizarea unui Festival al 
ansamblurilor de gim
nastică la locul de mun
că. A fost, de fapt, • 
întrecere in cadrul că
reia 10 formații au pre
zentat, fiecare, un pro
gram propriu de exer
ciții ce se pot executa 
în pauzele de producție. 
Ia sfîrșitul demonstra
ției, deosebit de reușită, 
s-a alcătuit și un clasa
ment, pe primele locuri 
sltuîndu-se, în ordine. 
Șantierul Naval, Fabri
ca de glucoză și bere, 
întreprinderea de con
fecții.
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H A CI A D A U CADRU STIMULATOR 
pentru dezvoltarea

ÎNTREGII ACTIVITĂȚI SPORTIVE

Preocupări și acțiuni practice în județul Dîmbovița
Lansarea celei mai cuprin

zătoare competiții cu caracter 
național — „Daciada* * — a avut 
un larg ecou șl în rîndul iu
bitorilor sportului din județul 
Dîmbovița care s-au alăturat 
cu mult entuziasm, in număr 
sporit, acțiunilor și competiții
lor de masă Initiate de orga
nele mișcării sportive locale, de 
ceilalți factori cu atribuții sl 
sarcini in acest domeniu. Tot
odată, „Daciada” a stimulat to 
mod cu totul deosebit inventi
vitatea organizatorilor, preocu
parea lor pentru găsirea unor 
forme viabile de cuprindere lin

• MARAMUREȘ. — 
Sportivii maramureșeni 
sînt prezenți, in aceeași 
atmosferă de interes, la 
Întrecerile desfășurate 
sub genericul „Dacia- 
dei”. La Baia Mare, e- 
levil din toate școlile 
își continuă pregătirile 
pentru Închiderea anu
lui sportiv școlar. Au 
loc demonstrații de gim
nastică, slnt organizate 
alergări de cros, con
cursuri , de orientare 
sportivă.

La Vișeul de Sus, e- 
levli școlilor generale 
1, 2. 3, 4 și 7 au luat 
parte la competiții de 
fotbal și handbal (băieți 
și fete), tenis și șah, 
precum și la demon
strații de carturi.

La Sighetu Marinați- 
el s-a consumat o nouă 
etapă în campionatul 
de fotbal al școlilor ge
nerale. Atlețil din școli 
au fost prezenți, de a- 
semenea, la întreceri 
de tetratlon, In timp ce 
preșcolarii au realizat o 
reușită repetiție la tro
tinete, triciclete și bi
ciclete. acum, in ajunul 
zilei de 1 iunie, Ziua 

practicarea exercițiului fizic si 
sportului a unor mase largii de 
cetățeni din orașele și satele 
județului — preșcolari, elevi, 
tineri și vlrstnici —, precum și 
o serie de Initiative in planul 
îmbogățirii activității, al ame
najărilor de baze sportive etc.

„Deschiderea sezonului In aer 
liber. In ambianta efervescenței 
generate de ,.Daciadă“ — ne 
spunea prof. Nicolae Dincă, se
cretarul C.J.E.F.S. Dîmbovița 
— a fost marcată de un număr 
mare de acțiuni șf competiții, 
la ale căror faze de masă s-au 
aliniat mii și mii de tineri. De 

internațională a copi
lului.

în fine este de sem
nalat faptul că In mul
te alte așezări maramu
reșene se desfășoară în
treceri In cadrul pentat
lonului atletic școlar, 
competiție republicană 
rezervată elevilor. Cel 
mal buni atlețl mara
mureșeni vor fi pre
zent! la finala pe țară

siderurgic, școlile gene
rale nr. 8, 2 și altele. 
Cu acest prilej au fost 
trecute normele com
plexului „Sport și să
nătate” de peste 6 000 
de tineri.

în organizarea Consi
liului municipal al or
ganizației pionierilor, cu 
colaborarea C.M.E.F.S., 
peste 700 de pionieri 
din școlile generale au

ÎNTRECERI Șl MANIFESTĂRI SPORTIVE
care va avea loc în 
Iulie la Arad—

• HUNEDOARA. Pe 
terenurile de opart din 
cetatea de foc a Hune
doarei se află In plină 
desfășurare numeroase 
întreceri de fotbal, vo
lei, handbal, tenis de 
cîmp, tenis de masă, a- 
tletism etc., organizate 
de C.M.E.F.S. sub ge
nericul „Daciadei”. Par
ticipă peste 800 de e- 
chlpe din unități școla
re. întreprinderi și in
stituții, printre care 
sportivi de la C.S.H., 
E.M.H., Grupul școlar

fost angrenați In Între
ceri de handbal, volei 
și fotbal, evidențiin- 
du-se școlile generale 
2, 3, 7, 8. (Ion VLAD 
— oaresp.).

• BRAȘOV. Nume
roși membri cooperatori 
și ucenici ai Coopera
tivei meșteșugărești 
„Prestarea” din Sinaia 
participă, In aceste zile, 
la întreceri sportive 
organizate in cadrul 
„Daciadei” la tenis de 
masă, tenis de cîmp, 
popice, handbal, fotbal, 
cros, volei. Competițiile 
desfășurate ptoâ acum

pildă, la crosurile rezervate 
copiilor intre 10 și 14 ani (eu 
etape pe scoli, pe centre si pe 
județ) an participat luna U- 
ceasta peste 30 000 de copil, iar 
la cele rezervate tinerilor din 
Întreprinderi, Instituții și de la 
sate numărul concurenților » 
depășit 10 000. De asemenea, a 
avut loc și „Crosul poștașilor*,  
Întrecere tradițională onorată de 
totl poștașii județului.

Intre manifestările sportiv» 
care s-au bucurat de largă 
popularitate mai pot fl amintite 
triationui (alergare, săritură, »-

Aurelian BREBEANU

Campionatele europene de lupte greco-romane

SPORTIVII ROMANI AU OBȚINUT VICTORII 
MULT APLAUDATE IN PRIMA LI

BURSA, 2G (prin telefon). 
După o frumoasă festivitate de 
deschidere, în sala de sport 
Atatiirk din localitate au În
ceput Campionatele europene 
de lupte greco-romane. La a- 
ceastă ediție sînt prezenți 118 
luptători din 19 țări. în pri
ma zi a competiției am 
remarcat frumoasele victo
rii obținute de luptătorii ro
mâni la capătul unor partide 
în care s-au impus de o ma
nieră categorică. El au fost 
bine apreclați de majoritatea 
specialiștilor. îndeosebi sporti
vii noștri de la categoriile mici 
au evaluat excelent. Reprezen
tanții țării noastre au fost a- 
plaudați la scenă deschisă de 
publicul turc.

Primul care a intrat pe una 
dintre saltelele de concurs a 
fost M. Boțilă (cat. 57 kg). El 
l-a întîlnit pe norvegianul F. 
Holm. Cu un rapid „șurub” 
Boțilă și-a fixat adversarul în 
parter luind un avantaj de 3 
puncte. Apoi, cu un tur de braț 
Holm a fost fixat în „pod", dar 
l-a salvat gongul. La reluare, 
cu' o „rupere" în față, luptă
torul român și-a dus din nou 
adversarul în „pod". De astă 
dată însă, Boțilă, calm șl si
gur pe fiecare mișcare, a găsit 
poziția cea mai favorabilă 61 

arbitrii au consemnat tușul 
(min. 4). în continuare a fost 
rîndul altor reprezentanți al ță
rii noastre să-și etaleze măies
tria. C. Alexandru (cat 48 kg) 
a finalizat o suită de procedee 
tehnice Intr-un ritm debordant 
fn meciul cu spaniolul V. 
Sanchez. Astfel, după ce și-a 
fixat adversarul tn Darter cu o 
dezechilibrare. Alexandru a e- 
xecutat un supleu înalt, urmat 
de două salturi foarte frumoa
se. în min. 6, cu o „rupere" 
in față Sanchez n-a mal putut 
evita tușuL

Aproape ta același timp, pe 
alte două saltele de concurs, 
luptătorii români N. Gingă (cat. 
52 kg) și L Păun (cat. 62 kg) 
obțineau scoruri puțin Intîlnite 
în competițiile de anvergură. 
Vicecampionul olimpic N. Gin
gă a făcut o adevărată demon
strație de virtuozitate in fața 
lui R. Sigde (Norvegia) pe care 
l-a condus cu 32—3 în momen
tul cînd sportivul norvegian a 
primit avertismentul descalifi
cării (min. 8). I. Păun nu l-a 
lăsat nici cea mai mică speran
ță spaniolului M. Gonzalez sur- 
clasîndu-1, pur și simplu, chiar 
de la începutul meciului. Sal
turi nenumărate, tururi de cap 
din aproape orice poziție au 
făcut ca pe tabela de punctaj 

să apară un scor de mari pro
porții : 39—3 ! In cele din urmă 
M. Gonzales a fost descalificat

Răsplătit cu aplauze, minute 
ta șir, a fost și vicecampionul 
olimpic Șt. Rusu (cat. 68 kg) 
care a obținut, de asemenea, 
victoria înainte de limită ta 
partida cu L. Lacaze (Franța), 
în numai 5 minute scorul era 
de 15—0 In favoarea luptăto
rului român. Lacaze a fost oon- 
strîns să se apere tot timpul 
șl, firește, a primit avertismen
tul descalificării. Gh. Ciobotaru 
(cat. 74 kg) și-a impus și el 
superioritatea în fața lui W. 
Tage (Danemarca) de care a 
dispus prin tuș (min. 3), în 
urma unui salt finalizat la 
marginea saltelei. Juniorul I. 
Draica (cat. 82 kg) a debutat 
cu succes în competiția senio
rilor, lntrecîndu-1 prin descali
ficare pe cunoscutul luptător 
elvețian J. Martinetti. întîlnin- 
du-1 pe fostul campion olimpic 
și mondial C. Hegediis (Unga
ria) tînărul P. Dicu (cat. 90 
kg) a pierdut la limită, prin 
decizie, scorul fiind egal (4—4). 
Ceilalți doi luptători români L 
Savin (cat. 100 kg) și V. Do- 
lipschi (cat. +100 kg) n-au con
curat pînă la ora convorbirii 
telefonice.

Mihai TRANCA

Ieri, In Divizia A de fotbal,

PROGRESUL-F.C. ARGEȘ 1-0 (1-0)

Fundașul Ivan salvează de pe linia porții, reparind incă o gre
șeală a lui Cristian — spectator la această fază 

Foto : Dragoș NEAGU

Ieri dupâ-amiază, pe stadio
nul „Progresul" din Capitală, 
în ultimul meci al etapei nr. 
27, formația gazdă a întrecut 
foarte greu, cu 1—0 (1—0), e- 
chipa F.C. Argeș. De mențio
nat că echipa piteșteană a ter
minat în 10 oameni, Olteanu 
fiind eliminat în min. 60. In 
urma acestui rezultat, cla
samentul primei divizii ara
tă astfel :

Citiți cronica partidei 
in paginile 2-3.

1. STEAUA 27 17 3 7 5»-2» 37
2. Dinamo 26 14 7 5 64-29 35
3. Univ. Craiova 27 13 7 7 44-25 33
4. fiul 27 14 4 9 49-.7 32
5. F.C.M. Reșița 27 12 5 10 40-39 29
6. Sp. studențesc 27 10 8 9 27-27 28
7. U.T.A. 27 11 6 10 41-52 28
8. A.S.A. Tg. M. 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. Bacâu 27 9 7 11 27-32 25
13. F.C. Argeș 27 9 7 11 31-39 25
14. Corvi nul 27 8 8 11 27-36 24
15. Rapid 27 9 6 12 23-39 24
16. Progresul 27 9 5 13 30-50 23
17. F.G Constanța 27 8 5 14 30-37 21
18. F.C.M. Gala(i 27 5 5 17 24-55 15



VICTORII SCONTATE, VICTORII SURPRIZA Campionatele europene de juniori la £

Notații după campionatele republicane de caiac-canoe
Ultima zl a campionatelor repu

blicane de calac-eanoe pentru se
niori a fost, după cum se știe, 
rezervată probelor de viteză.

Dornic de a convinge și de a 
se convinge pe sine, Ivan Pat- 
zaichin a bătut recordul Snago- 
vului la „distanță — avans față 
de urmăritori", termindnd cursa 
de canoe simplu — 1000 rh cu mai 
mult de 6 bărci - • • ■ '
palilor adversari. Cîștigător scon
tat șl detașat a fost șl cel mai 
bun caiacist al țării, campionul 
olimpic Vasile Dîba, invincibil și 
tn acest sezon, indiferent de miza 
întrecerilor Tot o „cursă pe cont 
propriu" șl-a permis să realizeze 
șl Maria Cozma, succesul clădln- 
du-se pe munca intensă de la 
antrenamente.

înaintea prin ci-

Capitolul „învingători scontați 
cuprinde și alți ași ai padelel șl 
pagaei noastre. Ne referim, în
deosebi, la puternicele echipaje 
Gheorghe Danilov — Gheorghe 
Simionov (caiac dublu — 1 000 m), 
Larion Serghei — Policarp Ma- 
llhin (caiac dublu — 1 000 m).
Surprizele, in general, sânt pu
ține pe lac. Puține in sensul că, 
spre exemplu, victoriile tinerilor 
Gheorghe Titu (caiac simplu — 
500 m) și Beniamin Borbandi 
(caiac simplu — 1 000 m) nu sur
prind, cel doi cîștigîndu-și stima 
șl încrederea suporterilor cu 
mult Înainte de concurs. Sur
prinde, în schimb, ocuparea unui 
loc 3, cazul juniorului Simion 
Ismailciuc în finala probei de ca
noe simplu — 500 m. Desigur,

„DAC/ADA"
(Urmare din pag. I)

runcare) rezervat preșcolarilor 
și dotat cu „Cupa Vlăstarului" ; 
o competiție de handbal pentru 
copii, Ia categoriile de vîrstă 
7—10 și 11—11 ani, la care s-au 
întrecut peste 50 de echipe ; 
competiția de fotbal „Cupa 
Chindia" rezervată vîrstnicilor 
din instituțiile tîrgovîștene ; nu
meroase competiții polisportive 
organizate în cadrul „Cupei ti
neretului", Ia care s-au eviden
țiat asociațiile Metalul, Oțelul, 
Voința Tîrgoviște, Flacăra au- 
tomecanica Moreni, Textila Pu
cioasa, Energia Glodeni și multe 
altele. Trebuie remarcată, de 
asemenea, o amplă acțiune des
fășurată la Găești, prin grija 
profesorilor Ioana Barbu $1 Ma
rian Constantinescu, în cadrul 
căreia au avut loc frumoase 
demonstrații de gimnastică, în
treceri de atletism, handbal, 
fotbal. Și, in fine, dar nu in 
ultimul rînd, trebuie menționată 
contribuția cimentiștilor și a 
lucrătorilor de la Fabrica de 
becuri din Fieni la realizarea 
uneia dintre cele mai modeme 
baze sportive a județului, com
plex care va fi inaugurat in 
curind și va da noi dimensiuni 
activităț’: sportive de masă si 
de performanță din acest oraș".

Din informațiile care ne-au 
fost furnizate, rezultă preocu
parea atentă a organelor spor
tive și a factorilor cu atribuții 
de a diversifica activitățile de 
masă, de a lărgi aria de cu
prindere a copiilor, tinerilor și 
vîrstnicilor în practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului. în

acest sens, am reținut cîteva 
strădanii și inițiative : organi
zarea „Festivalului cullural- 
sportiv al tinerelor vlăstare", în 
cadrul căruia copiii din grădi
nițe participă la concursuri de 
atletism, gimnastică, dansuri și 
desen, pregătirea unor ample 
manifestații la mai multe disci
pline 
nului 
viște, 
Fieni 
tare
clasele IV—VII (peste 35 000 de 
copii) In vederea depistării ele
mentelor de perspectivă : Îm
binarea activităților sportive de 
masă cu cele cultural-educative 
(cum a fost duminica cultural- 
sportivă care a avut loc pe 15 
mai în comuna Brănești) ; acți
unea de instruire a activiștilor 
consiliilor comunale pentru e- 
ducație fizică și sport»; măsu
rile pentru organizarea unor 
centre de inițiere la înot a 
școlarilor și a elevilor din 
sele I—IV, în localitățile 
care există bazine (Fieni, 
Toviște, Pucioasa, Moreni), 
cum și pe malul rîurilor, unde 
există condiții de securitate de
plină ; organizarea unor acțiuni 
turistice în cadrul „Cupei Cute
zătorii" ; impulsionarea unor aso
ciații cu activitate sportivă de 
masă mai slabă : Trainica Pu
cioasa, Frigero Găești, Turbina 
Doicești, Minerul Șotînga etc.

„Toate aceste măsuri și pre
ocupări — ne spunea prim-vice- 
președintele C.J.E.F.S. Dîmbo
vița, prof. Paul Oiței — au 
rul să asigure un conținut 
bogat activităților sportive 
cadrul competiției noastre 
ționale, „DACIADA".

cu prilejul închiderii a- 
sportiv școlar, în Tîrgo- 
Moreni, Găești, Pucioasa, 
și Titu ; acțiunea de tes- 
a calităților elevilor din

primul oare l-a felicitat pentru 
acest loc obținut într-un campio
nat republican rezervat seniori
lor a fost Simlon Ismailciuc, ta
tăl și antrenorul tlnărului canoisț 
de 17 ani. De fapt, de 16 ani și 
ceva, fiul fostului campion olim
pic Simion Ismailciuc fiind năs
cut in noaptea când anii fac ro
cadă, cu puțin înainte totuși de 
ora 24, ded mai... bătrîn calen-. 
daristic cu un an. Apropo de zi 
de naștere : în dimineața celor 
13 finale de viteză, antrenorul e- 
merit Radu Huțan avea brațele 
pline de flori — aniversa, pe lac, 
50 de ani și foarte, foarte mulți 
ani de cînd luptă pentru presti
giul caiacului și canpei de la Di
namo și din România.

Caiacul de 4 alcătuit din Adria
na Minala, Arina Parmac, Des- 
plna Simionescu șl Amfisa Avram 
a produs, de asemenea, o sur
priză. Intr-adevăr, echipajul ște- 
list al antrenorului emerit Nico- 
lae Navasart a învins într-o pro
bă în care calculele hirtlei fi 
anunța poziția secundă. Dar stro- 
cul s-a orientat perfect tactic, 
conducând barca cu multă price
pere spre victorie. O subliniere 
șl pentru echipajul de caiac du
blu — Mihal Zafiu, Nicolae Si- 
mlocenco — care, în disputata 
luptă cu dubloul Gheorghe Bu- 
bacioc — Constantin Gheba, a 
realizat 
cursă a

A fost 
test util .
relor loturi ce ne vor reprezenta 
țara în marile regate internațio
nale din acest bogat sezon, care 
culminează cu Întrecerile supreme 
— campionatele mondiale progra
mate tn toamnă, pe pistele lacu
lui Pancearevo din Bulgaria.

cea mai spectaculoasă 
campionatelor.
un ooncurs reușit, 
pentru alcătuirea viltoa-

un

Vasile TOFAN

ALEXANDRU TUDOR, FAVORITUL
LA MEDALIA DE AUR IN PROBA INDII

în cele două probe ale Cam
pionatelor europene 
la popice care se 
Zagreb — echipe și 
reprezentanții noștri 
comportare foarte bună, cuce
rind șase medalii : una de aur 
(echipe băieți, trei de argint — 
una la echipe fete și celelalte 
la perechi, fete și băieți și 
două de bronz — perechi, fete 
și băieți). La prima confruntare 
oontinentală, pe echipe, băieții 
noștri au dominat competiția, 
cîștigînd la un scor concludent, 
cu 5297 p d față de 5224 și 
5210, cit au realizat formațiile 
Iugoslaviei și, respectiv, R. F. 
Germania, clasate pe locurile 
2 și 3. La fete, medalia de aur 
ne-a scăpat, cum s-ar spune, 
printre degete (R.F.G. a cîști
gat la cinci puncte diferență) 
deoarece una dintre jucătoare, 
Elisabeta Badea, care obține de 
regulă în jur de 400 p n-a reu
șit decît 378 p.

Sportivii români se află în 
centrul atenției la această a 
V-a ediție a „europenelor", re
zultatele lor sînt comentate pe 
larg și mult apreciate. Ziarul 
„Vecerni List" din Zagreb elo
giază pe reprezentanții noștri 
după proba pe echipe, într-un 
articol care are ca titlu : „Ro
mânii au dominat copios între
cerea". Iar Hurt Schermesser, 
vicepreședintele federației in-

de juniori 
dispută la 
perechi — 
au avut o

ternaționale, a declarat : „Echi
pele României sînt și acum la 
înălțime ; ca și la precedentele 
ediții, și la confruntarea pe na
țiuni românii au fost cei mai 
buni. Alexandru Tudor, cel mai 
eficient jucător din echipa 
României, este favoritul nr. 1 
Ia titlul individual".

Pentru ultimul act al compe-

european la ț 
garia) cu 1785 
sportivi romă 
punctaje : H. 
su 17G1 și . 
Deci, Alexand 
mai mari șai 
aur în proba

La fete, du 
primi

§

0 NOUĂ Șl MODERNA SALA DE SCRIMA
pre- 
cla- 

în 
Tîr- 
pre-

da- 
mai 
din 
na-

o ZILELE TRECUTE, la Casa 
de copii școlari nr. 1 din Brăila, 
în cadrul unei festivități sportive, 
elevii au avut ca oaspete pe ma
estrul emerit al sportului Gheor
ghe Gruia. Cu acest prilej, cele
brul handbalist a împărtășit co
piilor aspecte din sportul care 
l-a consacrat și a oferit gazdelor 
ca amintire un trofeu, o statuetă 
a unui handbalist. a TETRATLO- 
NUL ȘCOLAR — etapa pe munici
piul Sibiu — a fost cîștigat de 
echipele de fete și băieți ale 
Școlii generale nr. 19 (prof, de 
ed. fizică I. Ocneanu). La indi
vidual, din cei 96 de concurenți, 
pe primele locuri s-au ikuat 
Monica Hauptkorn ($c. gen. 18) 
și Adrian Lung (Șc. gen. 19). • 
CREȘTE BAZA MATERIALA a aso
ciației sportive Textiiistu! Pitești. 
Recent, în incinta bazei sportive, 
lîngâ terenul de fotbal, s-a con
struit o arenă de popice eu doua 
pbte, patru mese de beton pen
tru ping-pong și s-a amenajat un 
loc special pentru mesele de șah. 
• LA LUDUȘ s-a disputat finala 
pe județul Mureș a „Capei pio
nierului*  ia handbal, competiție

la care în etapa de masă s-au 
întrecut nu mai puțin de 150 de 
echipe. Micii handbal'iști sighișo- 
reni au evoluat foarte bine cîști- 
gînd atît la băieți (Șc. gen. 3 — 
prof. N. Rupert) cît și la fete 
(Șc. gen. 6 — prof. I. Giurcan). 
Elevii Angela Negrițoiu și Wer
ner Fritsch — ambii din Sighișoa
ra — au fost declarați cei mai 
eficace jucători. > GS.U. BRA
ȘOV Șl INSPECTORATUL ȘCOLAR 
au organizat un atractiv concurs 
de Hr pentru elevi din clasele 
a lll-a și a iV-a dotat cu „Cupa 
micului țintaș*.  Cel aproape 100 
de concurenți s-au întrecut la ar
mă sport șl pușca cu cer com
primat. Au terminat învingători 
Edith Olos (Șc. gen. 5) și Romu
lus Tudor (Șc. gen. 19), Iar pe 
echipe a cîștigat Șc. gen. nr. 21. 
• IN JUDEȚUL HUNEDOARA 
sint ia curs de finisare o serie 
de amenajări sportive. Astfel, ia 
Deva se lucrează la terenuri de 
tenis și baschet, în Pădurea Be- 
jan la o mică bază compusă din 
terenuri de fotbal, handbal și vo
lei, Iar la Brad se va da în fo
losință un patrulater pentru tenis

*—• , Ari

LA SATU MARE
La Satu Mare, tn acest pro

ductiv centru al scrimei noastre, 
s-a inaugurat miercuri o nouă și 
modernă sală pentru sportul 
scrimei. La festivitatea prilejuită 
de darea Sn folosință a acestei 
frumoase săli de scrimă au par
ticipat tovarășul Ioan Foriș, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R., to
varășul general lt. Marin Drag- 
nea, președintele C.N.E.F.S.

Noua sală, situată în str. Scîn- 
teil, dispune de toate instalațiile 
necesare bunei desfășurări a 
procesului de antrenament șl a 
competițiilor, are șase planșe 
(numărul lor poate fi dublat la 
antrenamente), o instalație com
plexă pentru condiționarea aeru
lui, un sistem fonie între planșe 
și directoratul concursului, ves
tiare (pentru 150 de sportivi), un 
cabinet medical, bufet, tribună

pentru 200 de spectatori și un ate
lier pentru repararea armelor șl 
a instalațiilor electrice de arbitraj.

Noua sală va contribui la dez
voltarea pe mal departe a scri
mei in Satu Mare, oraș cu veche 
tradiție in această disciplină o- 
limpică.

Șt. VIDA, coresp.

ECHIPA ROMÂNIEI, campioană europeană, 
dreapta, sus: Horia Ardac, Alexandru Tudor, 
trenor, Vasile Ivan — rezervă, Gheorghe Scholte 

Constantin Marin, Ilie Hosu și Alexam 
tiției, proba individuală, care 
se dispută azi, s-au calificat în 
urma rezultatelor obținute la 
întrecerea pe echipe și perechi 
20 de băieți șl 15 fete. Printre 
aceștia se află și 10 popicari 
români, cinci băieți și cinci fe
te. La băieți, în clasamentul 
pentru concursul individual con
duce Al, Tudor 1837 p. d. ur
mat de Gh. Scholtes 1790 p. d. 
în urma lor se află campionul

Gabrielle B 
Petra Kant 
din R.F.G.) 
Dragu — 8 
tear el or no 
petiția indi 
destul de 1 
sif-Nichifor 
colae — 84 
și Elena X

Ieri pari 
avut zi de

CAMPIONATE • COMPETI

și un platou cu mese de beton 
pentru ping-pong. « IN SATUL 
CAZACI (comuna Nucet — județul 
Dîmbovița) a avut loc o reușită 
întrecere de handbal. Ia care au 
fost prezente echipe din Titu, 
Sălcioara și Corbi-i Mari. Trofeul 
pus în joc, „Cupa Victoriei", a 
revenit ia fete formației din Ca
zaci, iar la băieți echipei din 
Corbii Mari. Asociația sportivă 
din Cazaci a primit Diploma de 
onoare a Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. pentru ini
țiativa pe care a avut-o și pen
tru buna organizare. • LA SFÎR- 
ȘITUL ACESTEI SĂPTAMINI va a- 
vea loc la Galați prima ediție a 
„Memorialului Grigore Jelesneac" 
la box. Au fost invitați pugiliști 
din București, Brăila, lași, Ba
cău, precum șî din Bulgaria și 
Polonia. e LA BARAJUL Căli- 
neștî-Oaș (jud. Satu Mare) s-a 
desfășurat un concurs de caiac- 
canoe la startul căruia s-au aW- 
niat 60 de sportivi din Satu Ma
re șl Baia Mare. A cîștigat echi
pa Unio Satu Mare, remarcîn- 
du-se, printre alții, Ileana Balogh, 
Suzcna Szabo, LMa Pop, Ale
xandru Laki și Ștefan Nagy.

RELATĂRI DE LA t N. Costin, 
1. ionescu, I. Fețeanu, C Albu, 
G Gruia, I. Vlad, M. Avanu, T. 
Siriopol și |. Toth.

LITORAL ’77“
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și fi

lialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante din București vă oferă bilete 
pentru odihnă în toate stațiunile de pe li
toral la tariful de 50 lei pe zi de persoană 
cu sejur pînă la 15 iunie. în tarif se in
clude cazarea și masa în hoteluri de cate
goria I.

Se pot procura bilete și pentru un 
jur mai mic decît seriile complete 
12 zile.

Posesorii biletelor beneficiază de o 
ducere de 50% la tariful de transport pe 
C.F.R.

Pe toată perioada sejurului se organizează 
din fiecare stațiune excursii pe litoral, în 
Delta Dunării, Nordul Dobrogei, precum și 
la Varna (R. P. Bulgaria).

se- 
de

re-

ȘAH : Marii maeștri se impun
Runda a 6-a a turneului internațional de 

șah de Ja Timișoara a fost dominată de 
marii maeștri prezenți în concurs : Holmov 
a cîștigat la Martinovici, Jansa la Biriescu 
și Pîdevski la Todorcevici. Celelalte întîl- 
niri, remize : Wirthensohn — Ungureanu și 
Ciocâltea — Neamțu. Partida Ilijin — Șa- 
hovici s-a amînat.

ÎN CLASAMENT : Jansa și Holmov 4% 
p, Todorcevici 3% (1), Pidevskj 3V2, Ciocâl
tea 3, Ungureanu și Martinovici 2% (1), 
Wirthensohn 2V2, Șahovici 2 (1), Neamțu 2, 
Biriescu 1%, Ilijin 1 (1).

In urma judecării contestației introdusă 
de Șahovici la partida sa 'cu Jansa (defec
țiune a ceasului de control), s-a hotărît 
consemnarea remizei în această întâlnire.

Steaua, pentru a 16-a oară 
campioană la hochei

Reunit marți, Biroul Federației române 
de hochei a hotărît — la sugestia echipe
lor participante — ca ultimele două tururi 
ale Campionatului Diviziei A, programate 
pentru luna mai, să nu se mai dispute. 
Dealtfel, ................ '
influența 
autoritar

Astfel, 
pentru a 
țării, performanță cu totul remarcabilă ca
re coincide — fericit ți simbolic — cu 
cea de a XXX-a aniversare a acestui pu
ternic club, o adevărată stație-pilot a spor
tului de performanță romănesc. Adăugind 
că Steaua a cîștigat de opt ori și „Cupa 
României", vom avea o imagine și mai 
completă a activității rodnice, serioase, 
disciplinate, plină de responsabilitate care 
se desfășoară In cadrul secției de hochei, 
a muncii neobosite depuse de antrenorul 
principal Zoltan Csaka, secundul său Ni
colae Zografi, celelalte cadre tehnice și, 
firește, de către sportivi, avîndu-1 în frun
te pe căpitanul echipei, maestrul emerit 
al sportului Dezideriu Varga.

Pe locul doi în campionat s-a clasat for
mația Sport Club din Miercurea Cîuc, re
zultat care încununează activitatea plină de 
pasiune ce se desfășoară în acest centru 
hocheistâc tradițional. Pe locul trei, Di
namo 
nărea

rezultatele lor nu mai puteau 
primul loc în clasament deținut 
de echipa STEAUA.
formația bucureșteană cucerește 
16-a oară titlul de campioană a

București, 
Galați.

în cadrul

iar pe locul patru, Du-

★ 
reuniunii sale de marți, 
analizat comportarea e-

Tot
Biroul F.R.H. a
chipei noastre naționale în grupa A a 
Campionatului mondial acordîndu-i (cu 
excepția victoriei obținute in fața for
mației S.U.A.) un calificativ nesatisfăcă
tor. Relevîndu-se lipsurile manifestate la 
această dificilă întrecere, și pe baza expe
rienței și învățămintelor acumulate, a fost 
alcătuit planul de pregătire pentru viito
rul sezon, avînd drept scop o reprezentare 
cît mai bună în grupa B a Campionatului 
mondial de la Belgrad, din 1978. S-au stu-

diat, de asemenea, mai multe va 
sistemului competițional intern ( 
mâniei și campionatul național) 
nul 1977—1978. Tehnicienii hoch 
mează să hotărască asupra moda 
time care să asigure nu numai o 
neîntreruptă pentru jucătorii fn 
și o selecție cît mai bună a tini 
mente. Asupra tuturor acestor 
vom reveni. (V. Ch.) 
Tradiționalele derbyuri din 
de handbal vor încheia can

Sîmbătă și duminică, Divizr- / 
bal programează întâlnirile ulti 
în fruntea cărora se află cele 
by-uri tradiționale : I.E.F.S. — 
șoara la feminin, Steaua — Din: 
rești la masculin.

De această dată, derby-ul fer 
gramat duminică, pe terenul ' 
de la ora 11,15) suscită mai rr 
decît cel masculin, dat fiind fc 
rezultatul său depinde direct 
echipei campioane. Timișorencel 
ale clasamentului, avînd un 
mult și un golaveraj mai bun 
dentele de la I.E.F.S., dar . 
urmă păstrează avantajul 
propriu.

întâlnirea Steaua — Dinam 
(sîmbătă, terenul Steaua, de 1 
este, de această dată, un derby 
re, întrucât Steaua este virtua 
nă, în timp ce Dinamo — fi< 
sau câștigă acest meci — răr 
locul secund.

Dintre celelalte meciuri cu e 
pozițiilor din clasamente subl 
nirile feminine Rapid — Mureș 
(teren Giulești, de la ora 11,li 
— Voința Odorhei (teren V 
de la ora 9) și „V“ Cluj-Nap 
structoral Timișoara, în timp 
culin meciurile Gloria Arad - 
aur, „U“ București — C.S.!
(teren Universitatea, de la or 
Ionul Săvinești — „U“ Cluj-N 
namo Brașov — Știința Bacâi 
de importante. Notînd că aflșu 
completat de partidele Textil 
Progresul, „U“ Iași — „U“ Bu 
„Poli" Timișoara — C.S.U. G 
mințim că astăzi, de la ora 
șoară pe terenul Steaua, me 
Steaua — Știința Bacău.

în „Cupa federației" la 
turnee la Oradea și

Al doilea turneu al „Cupe 
competiție rezervată jucător 
vizia A la baschet (mai puți 
ții lotului național), se desfă 
pînă duminică la Oradea (f 
seria I: Universitatea Timișoa 
Napoca, Dinamo București, 
dea, Rapid. C.S.U. Brașov ■ 
clasamentului după trei etaj:



l’ALÂ
, Sagi (Un- 
Ceilalți trei 
următoarele 
1774, I. Ho- 
aszddi 1757. 
.tor are cele 
medalia de 
duală.

dopă pro- 
rri se află

• tînga la
1 — an-
I de jos: a
365 p. d.( 

(ambele 
Olimpia 

iul jucă- 
în com
ei zestre 
Caria Io- 
nelia Ni- 
21 — 821

C.E. au

| „EFECTUL
: Cu mina pe inimă că nu
î exagerez, duminică am vă- 
: zut cel mai frumos meci 
: din cite ne-a dat televiziu- 
: nea in 
: ca să 
; fiindcă
■ amici, 
: „Contemporanul', 
: cid și rece la minuni, _ _ 
; găsit să-mi spună la tele- 
; fon, in timpul pauzei, că
■ „e cel mai frumos meci vă- 
; zut in viața lui" ! Și crede- 
: ți-mă, omul acesta 
i știe ce a făcut Ca-

tanzarro la Foggia 
in tur și retur... 
Adevăru-i că A.S.A. 
Tg. Mureș — Jiul 
a fost un meci mi
nunat, un 5—2 de 
toată frumusețea și 
intrutotul echili
brat, chiar după 
4—1 la pauză.

Eroul partidei 
rut a fi Boloni 
părerea mea, a 
meci cum n-am 
nit la jucătorul 
fotbal de la Dobrin, Dumi
trache și Dinu încoace. Cine 
nu l-a văzut pe Boloni, du
minică, nu știe ce vorbește 
cînd susține că n-avem va
lori... Boloni a jucat dumi
nică divin, ca să nu exage
rez. Absolut tot ceea ce ce
rem de la un fotbalist, am 
văzut la el viu și natural: 
două goluri de Gerd Miiller, 
de o oportunitate adorabilă, 
din careu, din apropierea 
porții, din plonjon, unul cu 
capul, ca orice „virf", șuturi 
din voleu, dintr-o bucată, 
cu adresă, vijiitoare; pasa 
lungă, englezească de 30—40 
de metri (cea din repriza a 
II-a, către Hajnal !) ; pasa 
scurtă de half care aruncă 
echipa adversă in partea 
cealaltă dintr-un nimic, aco
perirea întregului teren, pre
zența din „16" in 
mai înșir ? — ca 
gerez, voi spune 
doar trei pase și 
fano ar fi fost 
și mine, văzindu-l.

Dincolo, la „Jiul", Mulțes
cu mi-a plăcut extrem de

ZAGREB ?“ I

acest campionat. Asta 
nu exagerez, repet, 
unul din bunii mei 
criticul A. B. de la 

spirit Iu-, 
s-a

mult, ca inteligență, perso
nalitate și mindrie — pătrun
derile lui erau lumină cura
tă, cea din repriza a Il-a, 
pe' un dribling de Pele, dacă 
s-ar fi soldat cu gol ar fi 
fost „golul anului"... Mă ui
tam la el și ziceam : cerule, 
dacă i-ai mai fi dat și vite
ză ! Azi, cu mintea mai re
ce, mă întorc și zic că' poate 
cu mai multă viteză, cine 
știe ce ' 
enumăr

I
I

i-ar fi lipsit. îl mai 
pe Cavai, cu două- 
trei reflexe care' 
îndreptățesc cele 
mai acute întrebări 
cu privire la ce-ar 
fi putut fi... De la 
Dumitrache am pri
mit drept în ochi 
fulgerul unei sin
gure „foarfeci", mai 
puțin decit aștep
tam, dar ce „mișca-

I ÎN 10 OAMENI, P1EEȘEENII RATEAZĂ EGAEAREA
Stadionul Progresul ; teren bun ; timp noros, vînt ; spectatori — aproxi

mativ 8 000. A marcat : ȚEVI (min. 22). Raport de cornere ; 5-4. Raportul 
șuturilor la poarta 13-9 (pe spațiul porții : 4-5).

PROGRESUL : Giron 8 — Sâtmâreanu I 6, Moraru 7, Badea 6, Gh. Ște
fan 6 — lorgulescu 6, Grama 7, Iatan 6 — M. Florentin 5 (min. 65 I. Sandu 
5), Țevi 7, Apostol 6.

F. C. ARGEȘ Cristian 4 (min. 33 Speriatu 7) —
8, Ivan 6 — Bărbulescu 6, lovânescu 5, Chivescu 
Dobrin 8.

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) ; la linie T. 
trea (București).

Cartonașe galbene : OLTEANU, IORGULESCU.
Cartonașe roșii : OLTEANU
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (1-0).

I
I
I
I
I

s-a pă-mi
care, după 
făcut un 

mai pome- 
român de

„16", ce să 
să nu exa- 
că a greșit 
că Di Ste- 
incintat ca

re" !
Oricum, avînd in vedere 

obișnuitul ritm al meciurilor 
bune in campionatul nostru, 
nu puteam prevedea că la 
doar 3 zile după minunile 
de la Tg. Mureș, voi auzi 
din nou un crainic strigind : 
„formidabil I formidabil!“, la 
un meci intre două echipe 
românești, că aceeași A.S.A. 
pierzînd chiar cu 1—5(1) își 
va aduce o contribuție po
zitivă la strălucirea unei 
victorii dinamoviste cotată 
drept „o mare partidă, de 
înalt nivel"...

Crainicii noștri 
aminte că există 
ve și redescoperă 
supremă de a striga „formi
dabil !", „foarte frumos !“, la 
un meci. Eu însumi din 
cauza lui BOloni, Mulțescu și 
Dudu, nu mai am loc pentru 
a mă uita mai atent la Li
verpool și Manchester Uni
ted cu cupele-n brațe... A- 
vem euforia prea ușoară 7 
Dar dacă trăim „efectul Za
greb" 7 N-ar fi păcat să nu 
ne bucurăm de această nouă 
calitate 7„

îți aduc 
superlati- 

plăcerea

g
BELPHEGOR g

Zamfir 7, Olteanu, Stoncu 
7 — Roșu 6, Radu il 7,

Podaru (Brăilo) și C. Pe-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Progresul a intrat pe teren cu 
un singur gînd, cel al victoriei 
pe care a obținut-o pînă la ur
mă, cu prețul unor mari efor
turi. Dar și cu largul concurs 
al... arbitrului care i-a frustrat 
pe argeșeni de posibilitatea unui 
rezultat de egalitate — ce ar fi 
reflectat fidel raportul de forțe 
de pe teren — trecînd cu vede
rea două faulturi în careu co
mise asupra Iui Radu II.

Primele 45 de minute au apar
ținut bucureștenilor. Atacurile lor 
nu au avut, însă, finalitate, fiind 
stopate cu promptitudine de fun
dașii argeșeni. încă de la început 
portarul Cristian manifestă nesi
guranță. El va fi coautorul uni
cului gol al întîlnirii înscris de 
ȚEVI in min. 22; atacantul pro
gresului a centrat puternic de pe 
latura dreaptă a terenului din 
apropierea tușei, Cristian ieșit 
puțin din poartă, a atins, totuși, 
balonul, dar nu l-a putut opri 
să intre în plasă. Peste 6 minute 
portarul piteștenilor le-a dat
din nou emoții coechipierilor bo- 
xînd defectuos mingea în picioa
rele lui Apostol. A urmat un șut 
cu boltă al acestuia spre poarta 
goală și Ivan a salvat cu capul 
de pe linia porții. în finalul re
prizei Țevi (min. 42) reia plasat 
cu capul, dar Speriatu, înlocui
torul lui Cristian, reține cu sigu
ranță.

După pauză F.C. Argeș este 
formația care se impune. Dobrin,

scăpat de sub supravegherea lui 
Grama, se detașează prin preci
zia paselor adresate Iul Radu ~~ 
și astfel bucureștenil se văd 
bligați să-și strîngă rîndurlle 
defensivă. In minutele 47 șl 
nu-1 pot opri pe abilul vîrf 
atac piteștean decît prin fault 
suprafața de pedeaptă, dar arbi
trul închide ochii. Apoi în min. 
60 Olteanu este eliminat pentru 
injurii la adresa conducătorului 
partidei care-1 arătase un carto
naș galben. Paradoxal, oaspeții 
joacă mult mai viguros în 10 oa
meni, el trecînd de cîteva ori pe 
lingă o egalitate meritată. In ul
timele secunde, pe contraatac, 
Progresul are posibilitatea majo
rării scorului, dar Apostol și I. 
Sandu Irosesc ocazia.

Gheorghe NERTEA

ACTUALITĂȚI
• PROGRAMUL JOCURI

LOR DE DIVIZIA A DIN CA
PITALA. La sfîrșitul acestei 
săptămîni. etapa a 28-a a Divi
ziei A programează, în Capitală, 
două jocuri, care se vor desfă
șura astfel : Steaua — F.C.M. 
Galați, pe stadionul Steaua, de la 
ora 17 (în deschidere, de la ora 
15,15, întîlnirea de juniori) și 
Sportul studențesc — U.T.A. pe 
stadionul Republicii, tot de la 
ora 17 (în deschidere, de la ora 
15,15, partida de juniori).

• DE LA COLEGIUL CEN
TRAL AL ARBITRILOR. Se 
aduce la cunoștința tuturor ar
bitrilor din lotul divizionar A 
că sint convocati la sediul 
F.R.F. (strada dr. Staicovici nr. 
42) în ziua de 31 mai, la ora 
10, pentru consfătuirea care va 
analiza arbitrajele prestate în 
perioada 23 aprilie — 29 mai 
(etapele 22—28). Prezența este 
obligatorie.

IERI, IN DIVIZIA B

îl 
o- 
în
52 
de 
în

• CHIMIA RM. VÎI.CEA — E- 
MCTBOPUTEKE CKAIOVA 1—0 
(0—0). Disputat joi, acest meci 
din cadrul etapei a 31-a a Divi
ziei B, seria a n-a, s-a Încheiat 
cu victoria minimă a formației 
gazdă, prin golul înscris de Savu 
In min. 90, in ciuda evidentei su
periorități a vîlcenilor. El au ra
tat un penalty In min. 64 prin 
Iordan. (D. Roșianu-coresp.)

DIVIZIA A : ARBITRII «MECIU
RILOR DE DUMINICA

Jiul — Politehnica lași : Gh. 
Retezan — I. Pop și I. Roșoga 
(toți din București).

Steaua — F.C.M. Galați: N. 
Raa'o (Cimpia Turzli) — L. Peto 
(Mediaș) și V. Ciocîlteu (Craiova)

Politehnica Timișoara — Pro
gresul : N. Ralnea (Blrlad) — 
Gh. Racz și Gh. lonescu (ambii 
din Brașovj

F. C. Bihor — Universitatea 
Craiova : Fr. Coloși — Gh. Man
ta (ambii din București) și I. 
Chillbar (Pitești)

A.S.A. Tg. Mureș — Rapid : M. 
Moraru — A. Avramescu și N. 
Dumitrescu (toți din Ploiești)

F. C. Argeș — F. C. Corvinul 
Hunedoara : N. Petrlceanu — E. 
Svltlec și C. Ioniță I (toți din 
București)

F. C. Constanța — F.C.M. Re
șița : Gh. vasllescu I — I. Dancu 
(ambii din București) și A. Ghi- 
gea (Bacău)
- _ Bacău — Dinamo :

(Satu Mare)
C. Pîrvu

A.

s. c. 
Anderco 
priță șl 
Brăila).

Sportul
I. Rus (Tg. Mureș) 
nole și Gh. Ispas 
Constanța)

_____ o.
— P. Că- 

(ambii din

studențesc — U.T.A. 5 
— Gh. Ma- 
(ambii din

CRONICILOR LA ETAPA DIVIZIEI A

[seria a II-a : Steaua, I.C.E.D., Farul, Po- 
„ itehnica Iași, I.E.F.S., C.S.U. Galați). în 

ifara celor 18 întîlniri cuprinse în trei 
’.tape, se vor mai disputa și meciurile 
Tarul — C.S.U. Galați și Farul — Politeh- 
îica Iași, deoarece la datele la care erau 
irogramate inițial jocurile respective 
i 10 iunie) formația constănțeană se 

' Ha în Italia, unde va lua parte la 
urneu internațional.

Echipa României pentru 
„Cupa Prietenia" la motocros

In urma trialului de motocros de la__
Jheorghe specialiștii federației au stabilit 
.rmătoarea echipă care va reprezenta țara 
oastră duminică, la cea de a treia etapă 

. ,,Supei Prietenia" : E. Mulner, Gh. O- 
Iriu, N. Arabadgi și C. Băjean. Tinerii 
oștri alergători, însoțițj de antrenorii Gh. 
miță și Tr. Moașa, au plecat joi spre 
îbnik (Cehoslovacia).
AMPIONATUL DE DIRT-TRACK CON

TINUA LA BUCUREȘTI
După Brăila, iată că și Capitala găzdu- 

• ște un concurs oficial de dirt-track : cea 
s a doua etapă, din patru, a camțriona- 
dui republican. întrecerea are loc pe 
sta stadionului Metalul (Pantelimon), 
mbătă 28 mai, ora 17.
N INTERESANT CONCURS DE VITEZĂ 

ÎN CAPITALA
Traseul în circuit de pe platforma Pi- 
ra-Toboc va găzdui duminică dimineață 
i interesant concurs de viteză, contînd 

cadrul „Cupei F.R.M." Și-au anunțat 
rticiparea peste 140 de motocicliști din 

cluburi și asociații sportive.
nalistele „Cupei României**  la oină
• La Drobeta Tr. Severin s-a consumat 
a din zonele competiției „Cupei Româ- 
3i“ la oină. Net superioară, campioana 
'ii — Dinamo București — și-a întrecut 
ite adversarele, totalizînd 9 puncte. O 
>tă foarte strînsă s-a dat pentru cele- 
te locuri fruntașe, Celuloza Călărași, 
5.A. Constanța și Avîntul Curcani (jud. 
7V), care au acumulat în turneul final 
5 5 puncte, fiind departajate, în această 
line, de punctaveraj. Urmează în clasa- 
nt Drum Nou Boureni (jud. Dolj), 
A. Sibiu, Dinamo Drăgășani, Dacia Pi
ti, Grupul școlar I.O.B. Balș, Șiretul 
oaia (jud. Vrancea) și Unirea Drobeta 
Severin. Arbitrajele, cu excepția celor 

state de Gh. Drăghici și Marin Cristi
an (ambii din București) s-au situat 
nivelul jocurilor.

. întrecerile zonale de Ia Vaslui s-au 
îeiat cu următorul clasament : 1. Be
ai Roman, 2. Avîntul Frasin, 3. Meta- 
Tîrgoviște, 4. Dinamo Tulcea. 5. Viito- 
Independența (jud. Galați), 6. Recolta 

■gineni (jud. Bacău). 7. Avîntul Bros- 
■i (jud. Botoșani), 8. C.F.R. Iași, 9. 
inentul Bîrlad, (M. Florea-coresp.j.
Alături de Dinamo București, Celuloza 

trași, Betonul Roman, Avîntul Frasin 
finala pe țară, programată între 3—5 
3 la Mangalia, s-au mai calificat : 
,R. Sibiu, Universitatea București, Con- 
a Rm. Sărat și Viața nouă Olteni 
. Teleorman).

PE MICUL
I
I

DEML DE Lt ORADEA,

(9 
va 
un

Sf.

ECRAN
Sîmbătă 28 mai

Ora 15,00 — MAGAZIN 
SPORTIV : Marele Premiu 
de automobilism de la Monte 
Carlo pentru campionatul 
mondial al pilotilor de 
mula I (comentator : 
drei Bacalu) și aspecte 
concursul internațional 
călărie de la Novi Sad 
mentator : Felix Țopescuj.

for- 
An- 
din 
de 

(co-

Duminică 29 mai
15,00 — FOTBAL : 

Club Bacău — Di- 
București (Divizia A), 

la 
Gri-

Ora
Sport 
namo . . ____
Transmisiune directă de 
Bacău (comentator : 
gore Ilisei).

CAMPIONATELE 
EUROPENE DE BOX

Marți 31 mai 
Ora 16,05 — optimi 

nală

Miercuri 1 iunie
Ora 16,05 — sferturi 

nali

Joi 2 iunie 
Ora

nali
16,05 — sferturi

de

de

de

3 iunie
16,03 — semifinale

fi

fi

fi

Vineri
Ora

Duminică 5 iunie
Ora 17,00 — finale. Trans

misiuni directe de la x^alle. 
Comentator: Cristian To- 
pescu.

I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I

Am putea spune că acest 
2—0 pentnu Steaua, în derby- 
ul de la Oradea, nu reprezin
tă adevărata diferență de va
loare existentă miercuri între 
cele două echipe. Liderul își 
poate reproșa chiar că a ratat 
un Bcor-fluviu în fața unei 
formații timorate de adversar 
și de cîteva absențe prețioase 
din „ll“-le de bază (Lupău și 
Georgescu — accidentați, la 
care s-a adăugat și Kun II 
după 40 de minute de joc). 
S-ar putea obiecta că și Steaua 
a avut absențele sale (C. Zam
fir și Anghelini — suspendați; 
Troi, M. Răducanu și Agiu — 
accidentați). Numai că,, dacă 
absențele F.C. Bihorului s-au 
resimțit profund în jocul echi
pei, în cazul bucureștenilor ab
sențele menționate au dezvă
luit forma foarte bună a re
zervelor. Zahiu a evoluat ca un 
vechi titular pe postul lui*  An
ghelini, Ion Ion a făcut o pri
mă repriză excelentă, secon
dat, uneori, și de celălalt în
locuitor, Aelenei. Am afirma, 
chiar, că, scăpată de obsesia 
jocului clasic pe extreme prac
ticat în formula de atac cu 
Troi și C. Zamfir, Steaua a 
atacat mult mai variat și mai 
periculos, pe fondul unei supe
riorități de ansamblu evidente. 
Și, dacă scorul a fost prea mic, 
vina este a... portarului oră- 
dcan Vidac, dar și a ratărilor 
în lanț, generate și de abuzul 
de individualitate a multor ju
cători bucureșteni.

Cîțiva «uporteri orădeni n-au 
acceptat „realitatea de pe ta
bela de marcaj", considerlnd 
din nou arbitrajul drept cauza 
principală a insuccesului. Ne-a 
plăcut, în antiteză, atitudinea 
președintelui onorific al clubu
lui bihorean, Horia Cosma, 
care, după meci, a felicitat e-

CU Șl FĂRĂ REZERVE...
chipa bucureșteană pentru jo
cul prestat și a recunoscut 
„diferența de valoare dintre 
cele două combatante". Ceea 
ce înțelesese, se pare, și for
mația bihoreana după primele 
schimburi de mingi, formație

care, sub acest „complex mo
ral", n-a cutezat să tragă la 
poarta adversă decît după 26 
de minute. O făcea, atunci, 
pentru prima dată un fundaș 
(Petrovici) ! Iar fără ct3e?.nt!. 
în zi bună, F. "L": 
putea spera la prea mult în 

formă. (M.M.I.).

i atacanți
F. C. Bihor nu

unui adversar aflat în

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport de du

minică, 29 mai 1977, cuprinde în
treaga etapă a diviziei naționale 
A, cu meciuri de mare interes 
și miză atît în lupta pentru titlu 
cit și în cea a evitării retrogra
dării. Iată programul acestui 
concurs pentnu care am solicitat 
și pronosticul prof. Angelo Nicu- 
lescu. antrenorul echipei Sportul 
studențesc :

IX. 
x.

I. 
n. 

m. 
IV.
v.

VI. 
vn. 

viu.

S.C. Bacău
F.C. Bihor — ,,U' ______
Jiul — Politehnica Iași 
Steaua — F.C.M. Galați 
„PoliM Tim. — Progresul 
A.S.A. Tg. M. — Rapid 
F.C. Argeș — Corvinul 
F.C. Const. --------

Dinamo X,2 
Craiova 1 

X 
1
1

i,X 
__ 1 

F.C.M. Reș. 1

Sportul stud. — U.T.A. 1 
Prahova PI. — Gloria Bz. 1

XI. Rclonul Sfiv. — Petrolul X,2 
XII. Voință Buc. — St. roșu X,2 

xm. U.M. T. — Olimp. S.M. X,2 
CIȘTIGURILE TKAGEKH LOTO 

DIN 20 MAI 1977
Extragerea I : cat. 1 : 2 variante 

10% autoturism Dacia 1300 ; cat. 
2: 4 variante a 11,349 lei; cat. 
3 : 3 variante 25% a 5.536 lei și 13 
variante 10% a 2.214 lei ; cat. 4 : 
12,75 a 3.560 lei ; cat. 5 : 79,70 a 
570 lei ; cat. 6 : 147,50 a 30« lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 58,634 
lei. Extragerea a n-a : cat. A : 
2 variante 10% a 39.200 lei ; cat. 
B : 2,10 a 17.759 lei ; cat. C : 
14,35 a 2.599 lei ; cat. D : 13,60 a

T.

In ciuda scorului cu care s-a 
încheiat (3—0), partida de la 
Reșița a fost echilibrată în cea 
mai mare parte a timpului de 
joc, formația arădeană evolu- 
înd deschis, realizînd multe 
faze de fotbal bun încheiate cu 
șuturi puternice la poarta lui 
Windt. Această 
aborda jocul 
mare măsură 
care a reușit, 
chidă scorul în 
cu șansă al fundașului central 
Porațchi. Abia după o extrem 
de mare ratare din repriza se
cundă (Tisa — bară) și o gafă 
nepermisă a lui Gașpar (care 
a dus la înscrierea celui de-al 
doilea gol), U.T.A. s-a descum
pănit pentru o perioadă de 
timp. în final, Tisa și Broșov- 
schi au ratat din nou și reși-

manieră- de a 
a surprins în 
echipa gazdă, 

totuși, să des- 
urma unui șut

țenii le-au sancționat ’ impreci
ziile prin golul al treilea. Evi
dențiem acest mod al arădeni
lor de a aborda o partidă ju
cată în deplasare, cu atît mai 
mult cu cît majoritatea echipe
lor noastre, atunci cînd evolu
ează pe terenurile adversari
lor lor, se „betonează" în apă
rare, joacă distructiv, la mica... 
ciupeală a unui punct. Miercuri, 
la Reșița, U.T.A. a jucat a- 
proape la fel ca duminică, la 
Arad, cu Progresul. Dar a fost 
lipsită de șansă. Ea ar fi me
ritat un alt rezultat decit cel 
înscris pe tabela de marcaj, 

' . con-
ce s-a în- 

teren, cu marile

mult prea sever și în... 
tradicție cu ceea 
tîmplat pe î—— - 
sale ocazii dinaintea golurilor 
marcate de reșițeni. (L.D.).

TUFAN, CARAMAN, OLOGU
• PERFORMANTA IEȘEA

NĂ, obținută miercuri la Con
stanța, are dimensiunea ei : 
este primul punct cîștigat pe 
litoral de echipa studenților 
din Iași in ultimii patru ani 
• PORTARUL BUCU — eroul 
partidei — convinge tot mai 
mult de la un meci la altul și 
11 confirmă pe Ilie Oană, an
trenorul care știe să descopere 
și să șlefuiască talente. Bucu 
a avut miercuri cîteva inter
venții excepționale • AM VĂ
ZUT PE GAZON, în echipa

2.742 lei ; cat. E : 68,05 a
548 lei ; cat. F : 159,90 a 233 lei ; 
cat. X : 1.756,75 a 100 lei. Auto- 
turimele Dacia 1300 au fost obți
nute NUTU ION din IALOMIȚA 
și ZAHARIA GHEORGHE din 
GALAȚI, iar cîștigurHe de 39.200 
lei au fost obținute de MORAR 
GHEORGHE din BUCUREȘTI Și 
OCHIS MARIA din ARAD.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 25 MAI 1977
Categoria 1 : (13 rezultate) 1 

variantă 50% a 27.475 lei ; 4 va
riante 10% a 5.495 lei ; catego
ria 2 : (12 rezultate) 19,40 va
riante a 2.042 lei ; categoria 3 : 
(11 rezultate) 210,30 variante a 
283 iei. Cîștigul de 27.475 lei a 
fost obținut de NICA DUMITRU 
din BRAȘOV.

0 IEMP0RA!
locală, pe cel mai tinâr fotba
list al diviziei : Zamfir, 15 ani 
și cîteva luni, excelent în pu
ținele minute cît a fost jucat. 
Nerv, inteligență, tehnică bună 
in regim de viteză, iată cali
tățile lui Zamfir, care repre
zintă o reală promisiune a fot
balului constănțean. Motiv de 
meditație pentru... viitorul clu
bului. • ANTONESCU, la ie
șirea de pe teren, își manifes
ta, pe bună dreptate, nemul
țumirea față de randamentul 
scăzut al mai tinerilor săi co
echipieri. De exemplu, Dragnea 
și Pelcu ne-au lăsat impresia, 
în joc, că ei și nu căpitanul 
echipei constănțene sînt aceia 
care s-ar afla la... apusul ca
rierei • UN SUPORTER al 
gazdelor remarca, în finalul jo
cului, cu amărăciune : „Cum să 

cîștigi acasă cînd nu te impui 
în fața adversarului ? Și cu ce 
să te impui cînd în linia întîi 
nu ai .jucători care sâ forțeze 
golul, să sprinteze decisiv, așa 
cum o făceau predecesorii Ian- 
cu, Tufan, Caraman, Ologu ?...“ 
O tempora... ! • NOTA 10
PENTRU SPORTIVITATE, de
oarece, ambele formații și-au 
purtat duelurile — în acest 
meci cu mare miză — în limi
tele regulamentului. Din acest 
motiv, brigada de arbitri bucu
reșteni, condusă de F. Coloși, 
a avut o misiune ușoară. (S.T.).



BOXERII ROMANI AR PLECAT LA HALLE, 
LA CEA DE A 22-a EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR EUROPENE

Joi dimineața, echipa de box 
a României a plecat la Cam
pionatele europene ce vor avea 
loc, între 28 mai și 5 iunie, la 
Halle, în R.D. Germană. înain
tea decolării, în holul aerogării 
Otopeni, reporterul încearcă 
să obțină declarații de ultim 
moment înaintea marii compe
tiții pugilistice.

Primul interlocutor, secreta
rul federației de box, Cristea 
Petroșeneanu, conducătorul de
legației : „Pregătirea boxerilor 
noștri in vederea acestui eve
niment s-a desfășurat in con
diții excelente. Am convinge
rea că ei nu vor precupeți nici 
un efort pentru a realiza rezul
tate pe care Ie dorim cit mai 
bune. Sper ca obiectivitatea ar
bitrilor și judecătorilor să fie 
la înălțime".

Antrenorul coordonator al lo
tului. Ion Popa, ne-a declarat : 
„Plecăm cu o echipă pe care 
as numi-o mai curînd tinără. 
Citcva din piesele noastre de 
bază, boxeri consacrați. au a- 
bandonat activitatea. Mă refer 
Ia Alee Năsiac, Constantin Gru- 
escu, Gabriel Pometcu. Acum 
am acordat credit celor care 
aspiră la gloria sportivă... Dar, 
nu numai noi vom fi cei care 
am schimbat generația. Despre 
rezultate am să vă vorbesc-, la 
înapoiere".

L-am smuls literalmente din 
mijlocul prietenilor și admira
torilor pe dublul campion eu
ropean al semiușorilor, Simion 
Cuțov : „Eu nu-mi fac nicioda
tă probleme cu adversarii. Am 
muncit mult, sînt bine pregătit 
și in formă. Cele două titluri 
cnrerite la edițiile anterioare 
aproape mă obligă Ia al trei-

lea...“ — a încheiat surîzind Si
mian.

Megafoanele invită pasagerii 
la avion. Cel 11 sportivi, în 
ordinea categoriilor : Alexandru 
Turei, Faredin Ibrahim, Teodor 
Dinu, Titi Tudor, Simion Cuțov, 
Calistrat Cuțov, Vasile Cicu, 
Vasiie Didea, Costică Chiracu, 
Ion Gyorffi și Mircea Simon 
sînt însoțiți de antrenorii eme- 
riți Ion Popa, Constantin Nour 
și Constantin Dumitrescu, me
dicul Petre Radovici și arbitrul 
internațional Virgil Cazacu.

Paul IOVAN

SPORTUL
TRĂGĂTORII ROMÂNI OBȚIN FRUMOASE SUCCESE

LA „CUPA ȚĂRILOR LATINE SI GRECIEI'1
La Marsilia se desfășoară e- 

diția 1977 a prestigioasei com
petiții internaționale de tir 
„Cupa țărilor latine și Greciei", 
la care se întrec țintași din 
România, Franța, Portugalia, 
Belgia. Monaco, San Marino, 
Grecia și, pentru prima oară 
din. două țări de peste Ocean, 
Brazilia și Mexic. în primele 
confruntări trăgătorii români 
au avut o comportare remarca
bilă, cucerind locuri întîi la o 
serie de probe. Iiie Codreanu,

PRIMUL SURPRIZE LA ROLAND GARROS
llic Năstase „tinuf 5 seturi ac Tim oullihson t

REUi^lUWA Of LUCRU
A ASOCIATEI UIBOPfNE Of BOX

Vineri, în sala de recepție a 
hotelului „Inter Stadt-Halle" din 
Halle vor începe lucrările co
misiilor de pe lingă E.A.B.A., 
precum și cele ale Comitetului 
executiv al forului european de 
box. Pe ordinea de zi figurea
ză, printre altele, prezentarea 
unor informații privind orga
nizarea de către federațiile na
ționale a campionatelor euro
pene pentru tineret (Irlanda — 
1978). campionatelor europene 
de seniori de la Koln (1979), 
campionatelor mondiale de la 
Belgrad (1978) și campionatelor 
mondiale pentru juniori, pro
gramate între 1 și 15 septem
brie 1979, la București. De a- 
semenea, vor fi prezentate ra
poartele unor comisii și se va 
stabili orașul care va găzdui, 
în 1978, lucrările congresului 
E.A.B.A.

PARIS, 26. — Cîteva sur
prize au marcat disputarea par
tidelor din turul doi al probei 
de simplu bărbați, din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței. Printre aces
tea poate fi situată și dtrza re
zistență pe care a opus-o tînă- 
ntl tenisman american Tim 
Guîlikson principalului favorit 
al turneului, Iile Năstase. Cam
pionul român și-a impus su
perioritatea numai după 2 ore 
și jumătate de joc, tn cinci se
turi : 6—3, 3—6, 4 6, 6—-2, 
6—1. Destul de greu s-a cali
ficat si cîștigătorul de anul 
trecut, italianul Adriano Pa- 
natta, învingător cu 7—5, 6—4,
5— 7, 6—2 asupra veteranului 
francez Patrice Beust. Eliminat 
este însă favoritul nr. 4, ame
ricanul Eddie Dibbs, care a 
fost învins de suedezul Rolf 
Norberg, cu 3—6, 6—3, 5—7, 
4—6. în alte partide 1 Dent — 
Pilici 1—6, 4—6, 7—6, 6—4, 6-4; 
Vilas — Prajoux 2—6, 6—0.
6— 3, 6—0 ; Hrebec — Bedei 
6—3, 6—2, 6—4 ; Hutka — Tea
cher 7—6, 6—4, 6—7, 6-4; Fass
bender — McNair 6—4, 7—6, 
3—6, 1—6. 6—4 ; Bertolucci — 
Kary 6—3. 6—0, 6—2 ; Domin
guez — Zednik 7—6, 7—5, 3—6. 
3-6, 7—5.

în turneul feminin, Florența 
Mihai a debutat °u o victorie, 
întreeînd-o pe jucătoarea fran
ceză Florence Gucdy cu 6—3, 
6y-3. O surpriză a fost furni
zată de argentinianca Viviana 
Gonzales, care a dispus de pu
ternica australiană Lesley Hunt 
cu 6—0, 6—0 ! Alte rezultate : 
Iris Riedel — Ilona Kloss 6—4, 
6—0 ; Helga Masthoff — Mi
chele Gurdal 6—2, 6—4 ; Hanna 
Strachonova — Kathy Harter 
6—3, 6—3.

Marin Marin, Mariana Feodot 
și Anișoara Matei au reușit 
să-și înscrie numele pe tabelul 
de onoare al competiției, obți- 
nind medalii de aur.

Iată cîștigătorii probelor și 
locurile ocupate de trăgătorii 
noștri : pușcă cu aer eomprimat 
— bărbați : L L Codreanu 382 
p... 7. M. Marin 372 p... 12. R. 
Nicolescu 369 p ; pe echipe: L 
România 1123 p ; femei : 1. Ma
riana Feodot 373 p ; pistol liber 
60 f — bărbați : L V. Tondo 
(Italia) 558 p.„ 5. L. Stan 549 
p... 11. St Nedelcu 528 p; pe 
echipe : — 1. Italia 1656 p ; 
pistol cu aer comprimat — se
niori : 1. Tondo 386 p... 5. L. 
Stan 379 p, 6. Șt. Nedelcu 379 p, 
7. C. Ion 377 p ; pe eehipe — 
L România 1135 p, 2. Italia 
1135 p ; fete : 1. Anișoara Matei 
383 p ; pistol standard 60 I — 
femei : 1. Eveline Machon
(Franța) 576 p... 3. Anișoara 
Matei 575 p ; pușcă liberă 60 f 
culcat — bărbați : 1. M. Marin 
597 p.„ 12. I. Codreanu 591 p, 
13. R. Nicolescu 589 p ; pe e- 
chipe : 1. Franța 1778 p. 2. 
România 1777 p ; pușcă stan
dard 60 f culcat — femei : 1. E. 
Esmond (Franța) 584 p— 7. Ma
riana Fepdot 571 p.

întrecerile se încheie azi.

Turneul de calificare pentru C.E 
de volei (junioare) 

ECHIPĂ ROMĂNIEI 
TERMINĂ NEÎNVINSĂ

Turneul de calificare pentru 
campionatul european de volei 
rezervat echipelor de junioare, 
desfășurat în localitatea olan
deză Dokkum, a fost ciștigat 
de selecționata României, care 
a terminat neînvinsă competi
ția. In ultimul meci susținut, 
voleibalistele românce au în
trecut cu scorul de 3—0 for
mația Suediei. Clasate pe pri
mele locuri, echipele României 
și Olandei s-au calificat pentru 
faza finală a campionatului eu
ropean, programată între 5 șl 
12 august, în Iugoslavia.

Această nouă afirmare a vo
leiului românesc, la scurt timp 
după frumoasa victorie obținu
tă de reprezentativa masculină 
a țării noastre în cadrul cam
pionatului balcanic, desfășurat 
la Adana (Turcia), vine să con
firme valoarea ridicată pe care 
o dețin sportivii români in a- 
ceastâ disciplină.

Tinerele noastre voleibaliste, 
care vor ataca acum titlul eu
ropean de junioare în turneul 
final al competiției continenta
le au, prin aceasta, sarcini spo
rite tn pregătirea viitoarei lor 
evoluții.

MARATONUL
LUI F.C. LIVERPOOL

NO! COMPETIȚII DE TENIS

PENTRU JUNIORI
Organizatorii circuitului inter

național de tenis dotat cu Ma
rele Premiu FILT anunță că vor 
prelua, pentru prima oară, pro
gramarea unor turnee rezervate 
exclusiv juniorilor. Unul dintre 
acestea urmează să fie turneul 
de juniori din Insulele Bermude, 
între 14—21 august. El va fi re
zervat categoriilor de jucători de 
la 12 pină la 18 ani.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Jonesboro 

(Arkansas), atlețul american 
Ear! Bell a ciștigat proba de să
ritură cu prăjina cu rezultatul 
de 5,48 m

baschet • „Cupa Intercon
tinentală" (masculin) a programat 
alte două intilnlrl. In localitatea 
Italiană -Rieti, selecționata Italiei 
a învins cu 100—62 (56—33) for
mația Argentinei, iar la Haifa, 
reprezentativa Israelului a între
cut cu 84—80 (38—39) echipa Ca
nadei • In cadrul competiției 
internaționale feminine de la 
Santiago de Cuba, selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu 63—53 
(29—27) formația Mexicului. In- 
tr-un alt joc, prima reprezenta
tivă a Cubei a dispus cu 90—42 
(40—19) de selecționata secundă 
cubaneză.

CICLISM • Etapa a 5-a a Tu
rului Italiei (Pescara — Monte- 
luco, 215 km) a fost clștigatâ de 
italianul Mario Beccia, cu timpul 
de 6hl5:49. In. clasamentul gene
ral, pe primul loc a trecut Fran
cesco Moser (Italia), urmat la 8 
sec. de Marlo Beccia. Fostul li
der, belgianul Freddy Maertens, 
se află acum pe locul cinci, la 
17 sec. e Pe velodromul din 
Tbilisi s-a disputat „Marele 
Premiu al Gruziei" rezervat 
sprinterilor. Primul loc a reve
nit lui Anatoli Jablunovski, care 
a dispus în finală de tînărul Ser- 
ghei Kopilov (16 ani), revelația 
întrecerilor, tn proba de 1000 m 
lansat, a ciștigat sovieticul Edu
ard Rapp — 1:08.97 urmat de 
Lothar Thomas (R.D.G.) — 1:09.12.

HOCHEI a Echipa Dinamo Ri
ga a susținut două întîlniri ami
cale la Berlin, cu formația Dyna
mo Weisswasser. campioana tl.D 
Germane. Hocheiștii sovietici au 
terminat învingători în ambele 
meciuri, la scorul de 10—5 și 
respestiv 7—2.

șah • După 6 runde, în „Me
morialul Capablanca", care se

desfășoară tn orașul cubanez 
Cienfuegos, conduce Dorfman 
(U.R.S.S.), cu Ș’/i P, urmat de 
Letcinski (Cehoslovacia), Ermen- 
kov (Bulgaria) și Rodriguez 
(Cuba) — cîte 4*/,  p. Rezultate : 
Andersson — Menvielle 1—0 ; Ro
driguez — Hedman 1—0 ; Dorf
man — Valdes 1—0 ; Garcia — 
Romanișin 1—0 ; Antoșln — Fer
nandez, Vitela — Farago șl Let
cinski — Ermenkov remize • In 
turneul de la Varna, după 12 
runde, conduce maestrul sovietic 
Timoșenko, cu 9*/i  p (1), urmat 
de Gheorghlev (Bulgaria) — 8 p 
și Bensch (R.D.G.) — 7*4  p (1) 
« Meciul dintre maestrele Elena 
Ahmîlovskaia (U.R.S.S.) șl Ta
tiana Lemanciko (Bulgaria), con
tend pentru sferturile de finală 
ale turneului candidatelor la titlul 
mondial feminin, a continuat la 
Sofia cu partida a 7-a, întreruptă 
la mutarea 42. în prezent, scorul 
este favorabil Elenei Ahmîlov
skaia : 3</i—2*/».

Cu partida de miercuri sea
ra, de la Roma, s-a încheiat 
ultima competiție continentală 
din acest an rezervată echipe
lor de club. Avem deci desem
nate toate ciștigâtoarele. trofe
elor : F.C. Liverpool — C.C.E.; 
Hamburger S.V. — Cupa cupe
lor și Juventus Torino — Cupa 
U.E.F.A. Acesta este deci ta
belul „laureatelor europene" în 
ediția 1976—77.

Revenind la partida finală a 
Cupei campionilor europeni, 
vom nota citeva amănunte, ca
re au caracterizat înttlnirea din
tre proaspetele campioane ala 
Angliei Si R. F. Germania. Din 
capul locului, să consemnăm 
victoria cu 3—1 (1—0), pe de
plin meritată de F.C. Liverpool, 
cane, cu excepția unor perioade 
foarte scurte, a dirijat jocul. 
„Diavolii roșii", cum sînt nu
miți jucătorii lui Bob Peasley, 
au impresionat prin dăruirea 
arătată, angajamentul la balon 
șl pregătirea fizică. Ei au evo
luat de parcă nu ar fi susținut 
în acest sezon peste 60 de me
ciuri (42 de campionat plus în- 
tîlnirile în Cupa ligii engleze 
și în Cupa Angliei, a cărei fi
nală au susținut-o cu patru zile 
în urmă, ca să nu mai vorbim 
de partidele din C.C.E.) ! Așa 
cum s-a putut vedea și pe mi
cul ecran, fo'baliștii de la Li
verpool au făcut adevărată ri
sipă de energie, dar nu de
geaba, pentru că ea a fost răs
plătită cu succesul final. S-au 
remarcat in mod special : exce
lentul Keegan, Kennedy, Mc
Dermott și portarul Clemence.

Borussia Mdnchengladbach a 
părut mai obosită, mai puțin 
combativă — decît în alte 
jocuri — în fața valoroșilot 
parteneri de întrecere. Duelul 
„ Vogts—Keegan" s-a încheiat cu 
victoria ultimului, pecetluită de 
faultul comis de jucătorul vest- 
german în ultimele minute și

Hughes, căpitanul 
echipei din Liver
pool, cu trofeul con
tinental proaspăt 

cucerit.

Telefoto : 
AP-AGERPRES

care a provocat penalty-ul 
transformat impecabil de Neal 
— specializat în loviturile de 
la 11 m. Campionii vest-ger- 
mani au avut practic două oca
zii mari, ratate de Bonhof (ba
ră) și Stielike (la scorul de 
1—1). Am mal nota sportivita
tea jucătorilor intr-un asemenea 
meci cu miză mare, în cursul 
căruia cunoscutul arbitru fran
cez Robert Wurtz n*a  apelat la 
cartonașe.

F.C. Liverpool este — după 
Manchester United (cîștigătoa- 
rea C.C.E. tn 1968) — a doua 
echipă engleză care cucerește 
trofeul.

în fața celor 65 000 de spec
tatori au evoluat echipele :

F.C. LIVERPOOL : Clemence

— Neal, Smith, Hughes, Jones
— Case, Kennedy, Callaghan — 
Keegan. McDermott, Haighway.

BORUSSIA : Kneib — Vogts, 
Wittkamp, Klinkhammer, Bon
hof — Wohlers (Hannes), Wim
mer (Kulik), Stielike — Scha
fer, Simonsen, Heynckes. (I.O.).

• Săptămina se încheie cu 
un alt meci decisiv, de data 
aceasta în preliminariile C. M., 
care va desemna pe cîștigătoa- 
rea grupei a 9-a a zonei euro
pene :■ sîmbătă, la Budapesta, 
este programat, în nocturnă, pe 
„Nepstadion", meciul dintre e- 
chipele Ungariei și Greciei. Ori
care formație cîstigă va ocupa 
locul 1 în grupă, iar In caz de 
scor egal, se va califica pentru 
baraj reprezentativa U.R.S.S.

• ULTIMELE ȘTIRI'ULTIMELE REZULTATE'

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE HALTERE

HOCHEIȘTII DIN 
DIN NOU

MONTREAL AU CUCERIT 
„CUPA STANLEY-

Pentru a 20-a oară, echipie
rii clubului Montreal Cana- 
diens au reușit să cucerească 
„Cupa Stanley", trofeul suprem 
al hocheiului nc rd-ameriean. 
într-o cvadruplă finală a ligii 
americano-eanadiene (N.H.L.) ei 
au dispus net de formația Bos
ton Bruins, pe care au învins-o 
în toate cele patru întîlniri. 
Iată scorurile înregistrate, în 
ordine : Montreal — Boston
7—3 ; Montreal — Boston 3—0 ; 
Boston — Montreal 2—4 și

Boston — Montreal 1—2 (după 
prelungiri). Ultimul gol al cam
pionatului a fost înscris de 
Jacqufes L.emaire care, împreu
nă cu Guy Lafleur si Steve 
Shut, formează cea mai puter
nică linie de atac a celebrei e- 
chipe canadiene.

După cum se anunță în 
cercurile de specialitate, Mont
real Canadiens urmează să în
treprindă în această toamnă un 
turneu de mai multe jocuri în 
U.R.S.S.

CLUJ-NAPOCA, 26 (prin tele
fon). Joi după-amiază au Început 
tn Sala Armatei din localitate 
campionatele naționale Individu
ale de haltere rezervate seniori
lor. Primele rezultate Înregistrate 
au fost slabe șl din această cau
ză la categoria muscă, la tota
lul celor două stiluri, nu s-a 
decernat titlul de campion, întru- 
cit nu a fost realizată norma de 
maestru al sportului prevăzută 
de regulament (200 kg). Rezulta
te: cat. muscă (52 kg) — 9 con- 
curenți: 1. I. Bălaș (Șc. sp. Ga
lați) i»5 kg.; 2. A. ploeșteanu 
(Olimpia Buc.) 195 kg.; 3. A.

Buda (Steagul roșu Brașov)
137.5 kg. La „smuist titlul de 
campion a revenit Iul A. Ploeș
teanu cu 87,5 kg., iar la „a- 
runcaf Iul G. Maftei (C.S. O- 
neștl) cu 115 kg. Cat. cocoș 
(56 kg) — 13 concurențl: 1. V. 
Iancu (CHIMPEX Constanța)
217.5 kg — campion național, 2. 
C. Mateeș (C.S. Onești) 215 kg., 
3. L Layos (C.S.M. Reșița) 210 kg. 
La „smuls", S. Parascliiv (Stea
ua) a ciștigat titlul cu 102,5 kg., 
dar accidentindu-se s-a retras 
din concurs, Iar la „aruncat" ti
tlul a revenit lui V. Iancu cu
127.5 kg. întrecerile continuă.

ÎNTÎLNIRI AMICALE DE FOTBAL
• In continuarea pregătirilor 

pentru preliminariile campiona
tului mondial de lotbal, repre
zentativa Bulgariei a susținut la 
Sofia un joc de verificare in 
compania formației locale Loko
motiv. Selecțlonabilil au termi
nat învingători cu scorul de 6—0.

O Echipa vest-germană Ein
tracht Braunschweig, aflată în 
turneu în R.D. Germană, a sus
ținut un meci amical cu formația 
F.C. Magdeburg. Victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 2—1 
(1—1). Partida a fost urmărită de 
peste 30 000 de spectatori.
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