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De azi, la arena Progresul, în „Cupa Davis“

La sediul Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania au continuat, joi, 
convorbirile oficiale dintre de
legația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și delegația 
de partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane, condusă 
de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central ai Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă, de cordialitate to
vărășească, specifică raportu
rilor de prietenie, solidaritate și 
strinsă colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

★
Tn cursul după-amiezii de joi, 

delegația de partid și de stata 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost oaspetele re
giunii și orașului Dresda, unul 
dintre cele mai importante cen
tre economice și culturale ale 
Republicii Democrate Germane.

tn această vizită, înalții oas
peți români au fost însoțiți de 
tovarășii Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central ai I’.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, Gunter Mittag, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Margarete 

’ al
al

Muller, membru supleant 
Biroului Politic al C.C. _
P.S.U.G., Siegfried Bock, amba
sadorul Republicii Democrate 
Germane în Republica So
cialistă România.

La intrarea în orașul Dresda, 
înalții oaspeți români sînt in- 
timpinați de tovarășul Hans 
Modrow, primul secretar al Co
mitetului Regional Dresda al 
P.S.U.G., care, în numele locui
torilor din această parte a țării 
prietene, Ie adresează an 
călduros bun venit.

Locuitorii Dresdei au venit 
într-un număr impresionant să 
întimpine pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, 
pe membrii delegației române 
de partid și de stat. De-a lungul 
bulevardelor, împodobite sărbă
torește, inalții oaspeți sînt salu
tați cu entuziasm. Se aplaudă cu 
însuflețire, se scandează numele 
celor doi conducători de partid

și de stat, se ovaționează pen
tru prietenia dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Primul dintre obiectivele vi
zitate este Complexul Universi
tății tehnice. Mii de studenți și 
cadre didactice au ieșit în în- 
timpinarea înalților oaspeți pen
tru a-și exprima bucuria de a-i 
vedea în mijlocul lor.

Rectorul Universității, prof, 
dr. Fritz Liebscher, urează to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, tovarășei Elena 
Ceaușescu, membrilor delegației 
române de partid și de stat, un 
călduros bun venit, relevînd că 
este o deosebită cinste pentru 
cadrele didactice și studenți să 
ii poată saluta ca oaspeți dragi.

Intr-una din sălile clădirii cen
trale a Universității, rectorul 
prezintă profilul și dezvoltarea 
instituției, care va sărbători, 
anul viitor, 150 de ani de Ia în
ființare.

Sînt vizitate, apoi. Institutul 
de electrotehnică și Facultatea 
de chimie textilă.

La plecare, studenții univer
sității, cadrele didactice șl cer
cetătorii, într-o impresionantă 
manifestare de prietenie, salută 
din nou pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți oaspeți.

Aceeași atmosferă plină dc 
căldură a domnit de-a lungul 
traseului străbătut, apoi, de co
loana oficială de mașini in drum 
spre ansamblul mnzeisiic Zwin- 
ger, situat în partea veche a 
orașului.

Aici, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Erich Honecker, to
varășa Elena Ceaușescu, cei
lalți oaspeți sînt invitați să vi
ziteze muzeul de artă veche, 
unde oaspeții admiră în special 
măiestria neîntrecută a lui Ra
fael, Veronese, Tizian, Rubens, 
Jordaens, Rembrandt, Durer, 
Van Eyck.

La Încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat !n cartea de onoare a 
muzeului.

★
Joi seara. In onoarea to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
primul secretar al Comitetului 
Regional Dresda al P.S.U.G., 
Ilans Modrow, și soția, tovarășa 
Annemarie Modrow, au oferit 
un dineu in saloanele Hotelului 
„Newa" din Dresda.

IntIlnirea pe tenis românia-anglia
trei zile de joc, pe care-i pu
blicăm alăturat.

Azi, în meciul inaugural, pri
mii în teren vor fi jucătorul 
nostru nr. 1, Ilie Năstase, și 
racheta secundă a oaspeților, 
John Feaver. Tot primul nos
tru tenisman va deschide și 
gala ultimei zile, cea de dumi
nică, cînd va avea ca adversar 
pe John Lloyd, șeful de coloa- 

al echipei britanice. Al doi- 
echipier al nostru, Dumi- 
Hărădău. va susține al doi- 
meci, de fiecare dată. Pen- 
dublu — așa cum sînt 

forma- 
cu o oră înain- 

jocului. El» 
ușor previzi- 

nostru Ilie 
Țiriac îi va fi 
fraților Dăvid

In pauza unui antrenament de ieri dimineață, Ion Țiriac și Ilie 
Năstase se consultă cu Constantin Năstase, căpitanul nejucător 

Foto : V. BAGEAC
Ieri, cu 24 de ore înaintea 

startului în întîlnirea Româ
nia — Anglia, ultimele detalii 
tehnice erau puse la punct în 
cadrul tradiționalei reuniuni de 
tragere la sorți. într-unul din 
saloanele de la etajul 21 al ho
telului „Intercontinental" s-au 
reunit cei doi căpitani nejucă
tori ai echipelor — Paul Hut
chins (Anglia) și Constantin 
Năstase (România) — si arbi
trul internațional Jaime Bar- 
troli (Spania), care va conduce 
întrecerea. Erau de față mem-

din urne a biletelor purtîhd 
numele celor 4 jucători desem
nați pentru partidele de sim
plu. Rezultatul „tragerii" poate 
fi urmărit in programul celor

uzanțele — anunțarea 
țiilor se va face 
te de începerea 
sînt însă foarte 
bile : cuplului 
Năstase — Ion 
opusă perechea 
și John Lloyd.

Desigur, aprecierea șanselor 
în cele cinci partide care na 
stau în față, nu este ușoară. 
Ar fi suficient să spunem, poa
te, că ele sînt mult mai des
chise decit ar părea la prima

Radu VOIA 
Ion GAVR1LESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)
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PROGRAMUL MECIURILOR

VINERI (de la ora 14) 
ILIE NÂSTASE - JOHN FEAVER 
DUMITRU HARADAU —JOHN LLOYD 

SiMBATĂ (ora 15)
Intîlnîrea de dublu

DUMINICA (de la ora 14)
ILIE NASTASE - JOHN LLOYD 
DUMITRU HARADAU-JOHN FEAVER

bri ai Federației române de 
tenis, reprezentanți ai presei, 
radioului și televiziunii.

Reuniunea a fost deschisă de 
Ion Petrache, vicepreședinte al 
F.R.T. A urmat apoi extragerea

DE LA VALOAREA ACTUALĂ, 
SPRE O DEPLINĂ MATURITATE I
Ascensiunea echipei reprezentative de rugby trebuie să continue cu mai multă 

ambiție și angajare din partea specialiștilor și jucătorilor

într-un număr anterior ai 
ziarului nostru ne exprimam 
părerea că în meciul susținut 
la Paris, cu XV-le Franței, 
rugbyștii români nu au evoluat 
la nivelul posibilităților, al 
pregătirii și puterii lor de an
gajament, ceea ce, firește, ridi
că unele semne de întrebare. 
Incercînd să răspundem, 
data aceasta situăm pe 
plan secundar rezultatul, avînd 
în vedere caracterul amical al 
întilnirii. Concluziile desprinse 
din desfășurarea partidei ar 
trebui, însă, reținute și folosite 
pentru interesul general al 
rugbyului, al reprezentării 
lui cu tot mai multă strălu
cire în arena internațională.

La puțin timp după încheie
rea jocului, 
Cosmănescu 
cu, evident 
REZULTAT, 
care echipa 
rea de pe 
ne confirmau faptul că în acest 
meci rugbyștii noștri nu s-au 
mobilizat așa cum au făcut-o 
altă dată, n-au valorificat dccît

de 
un

antrenorii Petre 
și Valeriu Irimes- 
afectați NU DE 
ci DE MODUL in 
a abordat întîlni- 

„Parc des Princes",

parțial forța și eficiența jocului 
colectiv, caracteristic formației 
reprezentative. Se pare, de a- 
semenea, că evoluția slabă a 
echipei franceze (ritm lent, joc 
„închis", cu multe baloane tri
mise în tușă, greșeli tehnice 
ș.a.), ca și rezultatul egal (6—6) 
de la sfîrșitul primei reprize 
au creat jucătorilor români fal
sa impresie că pot cîștiga me
ciul relativ ușor, fără acele e- 
forturi grele, susținute pînă în 
ultimul minut, care i-au con
dus de atîtea ori spre victorie.

Avem toată prețuirea și ad
mirația față de munca temei
nică pe care jucătorii români 
au depus-o în ultima vreme 
pentru a cuceri — meritat — 
poziția fruntașă pe care o au 
astăzi în rugbyul mondial, pen
tru acel adevărat triumf spor
tiv realizat de ei în campiona
tul european (F.I.R.A.). Cu a- 
ceste gînduri și sentimente, ca 
și cu încrederea in marile dis
ponibilități ale acestor valoroși 
jucători (și ale altora, aflați la 
porțile larg deschise ale lotu
lui) ne luăm îngăduința să spu

nem că, pe drumul consacrării 
depline în ierarhia internațio
nală, echipa noastră mai are 
încă destule lucruri de făcut, 
destule probleme de rezolvat. 
Valoarea, pregătirea superioa
ră, talentul, puterea de luptă 
și de dăruire — toate aceste 
calități trebuie dovedite în fie
care meci, de fiecare dată cînd 
sînt reprezentate culorile spor
tive ale țării. Faptul că acest 
deziderat s-a realizat numai în 
parte în jocul cu Franța nu se 
explică, însă, numai prin gre
șelile de ordin personal (re
cunoscute cu sinceritate de ju
cătorii în cauză) amintite în 
cronica meciului și prin insu
ficienta mobilizare din întîlni
rea de la Paris. „Avem o echi
pă de valoare certă — ne spu
nea antrenorul Valeriu Irimes- 
cu — care a realizat prin efor
turi remarcabile un salt calita
tiv rapid și evident pentru toa
tă lumea. Ea nu a cîștigat însă

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Competiții atractive 
pentru întregul tineret

in toate județele au loc in cadrul „Daciadei" întreceri atractive 
rezervate tuturor categoriilor de tineri. Astăzi prezentăm citeva 
dintre inițiativele organelor sportive și ale celorlalți factori c» 
atribuții in acest domeniu.

• BUCUREȘTI. 
Stadionul Steaua. O 
zi frumoasă de în
ceput de vară. Baza 
sportivă răsună de 
larma sutelor de 
copii care împîn- 
zesc aleile și tere
nurile de sport. 
Au venit aici pen
tru a participa_ la 
„Serbarea sportivă 
a preșcolarilor din 
sectorul 7“ al Ca
pitalei, organizată 
în cadrul „Dacia
dei". Tribunele te
renului de rugby 
sînt arhipline, evi
dent cu părinți și 
bunici. Emoțiile 
sînt, parcă, 
mari în 
spectatorilor 
nerăbdători, 
cearcă să-i 
noască pe cei dragi 
în puzderia de 
„șoimi" care încep 
defilarea. Urmează 
raportul prezentat 
de Andreea Fă- 
gădău.

Sutele de copii 
aduc un emoțio
nant omagiu de 
recunoștință: „Mul
țumim din inimă

Primul număr din program 
este prezentat de dansatori. în 
minunate costume, ei susțin 
antrenante dansuri populare, 
încheiate de Hora Unirii.

Apoi, gazonul stadionului 
este ocupat de minifotbaliști, 
minibaschetbaliști, minitenis- 
mani. Disputa lor este dîrză. 
încurajările tribunelor nu mai 
contenesc: „bravo Corina",
„bine Ioana", „mai repede 
Dana", „nu te lăsa Costel"...

Concursul de atletism, șta
fetele aplicative, precum și

mai 
rîndul 

care, 
în- 

recu-

Dispută acerbă pentru minge intre minibas- 
chetbalistele de la grădinițele 94 și 208...

Foto : S. BACKSY
parildului". ansamblurile de gimnastică rit

mică modernă, care au înche
iat această minunată manifes
tare, au fost extrem de inte
resante, de instructive.

La festivitatea de premiere 
care a urmat,, celor mai buni 
li s-au înmînat diplome și me
dalii, batoane de ciocolată...

Nu ne rămîne decit să-i fe
licităm pe organizatori : Inspec
toratul școlar și Consiliul pen
tru educație fizică și sport din

(Continuare in pag. 2-3)



DACIAD A
(Urmare din pag. 1)

Bectorul 7 al Capitalei, care au 
a 
al 
o

in intenție de 
reușit festival 
tru preșcolari 
dițională.

face din acest 
sportului pen- 
întrecerc tra-

Paul 1OVAN

sindicale, care 
de activitatea

• Organizațiile 
răspund direct 
asociațiilor sportive din între
prinderi și instituții, se preo
cupă intens, în aceste 
Inițierea unor acțiuni 
să atragă un număr 
mare de tineri și tinere 

' tul unor întreceri în 
competiției sportive naționale 
„Daciada". Detalii în această 
direcție ne-au fost oferite de 
cîțiva șefi de comisii sport- 
turism de la consilii județene 
ale sindicatelor. Am reținut in
formațiile furnizate de trei 
dintre ei.

LEONID STAN — Galați : 
„în asociații sportive ca Au
rora, Constructorul I.C.M.S.G., 
Proiectantul din Galați și al
tele au fost organizate nu
meroase competiții, cu partici
parea unui număr mare de ti
neri, dedicate Daciadei. Cam
pionatele acestor asociații, des
fășurate la volei, handbal, po
pice, tenis de masă și tenis 
de cîmp au loc aproape în fie-

zile, de 
menite 

cit mai 
la star- 

cadrul

care sîmbătă și duminică, în 
cadrul atelierelor și secțiilor".

VASILE HILOCHE —Neamț: 
„în întreg județul Neamț în
trecerile au cuprins, cu foarte 
mici excepții, aproape toate 
întreprinderile și instituțiile în 
care există asociații sportive. 
La competițiile de fotbal, vo
lei, handbal, cros și tenis de 
masă au participat peste 7 500 
de tineri și tinere. Pentru pe
rioada următoare, asociații ca 
Relonul Săvinești, Cimentul Bi- 
caz, Celuloza P. Neamț și La
minorul Roman și-au propus 
organizarea altor acțiuni în ca
drul Daciadei. Este vorba de 
competiții de atletism, jocuri 
sportive și orientare sportivă 
organizate la început la nive
lul secțiilor, atelierelor și sec
toarelor, apoi la nivelul fiecă
rei întreprinderi".

STELIAN DUMITRESCU — 
Prahova : „La numeroase între
prinderi prahovene, ca Meca
nică fină Sinaia, Postav Azuga, 
„1 Mai" Ploiești și altele, au 
fost amenajate panouri și ga
zete de perete prin care sînt 
popularizate acțiunile ce ur
mează a fi organizate: cam
pionate de handbal, volei și 
fotbal, concursuri de orientare 
sportivă etc.“.

• BUCUREȘTI. O atractivă 
acțiune sportivă în cadrul „Da-

ciadei", pentru tinerii posesori 
de biciclete, va avea loc du
minică dimineață în Capitală. 
Este vorba de excursia 
turistică organizată de 
clubul cicloturistic din 
B.T.T. filiala București, 
ca obiectiv pădurile Pustnicul- 
Brănești. După cum ne infor
mează Constantin Rusu, orga
nizatorul excursiei, plecarea se 
va face din fața stadionului Di
namo, la ora 9, în afară de 
membrii clubului sînt așteptați 
să participe și alți iubitori ai 
cicloturismului.

Cu acest prilej se va des
fășura un frumos program 
sportivo-distractiv.

• ODORHEIU SECUIESC. 
Din. inițiativa Școlii generale 
nr. 1 din Odorheiu Secuiesc, 
cu sprijinul C.M.E.F.S. și al 
Casei pionierilor din munici
piu, a avut loc un concurs de 
atletism, la care au participat 
sportivi din 9 școli cu profil 
de atletism din țară. Concursul 
se înscrie în șirul competițiilor 
care se organizează în cadrul 
„Daciadei". După dispute a- 
tractive, primele trei locuri pe 
echipe au fost ocupate de : 
Școala generală nr. 4 Baia 
Mare 707 p, Școala generală nr. 
190 București 699 p, Școala ge
nerală nr. 19 Sibiu 622 p. (Adolf 
Tialoga, coresp.).

ciclo- 
către 

cadrul 
avind

0 PLEDOARIE PENTRU POLO...
A\\\\\\\\\\W

De cîțlva ani. Liceul „Dimitrie 
Bolintineanu" din sectorul 6 al 
Capitalei are în structura sa clase 
de înot la nivelul copiilor din 
ciclul I (clasa intîi și a treia), 
încadrate cu profesori-antrenorl 
de specialitate. Reușita experi
mentului determină sporirea nu
mărului de clase de înot, cu încă 
două, pentru copiii din primul 
an de școală șl, totodată (ceea 
ce reprezintă un fapt inedit), pro
filarea — din toamnă — a două 
clase pa polo.

Prof. Adrian Beldeanu, direc
torul liceului bucureștean (în pa
ranteză fie menționat, o verita
bilă pepinieră a sportului de per
formanță, unde au învățat hand- 
baliști, fotbaliști, luptători de va
loare republicană), cel care a ți
nut să ne facă cunoscută nouta
tea. s-a arătat deosebit de recep
tiv la această măsură a Ministe
rului Educației 
lui.

Vizitând liceul, 
ma că alegerea 
polo (alături 
plin temei, 
lintineanu" 
două bazine 
copii, spre 
altul pentru 
metri) șl în 
și polo. Ambele bazine sînt do
tate cu instalații modeme, adec
vate. Inițiativa creării acestui ve
ritabil centru de înot șl polo șco
lar aparține Consiliului popular 
al sectorului t șl s-a bucurat, 
rum era firesc, de sprijinul 
federației de specialitate.

Noile nuclee de polo de la Li
ceul „D. Bolintineanu" vor func
ționa cu elevi ai claselor a IX-a

șl a Xl-a, care se pot înscrie pînă 
la data de 15 iunie inclusiv (la 
secretariatul liceului, din Calea 
Rahovei 355). Cel interesați vor 
avea de susținut o singură pro
bă. de aptitudini (25 m, o lungi
me de bazin, indiferent de stil).

Tiberiu STAMA i
c

șl Invățămîntu-

ne-am dat sea- 
acestuia pentru 

înot) lși are de- 
,Bo- 

amenajate

de____ _. __
Intr-adevăr, la 
au fost 
de înot, unul pentru 
Inițiere (14 metri), 
elevii avansați (25 
care se poate Juca

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
Astăzi, la Snagov, finaleie campionatului pe echipe la 

caiac-canoe
A doua mare competiție a 

sezonului intern de caiac-canoe, 
campionatul republican pe e- 
chipe, a început ieri dimineața 
pe lacul Snagov. în prima reu
niune a campionatului — care 
programează întreceri pe dis
tanțele de 500 și 1000 metri, 
adică la acele 11 probe cu
prinse în programul olimpic — 
s-au desfășurat cursele elimi
natorii, seriile și semifinalele. 
De fapt, tururile eliminatorii 
au diferit de la probă la probă 
în funcție de numărul de în
scrieri, la unele probe faza se
mifinalelor fiind eliminată, al
tele urmînd chiar a-și consuma 
direct... finalele.

Desfășurarea curselor de ieri 
nu a oferit surprize, astfel că 
astăzi cele două mari protago
niste, Steaua și Dinamo, care 
grupează majoritatea caiaciștilor 
și canoiștilor fruntași, vor ali-

ni a, fiecare, toate cele 11 e- 
chipaje la startul finalelor. (Per
formanța, meritorie, a mai fost 
realizată și de sportivii de la 
S. C. Tulcea. Delta Tulcea și 
Rapid). Numărul impar al 
probelor, pe de-o parte, și di
ferența de valoare dintre caia- 
ciștii și canoiștii de la Steaua 
și Dinamo și cei ai celorlalte 
cluburi — care exclude, teore
tic, posibilitatea Intercalării a- 
cestora din urmă —, pe de 
altă parte, anunță o luptă pen
tru titlu foarte strînsă, care ar 
putea fi decisă abia de ultima 
probă. Dinamo are individuali
tăți remarcabile (Vasilc Dîba, 
Maria Cosma, Ivan Patzaichin, 
Lipat Varabiev), dar regu
lamentul concursului — un sin
gur echipaj de probă și drep
tul, pentru fiecare concurent, 
de a lua un singur start — 
și omogenitatea superioară a

unor echipaje steliste echili
brează șansele.

Va reuși Steaua să-și apere 
titlul, sau se vor impune dina- 
moviștii ? Vom avea răspunsul 
la capătul finalelor de azi, care 
încep la ora 9, Ia Snagov.

„Cupa României** 
Ia călărie

du-începind de astăzi, pînă 
minică, pe moderna bază hipică 
din Iași se 
cursurile de obstacole din ca
drul competiției de călărie do
tată cu „Cupa României". Par
ticipă sportivi de la Steaua, Di
namo, C.S.M. Sibiu, Agricola 
Lugoj. C.S.M. Iași, A.S. Timi
șul Izvin, Olimpia București si 
C.S.M. Craiova (componenții lo-

desfășoară con-

Prilejuri de afirmare a

UN ATLET ClT... TREI JUDEȚE!

SCOT

tului reprezentativ A — Al. Bo
ran, C. Vlad, O. Recer și D. 
Velea — iau parte la un con
curs Jn Iugoslavia).

In cele trei zile de concurs 
din cadrul „Cupei României" sînt 
programate cinci probe (patru 
individuale și una pe echipe), 
iar cîștigătoarea trofeului va 
fi desemnată pe baza adiționă
rii punctelor cucerite de echipe 
in toate Întrecerile.

Programul competiției : as
tăzi — proba de categorie se- 
miușoară (cu un barai) și pro
ba de categorie ușoară (la cro
nometru) ; sîmbătă : parcurs 
inversat categoria semiușoară și 
parcurs american categoria mij
locie ; duminică — proba pe e- 
chipe.

La fiecare probă participă atît 
sportivi seniori, cit si juniori.

Faptul că Dudu Georgescu a 
marcat pînă acum, în acest 
campionat, mai multe goluri 
decît au făcut-o... 10 echipe, do
vedește eficienta fotbalistului 
dinamovist și, implicit, inefica
citatea atîtor formații din pri
mul eșalon. Dar exemplul lui 
Dudu Georgescu nu este sin
gular... Iată și un caz din atle
tism.

Zilele trecute, la prima etapă 
a „Cupei României" — compe
tiție sinonimă cu campionatul 
republican pe echipe — sprin
terul dinamovist Toma Petres
cu a cîștigat probele de 100 m 
(10,2) și 200 m (20,8) și a con
tribuit la succesul formației de 
ștafetă 4X100 m (40,8).

Pentru cele două victorii in
dividuale el a primit rite 9 
puncte (adică 18 n). Fiindcă el 
a realizat performante de va
loare internațională, sprinterul 
dinamovist a fost recompensat 
cu 24 de puncte (cite 12 la fie
care probă). La totalul de 40 
p Toma Petrescu a mai adău
gat incă 2.25 — contribuția sa 
de la ștafetă. Deci, in cadrul 
amintitei competiții, Toma Pe
trescu a realizat 42,25 n. adică 
ceva mai puțin de o cincime 
dintre punctele totalizate de e- 
chipa Dinamo, lidera competi
ției masculine. Dar cu 42,25 p 
Toma Petrescu a obținut mai 
multe Duncte decît a făcut re
prezentativa județului Iași (41,5 
p), și cam tot atîtea cite au 
realizat echipele județelor Bra
șov (43,5 p) și Cluj (45 p.).

Intr-o atare situație nici nu 
știm ce să apreciem : valoarea 
lui Toma 
valoare a 
județe ?...

Petrescu, sau linsa de 
a*leților din cele trei

Romeo VILARA
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SPRE O DEPLINA MATE
(Urmare din pag I)

automobilițtilor începători
Pentru depistarea de noi ta

lente în automobilism, federația 
de specialitate a hotărît ca în 
unele din etapele de campionat 
să se organizeze și întreceri, 
separate, pentru începători. 
Măsura s-a dovedit bună, do
vadă fiind faptul că la startul 
acestora se prezintă foarte 
mulți tineri. Un exemplu în a- 
cest sens ni l-a oferit competi
ția dotată cu „Cupa Jean ~ 
cianu". organizată recent 
filiala A.C.R. București și 
Unirea Tricolor. La proba 
zervată începătorilor (clasa 
cia 1300) au luat startul 22 de

Cal
de 

A.S. 
re- 

Da-

'lINOSTffy

învățare a înotului, 
api oape 150 de copii, 
și 0 ani, participă la 
de inițiere în acest 
și util sport. Instruc-

concurenți din București, Bra
șov, Pitești, Km. Vîlcea, Alba 
Iulia. Tinerii automobiliști și-au 
disputat cu multă dîrzenie șan
sele, dovedind reale aptitudini 
pentru performanță. Iată și 
primii clasați : grupa I : 1. Al. 
Aposteanu (ACR București), 
fost... multiplu campion Ia ca
notaj, 2. Maria Coșereanu, 3. 
Ștefan Micu (ambii ACR 
Alba) ; grupa a Il-a : 1. Radu 
Dumitrescu (fiul multiplului 
campion Marin Dumitrescu), 2. 
Gh. Neagu (ambii Unirea Tri
color), 3. Gh. Popa (ACR Bucu
rești).

și maturitatea completă 
să-i permită obținerea 
consecuțli de înalte 
mante, îmbogățirea acestora cu 
noi străluciri".

Este bine că specialiștii noș
tri (sperăm că și jucătorii frun
tași) gîndesc astfel, cu spirit 
realist și responsabilitate, pen
tru că, intr-adevăr, marea per
formanță, îndeosebi cind o e- 
chipă are o carte de vizită ca 
aceea pe care o poate arăta cu 
mîndrie formația reprezentativă 
a țării noastre, cere confirmări 
permanente în „maratonul" com
petițiilor internaționale. Altfel,

care 
unei 

perfor
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gate cu n 
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RUGBY PENTRU ELEVI

• ST

■ LA BAZINUL ACOPERIT 
din Reșița s-au deschis cursu
rile de ’ '
Zilnic, 
între 3 
lecțiile 
frumos .__________
tori sîr.t antrenorii Școlii spor
tive din localitate : Daniela 
Coroiu, Mihal Potoceanu si 
Mircea Hohot Este interesant 
de amintit că în cei 20 de ani 
de cind se organizează ase
menea cursuri la Reșița, pes
te 12 000 de copil au Învățat 
să înoate • LICEUL DE MA
RINA din Galați are trei pro
fesori de educație fizică deo
sebit de activi — I. Cucu, M. 
Forțu șl I. Mandaehe. In ulti
mul timp, ei au organizat o 
mare competiție de baschet, 
în care s-au întrecut repre
zentativele a 28 de clase. A 
cîstigat echipa anului II F. 
a în PARCUL „SUB ARINI" 
din Sibiu s-a desfășurat du
minică tradiționalul „Marș ai 
poștașilor", competiție din ca
drul „Daciadei". Trei factori 
poștali de la Oficiul PTTR nr. 
1 au ocupat primele locuri la 
bărbați (T. Popovici, N. Tur
cea și N. partală), iar la fe
mei Maria Crivăț (Of. p. 3) 
s-a clasat prima, înaintea co
legelor ei de la Of. p. 6 — 
Elena Szantu și Genovica Ba- 
diu. Toți aceștia s-au calificat 
pentru etapa județeană a com- 
pet'țiel a IN PRIMELE CINCI 
LUNI ale anului, în iudețul 
Argeș s-au constituit 32 de noi 
secții, no ramură de sport la 
atletism, fotbal, handbal, au
to, volei etc. Dintre noile sec
ții. s-a evidențiat încă de pe

acum secția de atletism de la 
Dacia, unde activează 27 de 
atlețl fruntași, dintre care doi 
au și fost selecționați In lotul 
național de juniori. « NUME
ROȘI TINERI de la Mctrom 
Brasov lucrează în orele lor 
libere la rebituminizarea tere
nurilor de handbal, volei și 
tenis, pe care vor începe în 
curînd „întrecerile de casă" ale 
asociației. In momentul de 
față, la Metrom se află în pli
nă desfășurare campionatul a- 
sodației la fotbal și popice, la 
care își dispută întâietatea 
cite 14 echipe a 350 DE E- 
LEVI au participat la un ma
re cros organizat de Centrul 
atletic Ștefăneștâ (jud. Praho
va). Printre cel mal rapizi a- 
lergătorl s-au numărat Doina 
Vlad, Ruxandra Alexandru, 
Laurențiu Bondoc și Constan
tin Chelbu a SE ÎNFRUMU
SEȚEAZĂ stadioanele din Me
diaș. Astfel, s-au regazonat șl 
s-au împrejmuit terenu
rile asociației sportive Spar
ta (în prezent se lucrea
ză la înălțarea vestiare
lor). Terenul de fotbal de pe 
stadionul Gaz metan Ya a- 
vea în curînd un nou., covor 
de iarbă. a LA TInAra aso
ciație sportivă bîrlădeană 
F.E.P.A., de pe lingă Fabrica 
de elemente pneumatice și 
automatizare, a început un in
teresant campionat de fotbal, 
la care participă 12 reprezen
tative de secții și servicii.

RELATĂRI DE LA i D. Glă- 
van, T Sirlopol, I. Ionescu, 
I. Feteam^ c. Gruia, Gh. Mu- 
șat, Z. Rișnoveanu șl E. So
lomon.

Școala generală „Dumitru 
Petrescu", cu program de 
rugby, din București, str. Lai
nici nr. 4—8, sectarul 8, pri
mește elevi tolentați, din 
toate județele țării, pentru 
clasele de gimnaziu ți liceu.

înscrierile se fac :
— pentru clasa a IX-a și 

clasele V-V1H între 16-18 
iunie.

Se asigură, contra cost, ca
zare în căminul liceului.

Informații la secretariatul 
școlii, telefon : 65.58.45.

N o t ă
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AU OBOS
Dificultâțile traseului de la mar

ginea orașului zărnești — pe ca
re s-a desfășurat duminică pri
ma etapă a campionatului de 
motocros — au fost accentuate 
de ploiie abundente căzute în zi
lele premergătoare startului, su- 
punîndu-i pe sportivi la un se
rios examen. Din capul locului, 
trebuie să spunem cu regret că 
puțini, foarte puțini alergători au 
reușit să facă față condițiilor de 
concurs 
numărat pe degetele unei' singu
re mîini 
nat cursa intr-un ritm alert. Este 
suficient să arătăm că în prima 
manșă, cind toți participanții 
s-au aflat în plenitudinea forțe
lor, Mihai Banu (Poiana Cîmpi- 
na), Ernest Millner (Torpedo 
Zărnești), Aurel Ionescu (Ener
gia Cîmpina) șl Traian Moașa

șl, în consecință, am

pe cei care au termi-
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des- 
ori, 

pro- 
din- 
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vație calmă, nu putem mer
ge mai departe in analiză. 
Ceea ce li se poate imputa 
apăsat — tot după o părere 
de om care învață din fie
care pumn — este o lipsă 
evidentă de duritate, de as
prime absolut necesare azi 
in ring. Ca deobicei in dia
lectica sportivă, ceea ce s-a 
cîștigat intr-un domeniu se 
pierde cumva in altă parte. 
Stilistica nu s-a echilibrat 
deocamdată cu forța care 
altădată era mai mare. Ori 
azi, cum necum, duritatea 
primează, bătaia e mai zdra
vănă ca 
un stil

r se pră- 
re de om 
stupizi îți 
sportivă e 
, din glo- 
ictorie in 

ori tre- 
— in si- 
și dem- 

lui care 
totul" și 
jrele din 
« murit" 
Intre noi, 
ilte am 

să mai

niciodată, impunind 
mai puțin elegant, 
dar foarte eficace. 
Nu lipsă de stil — 
ci o maximă com
bativitate și rezis
tență. Un Ribakov 
învins 
kowski, 
vingind 
puterea 
zista la 
butantului acela so
vietic — sint exem- 
trebuie să ne des-

de Nowa- 
Beyer in
door prin 
de a re- 

vijelia de-

părerea 
incon- 

pierde- 
cuțit nu 
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de teh- 
tea for- 
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ple care 
chidă bine ochii și să nu ne 
pierdem firea.

In schimb, adică patetic 
pină la lacrimi, gata la a-ți 
pierde cumpătul se zice și 
se scrie că ar fi fost acel 
2—3 dintre Năstase si Gott
fried. Am citit cronica me
ciului în „Le Monde" — 
unde tenisul e comentat de 
un bătrîn specialist care fo
losește superlativul pe cit 
de des dădea nota 10 profe
sorul meu de istorie — și am 
înmărmurit ca telespectator. 
Omul zicea că a fost meciul 
care a înnobilat turneul, 
că Năstase a fost magnific 
și că, la urmă, n-a existat 
nici învingător nici învins, 
ci doar o singură ovație a 
unui public epuizat... Așa 
pusă problema, meciul Româ
nia—Anglia începe bine și nu 
aș dispera dacă am obține o 
victorie categorică.

BELPHEGOR

AECHiPEI DE RUGBY
'.țe, sînt cei ai cluburilor, unde de fapt 

cîșli- se asigură pregătirea de bază a 
pasiune, rugbyștilor fruntași, ci și fie- 
adesea care jucător în parte.

ege, de Sîmbătă seara, la „Grand 
• echipei Hotel" din Paris, a avut loc 

trebuie festivitatea de decernare a Cu
tă am- pei cuvenite campionilor Euro- 
ă, pen- pei (ediția 1976/77) rugbyștilor 
IEA IN- români, neînvinși în această
VSTAZI competiție de mare prestigiu.
O DE- Gîndurile și ambițiile ar trebui 

să se îndrepte acum, cu încre- 
sâ me- dere, spre păstrarea acestui im- 
hoastră, portant trofeu in vitrina spor
ului și tului românesc.
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TIR 70 DE ARCAȘI din
pi I A DPI II București, Satu Mare 
W MKWL Arvinoasa și Tg. Mureș 
au participat la cea de a 14-a ediție a 
„Cupei municipiului Tg. Mureș**. Pe 
echipe au cîștigat Voința Tg. Mureș la 
seniori cu 5570 p, la senioare 4949 p 
șl Olimpia București la juniori cu 
5751 P (I). La Individual s-a evi
dențiat în mod special junioara 
Maria Grebur (Voința Satu Mare) 
prima clasată la senioare cu 2020 p 
— nou record național de senioare șl 
junioare (v.r. ia senioare 1967 p. Ia 
junioare 1957 p). La seniori a cîș
tigat V. Slârtescu (Olimpia București) 
2129 p, la funioare Ana Chin (Sânâ- 
tatea Tg. Mureș) 1809 p șl la ju
niori D. Codrea (Minerul Aninoasa) 
2081 p - nou record (v.r. 2060 p). 
(I. PAUȘ -coresp.).

JE SAU MOTOCROSIȘTH?
I reușit noștri nu pot stăpîni la maximum

de la „caii putere" ai mașinilor lor de-
rn tur oarece nu au forța, rezistența și

man- viteza (de reacție) necesare ma-
îără a nevrării pe teren accidentat a
0 să-și motocicletei care cîntărește, de
L pildă la 500 cmc, circa 130 kg. Șl
și an- cu toate că antrenorii șl ipstruc-

- 1 scă- toril au subliniat, cu prilejul
pașini- cursurilor de perfecționare a ca-
u me- drelor tehnice, că fără o minu
ne nu țioasă pregătire fizică, împletită

mai cu Instruirea tehnică, tactică și de
avut atelier nu sint de conceput per-

e tra- formanțele, iată că se face prea
vala- puțin în privința respectării cu

Argu- strictete a programului de antre-
iți cu nament.
embri Urmarea : în marea lor majo- 
aler- ritate. motocrosiștii dâu semne vă- 

rspec- dite de... oboseală in timpul 
foxiod- cursei I
țătoS Troian 1OANIȚESCU
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DIN CARNETUL 

CRONICARULUI

DUELUL DOBRIN — DUMITRU
Față în față, în partida de la 

Pitești, doi conducători de joc : 
Dobrin (F. C. Argeș) și Dumitru 
(Steaua). Primul, animator al 
fostei echipe naționale, secundul, 
al actualei reprezentative a Româ
niei. Un duel ce se anunța deo
sebit de interesant, constituind 
una din atracțiile medului la ca
re au ținut să asiste peste 25 000 
de spedatori, care au umplut pî- 
nă la refuz stadionul din Trivale,

Șl dacă prin datele obiective 
ale „duelului" jucătorul bucureș- 
tean intra pe teren în avantaj 
(uzura lui fiind mal mică, ținlnd 
cont nu numai de diferența de 
vîrstă : Dobrin — 30 ani. Dumi
tru — 27, d, mai ales, de faptul 
că internaționalul piteștean va 
împlini, la 1 iulie, 15 ani de pre
zență neîntreruptă în Divizia A, 
în timp ce căpitanul echipei mi
litare are abia 9 ani pe scena 
primei divizii), realitatea meciu
lui avea să-1 dezmintă. Pentru că 
Dobrin a evoluat excelent în pri
ma repriză, fiind, prin clarvizlu- 
ne șl finețe tehnică, factorul ca
talizator al echipei sale, propul- 
sor al coechipierilor și coautor al 
golurilor, „pata de culoare" in- 
țr-un med al vigorii șl angaja
mentului. în acest context, com
portarea lui Dumitru a apărut 
ștearsă, atât-ca individualitate, cit 
și în angrenajul formației sale, el 
„ieșind La rampă" doar la fazele 
fixe.

Cu resurse fizice diminuate pe

măsură ce partida se apropia de 
final (de două ori a venit la tușe 
pentru a se răcori), Dobrin a 
scăzut ritmul în repriza secun
dă, ceea ce s-a repercutat ime
diat in evoluția echipei piteștene, 
in timp ce aportul lui Dumitru a 
fost scăzut tot timpul, el fiind 
chiar înlocuit cu zece minute 
înaintea încheierii meciului. 
<P. SI.)

„ECLIPSA" BIHOREANA...
La Iași, F.C. Bihor a pierdut 

al patrulea meci consecutiv ! 
Golaverajul ei în aceste ultime 
patru etape : 2—12 ! Numai
două goluri marcate în cele 
două jocuri susținute în depla
sare. O „serie neagră" începu
tă pentru bihoreni, paradoxal, 
după un succes în deplasare 
(1—0 la Hunedoara). Această e- 
clipsă de formă își are cauzele 
sale precise. în primul rînd, ab
sențele unor titulari, dintre care 
Kun II reprezintă marele han
dicap, deși nu s-ar putea spune 
că Lupău și C. Georgescu nu 
înseamnă nimic în jocul echi
pei.

Miercuri, la Iași, F.C. Bihor 
a început partida vrînd să anu
leze impresia unei echipe mo

Pe teme actuale

deste. A mizat, decî, pe atac, 
chiar dacă avea în față echipa 
cu cea mai bună apărare din 
campionat, raportîndu-ne la nu
mărul de goluri primite (28). 
F.C. Bihor n-a avut, însă, forța 
morală să-și depășească condi
ția ultimelor partide. Și aceas
ta chiar dacă a avut un favo
rabil moment psihologic cînd, 
după pena’tyul ratat de Romilă, 
ieșenii erau apăsați de ratare 
și „certați" de tribune. Tocmai 
atunci, însă, cînd avea avan
tajul psihic, F.C. Bihor a înre
gistrat cea mai slabă perioadă 
de joc din întregul med, pri
mind în șapte minute trei go
luri, fapt curios pentru o apă
rare cu jucători experimentați, 
ca Vidac, Popovici, Bigan, E. 
Naghi și Lucaci. Acel final de 
repriză, cînd echipa ieșeană a 
fost, practic, ajutată să se dez
lănțuie, ne-a spus că marea 
cauză a eclipsei bihorene este 
de ordin moral.

Un cuvînt și despre Simionaș. 
Afectat de nota 4 primită la 
meciul de duminică, cu A.S.A., 
mijlocașul ieșean a încercat să 
demonstreze că alta este va
loarea lui. Simionaș a reușit 
un gol, a obținut un penalty și 
a dat pasa la golul trei, pe lin
gă alte deschideri inspirate. Și, 
totuși, Simionaș are nevoie de 
mai multă limpezime și calm în 
jocul lui, pentru a redeveni 
„vioara" de altădată !... (M.M.I.)

ACTU ALITĂȚI
• LOCURILE DE DISPUTARE 

A SEMIFINALELOR „CUPEI 
ROMÂNIEI". Echipele calificate 
în semifinalele „Cupei României", 
de comun acord, au stabilit locul 
de disputare a întâlnirilor din 
ziua de 15 iunie. Astfel, meciul 
STEAUA — METALUL BUCU
REȘTI va avea loc pe stadionul 
Steaua, iar partida UNIVERSITA
TEA CRAIOVA — RAPID se va 
juca la Pitești.

• DIVIZIONARELE B ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA ȘI DINA
MO SLATINA vor efectua, peste 
cîteva zile, turnee în străinătate. 
Craiovenii vor susține trei jocuri 
în Franța, în timp ce echipa din 
Slatina va evolua în R. F. Ger
mania

• GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
SUCEAVA 2—3 (2—1). Joc amical, 
disputat ieri la Bistrița. Pentru 
oaspeți au înscris Iosep (2) șl 
Grosaru, iar pentru gazde 
Moga (2). I. TOMA, coresp.

• TEHNOMHTAL BUCUREȘTI 
— DINAMO SLATINA 9—2 (0—0). 
Deoarece echipa din Slatina va 
efectua un turneu peste hotare, 
partida ei cu formația Tehno- 
metal, din etapa a 32-a a Cam
pionatului Diviziei B (seria a 2-a), 
s-a disputat ieri la București. 
Golurile au fost Înscrise de Fră- 
țilă, in min. 64 și 90. A arbi
trat foarte bine Mihai Cruțescu 
(București).

A DUMINICA s-a desfășu
rat LA HUNEDOARA finala 
„Cupei memoriale Tudor Paras- 
chiva", competiție rezervată echi
pelor de copii din județul Hune
doara. Trofeul a revenit echipei 
Școlii generale nr. 7 Hunedoara, 
care a învins cu 1—0 echipa' Li
ceului nr. 2 Deva.

STRĂDANII (APE SE (ER CONTINUATE
Miercuri, în prima divizie a 

fost o etapă cu rezultate — ta 
marea majoritate a cazurilor — 
normale : echipele din mijlocul 
clasamentului — oaspete și, mai 
ales, gazde —, precum și de
ținătoarea locului 18, care nu 
mai are nici un fel de speran
țe, și-au apărat șansele în mod 
sportiv, spre satisfacția și a 
publicului spectator, venit la 
stadioane să asiste la între
ceri sportive drepte, corecte. 
Un rezultat neconform cu 
calculul hîrtiei s-a înregistrat 
în Giulești, dar acolo, departe 
de a fi fost vorba de o farsă, sub 
privirile triste ale inimoșilor 
suporteri ai „alb-vișiniilor", s-a 
consumat pentru ei una din 
„dramele" fotbalului.

Cum se vede, cei mai multi 
dintre conducătorii și jucătorii 
divizionarelor A au privit cu 
răspundere recentele precizări 
ale I .R. Fotbal care, în cadrul 
importantei consfătuiri de luni, 
organizată nu fără temei, a atras 
atenția asupra obligației tuturor 
formațiilor dc a disputa cu în
tregul angajament, in deplină 
corectitudine, fiecare partidă.

Dar întrecerea nu s-a înche
iat. Pentru a asigura o desfă
șurare normală și următoarelor 
patru etape ale campionatului 
Diviziei A, federația va trebui 
să acționeze, în continuare, cu 
fermitate, luind toate măsurile 
care se impun.

în materie de arbitraj, dato
rită unor delegări efectuate, 
genere, mai judicios se face 
cum simțită o schimbare 
bine, după etapa de miercuri 
părind, pentru prima oară 
această stagiune de primăvară, 
calificative maxime în număr 
sporit. Ceea ce, în condițiile 
creșterii combativității echipe
lor, a angajamentului fizic este, 
intr-adevăr, un fapt demn de 
a fi subliniat.

Un efort în plus, o mai mare 
atenție va trebui să acorde 
F.R.F. delegărilor de observa
tori, operațiune mereu de prim 
ordin, dar cu precădere acum, 
în acest final de campionat. De 
pe lista săptămânalelor delegări 
au cam dispărut, în ultima vre
me, numele antrenorilor 
rali. Din ce rațiuni, este 
puțin important. Necesar 
ca înlocuitorii acestora să 
dească competență, presiuni», 
personalitate. Numai prezentin- 
du-se cu aceste garanții de în
vestitură, observatorul federal 
impune respect tuturor, condu
cătorilor, antrenorilor, jucători
lor și cavalerilor fluierului.

Și, așa cum se știe, nu atît 
jocurile programate în Capitală 
au simțit nevoia unor observări 
competente, autoritare, cît — 
mai ales — partidele desfășu
rate pe terenurile din provin
cie. Ceea ce se impune și In ur
mătoarele etape.

în 
a- 
în 
a- 
în

fede- 
mai 
este 

dove- 
prestanță,

MARGINALII
VICTORIE CU GREU OBȚI

NUTĂ. Atmosfera existentă du
minică la Constanța, Înaintea par
tidei Portul — Relonul Săvinești 
era încărcată de povara celor 
numai 26 de puncte ale echipei 
locale, care o țineau în subsolul 
clasamentului, acolo în zona fier
binte. De aceea, gazdele au abor
dat partida cu maximă pruden
tă, avînd in vedere că echipa 
din Săvinești. antrenată de fos
tul internațional G. Raksi, reve
lația seriei i a eșalonului se
cund, este o formație bine con
solidată, care are in componen
ța sa cîțiva jucători cu o bună 
valoare. încă din start s-a văzut 
dorința de victorie a constănțe- 
nilor, care să le aducă puțină li
niște ; au crezut în ea șl au o D- 
ținut-o, greu, cu prețul unor e- 
forturi deosebite. Din echipa lo
cală s-a remarcat în special li
nia de mijloc (Caramalău — 
Enache — Iordan), care a împins 
în permanentă jocul înainte, pu- 
nîndu-și de multe ori înaintașii 
in poziții favorabile. Cele două 
goluri, Înscrise de Biliboacă șl 
Iordan, aveau să încununeze e- 
forturile lor.

Oaspeții, care au avut o a doua 
repriză bună, nu au reușit prea 
multe în atac, cu toate că în a- 
ceastă parte și-au organizat mal ■ 
bine jocul, dar în fazele de fi
nalizare s-au complicat, acțiunile 
lor încîlcite izbindu-se de zidul 
unei apărări ferme.

Jocul a fost de un bun nivel 
tehnic, la aceasta adăugindu-se șl 
buna prestație a arbitrului Gh. 
Manta, secondat la linie de C. 
Matecscu și Tr. Alexandrescu — 
toți din ~ 
SANDU).

București. (Florin

★
CALITATEA JOCULUI, SUB 

așteptări, jocul de la Slati
na, dintre Dinamo din localitate 
șl C.S. Tîrgoviște (scor : 1—2), se 
anunța ca interesant, echilibrat șl 
dificil pentru oaspeți. Pe teren, 
insă, lucrurile s-au petrecut alt

IPOSTAZE AIE NESP0PTIVITAT1I
Din etapa de duminică (a 

27-a) a Diviziei C ne-au reținut 
atenția, in mod deosebit, două 
cazuri : rezultatul de 8—0 din
tre Cimentul Turda și Bradul 
Vișcu și comportarea organiza
torilor meciului de la Drobeta 
Tr. Severin, dintre echipa loca
lă Unirea și Pandurii Tg. Jiu, 
față de antrenorul celei de a 
doua formații. Dar iată amă
nuntele :

LA TURDA, Cimentul (afla
tă, după etapa a _26-a, pe locul 
14) întîlnea pe ’ '
(pe poziția a 7-a a clasamen
tului), deci un meci foarte im
portant, mai ales pentru gazde, 
care se aflau în zona retrogra
dării. După cum ne-a relatat 
corespondentul nostru din loca
litate, jocul a început Intr-o 
notă de echilibru, dar oaspeții 
jucau cam tare ; ei au comis și 
o infracțiune în careu, în min. 
20, pentru care arbitrul a dictat 
o lovitură de la 11 metri. Por
tarul oaspeților, Gh. Pop, a 
protestat vehement ți, cînd a 
văzut că arbitrul rămîne ferm 
pe poziție, i s-a adresat cu cu
vinte injurioase, fapt pentru 
care a fost eliminat de pe te
ren. Ce a urmat, e lesne de 
Înțeles. Gazdele au marcat gol 
după gol, in total opt, iar oas
peții au fost sancționați cu încă 
două penalty-uri. In condiții

Bradul Vișcu

LA JOCURILE
fel. Cei care s-au impus încă din 
start au fost fotbaliștii din Tîr- 
goviște. El au întreprins acțiuni 
frumoase pe spații mari, creîn- 
du-și numeroase faze de gol, ra
tate de Isaia (min. 30), Tătaru 
(min. 33, bară, și 75), Furnică 
(min. 20 și 80). Oaspeții au ra
tat și un penalty în min. 39 (fault 
în careu asupra lui Tătaru), cînd 
Greaca a șutat slab și portarul 
Stoica a respins. Golurile victo
riei au fost înscrie in repriza se
cundă, de către Kallo (min. 65), 
care a driblat doi-trei apărători, 
și Isaia (min. 72), rămas nesupra
vegheat in interiorul careului 
mare. Golul gazdelor a fost îns
cris de Bălan (min. 70), în urma 
unui șut extrem de puternic și 
precis de la aproximativ 25 de 
metri.

★

DIVIZIEI B
Dar cum au jucat fotbaliștii di- 

namoviști ? Ei au avut unele ac
țiuni periculoare, dar — în an
samblu — echipa a evoluat slab. 
Fundașii au gafat deseori, iar 
mijlocașii nu au ajutat cum tre
buie ataeanții, care, la rîndul 
lor, in special Mincioagă, au fost 
in zi slabă. Pentru forma in 
scădere a gazdelor, ni se pare 
semnificativ să amintim că de la 
1 mai (meciul cu Voința 3—0), 
Dinamo Slatina n-a mai cîștigat 
pînă ieri nici un meci, suferind 
cinci infringerl consecutive, aca
să și în deplasare. Pe parcursul 
jocului. arbitrul Gh. Ketezan 
(București), care a condus bine, 
a acordat cartonașe galbene lui 
Clocioană, Irățilă, de la Dinamo, 
și Pitaru de la C.S. Tîrgoviște. 
(Vasile IORDACHE).

normale, cu portarul titular în 
joc, Bradul nu primea opt go
luri (pină la acest meci primi
se doar 30 în 26 de jocuri).' 
Deci, iată cît de dăunătoare 
poate fi nesportivitatea unui 
jucător pentru întreaga echipă.

IN PARTIDA DE LA DRO
BETA TR. SEVERIN, dintre 
Unirea și Pandurii Tg. Jiu, 
fruntașa seriei a Vil-a, care se 
află în luptă directă pentru 
șefie cu o altă echipă din Dro- 
beta Tr. Severin, C.S.M., orga
nizatorii au avut o comportare 
cu totul ieșită din comun față 
de Tiius Ozon. antrenorul 
„ll"-lui gorjean. Cînd să intre 
pe teren, cu echipa sa, antre
norul Ozon a fost oprit și „pof
tit", cu forța,- să urce în tri
bună. Evident, o manevră ne
sportivă cu scopul de a văduvi 
echipa Pandurii de antrenorul 
ei principal în timpul jocului. 
Dar să redăm cîteva rînduri din 
scrisoarea lui T. Ozon adresată 
redacției noastre : „Cînd să 
intru in teren, împreună cu e- 
Chipa pe care o antrenez, am 
fost oprit la poartă de tov. Pău- 
nescu, președintele A.S. Unirea, 
și dc doi oameni de ordine. Mi 
S-a spus că ei nu mă recunosc 
ca antrenor și nu am ce căuta 
pc teren. Cu forța, prin îmbrin- 
celi, am fost suit in tribună. 
Am solicitat sprijinul observa
torului federal, tov. E. Baneiu. 
Cu toată intervenția delegatului 
federației, nu mi s-a permis a- 
cest lucru, ba mai mult, din 
nou m-au îmbrîncit și mî s-a 
spus că e dispoziția C.J.E.F.S. 
Mehedinți ca eu să nu intru pe 
teren. Am urmărit jocul din 
tribună. Echipa mea a pierdut 
cu 0—1 pc drept, iar arbitrajul 
a fost corect. Dar ce s-a întîm- 
plat cu mine nu a fost fair-play 
deloc". Fără comentarii... (T. R.)

* ★
OMUL DE GOL AL PETRO

LULUI. Toporan, nume vechi și 
In același timp nou in fotbalul 
nostru. Vechi pentru că jucăto
rul în cauză a mai apărut in 
urmă cu patru ani — deși me
teoric — in primul eșalon divi
zionar, la F.C. Argeș, unde n-a 
rămas decît trei luni, reîntoreîn- 
du-se apoi acolo de unde venise, 
la Azotul Slobozia. Nume nou to
tuși, pentru că, de fapt, de abia 
de la debutul său la Petrolul, 
în decembrie 1975, a pătruns — 
ce-i drept destul de tîrziu, la 25 
de ani — în fotbalul de perfor
mantă. In echipa antrenată de V. 
Stănescu, Toporan și-a găsit re
pede locul, ca atacant central și 
fără să mal aștepte, cum se obiș
nuiește, sarcini, indicații sau în
demnuri a început să arate ceea 
ce știa, adică să înscrie goluri : 
cu piciorul drept, cu stîngul sau 
cu canul, din acțiune sau de pe 
loc, din întoarcere sau cu pre
luare. cu ristul sau cu latul, de 
la distanță sau de aproape, în 
orice împrejurare îndemnat fiind 
nu de dorința de a se remarca

mareînd, ci pur și simplu con
vins că-și îndeplinește o datorie 
față de echipă, față de public, 
față de sine însuși, ca om de gol. 
Și astfel Toporan, pină mai ieri 
anonim, a devenit în prezent un 
nume cunoscut, golgeterul seriei 
I a Diviziei B, cu 26 de go
luri la activ. Ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, nu este deloc pu
țin, ținlnd seama de asprimea 
disputei cu apărătorii în meciu
rile la acest nivel competițional.

Ambițios șl perseverent, corect 
în duelurile cu adversarul, mo
dest și sobru în comportare, Nl- 
colae Toporan, omul de gol al 
Petrolului, se pregătește de pe 
acum pentru viitoarea stagiune 
divizionară A. Duminica trecută 
el a înscris toate cele cinci go
luri ale echipei sale în meciul cu 
Unirea Focșani. O performanță 
rară. O dovadă în plus a unei 
eficacități de excepție, care a 
scăpat pină acum atenției selec
ționerilor și pe care o dorim 
confirmată cît mal deplin pe 
treapta primului eșalon divizio
nar. (M. I.).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea Loto de astăzi va a- 

vea loc la Casa de cultură a sec
torului 4, din strada Mircea Vo
dă, cu începere de la ora 17.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
din 3 IUNIE : Extragerea I : Ca
tegoria 1 * 1 variantă 100% auto
turism Dacia 1300“ ; cat. 2 : 2,70 
a 16.566 lei; cat. 3 : 6,45 a 6.935 lei; 
cat. 4 : 17,70 a 2.527 lei ; cat. 5 : 
53,45 a 837 lei ; cat. 6 : 139,85 a 
320 lei ; REPORT CATEGORIA 
1 : 4.548 lei Extragerea a Il-a : 
Categoria A : 1 variantă 10% au
toturism ,,Dacia 1300“ ; cat. B : 
2.93 a 14.758 lei ; cat. C : 7,70 a 
5.558 lei ; cat. D : 15.75 a 2.717 
lei ; cat E : 77.55 a 552 lei ; cat. 
F : 122.60 a 349 iei ; cat. x ?
1.334.05 a 100 lei. REPORT CATE
GORIA A : 68.308 lei. Autoturis
mul .,Dacia 1300“ de la extrage
rea I a revenit participantului 
POPESCU MIRCEA din Bucu
rești. iar cel de la categoria A 
a revenit participantei SANDU 
MARIA din București.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT 
DIN 8 IUNIE : Categoria 1 : (13 
rezultate) 1 variantă 10% a 44.549 
lei ; categoria 2 : (12 rezultate)
5,20 variante a 10.281 lei ; catego
ria 3 : (11 rezultate) 58,90 varian
te a 1.361 lei.

Cîștigul de 44.549 lei de la ca
tegoria 1 a revenit participantu
lui CONSTANTIN MIRCEA- din 
București.



Duminică, în Capitală in „Cursa Victoriei4* la ciclism SPORTIVI ROMÂNI
MECIUL DE ATLETISM

ROMANIA - ITALIA
Fcderația italiană de atle

tism (F.I.D.A.L.) a făcut cu
noscută componența echipei fe
minine pe care o va prezenta 
duminică, pe stadionul Repu
blicii din Capitală, Ia meciul 
de tradiție România — Italia. 
Iat-o : 100 m : Miano, Bolog- 
nesi ; 200 m : Potliglicri, Ma- 
sullo ; 400 m : Rossi, Tozzi ; 
800 m : Dorio , Mutschlechner ; 
1500 m : Possamai, Rasiello ; 
3000 m : Gargano, Casetti ; 100 
mg : Ongar, Lunghi ; 400 mg : 
Cirulli, Taioli ; lungime : Nini, 
Clemente ; înălțime : Bulfoni,

Dini ; greutate : Anzellotti ; 
disc : Bano, Zambon ; suliță : 
Amici, Quiniavalla. Dintre a- 
cestea, Gabriela Dorio s-a cla
sat a șasea în finala olimpică a 
cursei de 1500 m, la Montreal 
(cu 4:07,27 — câștigătoarea, Ka- 
zankina, obținuse 4:05,58), iar 
Ileana Ongar a fost a opta în
tre finalistele cursei de 100 mg 
(13.51 s).

Formația Italiei sosește astăzi 
în București, meciul fiind pro
gramat duminică, pe stadionul 
Republicii, cu începere de la 
ora 17.

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

DA VIS“
in

ia
ca

IMS/Zf TEODOR (Dinamo) 
A PRELUAT TRICOUL GALBEN

Azi etapa a IV-a, cu sosire fa Pîrîul Rece

PESTE HOTARE

vedere. Pentru aceasta pledează 
cărțile de vizită ale oaspeților, 
din care nu lipsesc performan
țe de valoare. Ca și buna_ lor 
pregătire pentru meci, desăvîr- 
sită prin susținute antrena
mente timp de o săptămînă, 
chiar pe terenul viitoarei în
treceri. Fără îndoială. însă, re
prezentativa țării noastre are 
prima șansă, prin forța echi
pierilor ei, ca și prin ambiția 
lor de a se impune in această 
fază superioară a competiției.

O precizare în privința pro
gramului general al întrecerilor 
din actuala ediție a „Cupei

Davis" : după cum se știe, 
vingătoarea întîlnirii de 
București, care contează 
semifinală a grupei A europe
ne, se califică pentru finală, 
cu echipa Franței. Acest meci 
urmează să se desfășoare în 
ultima decadă a lunii iulie, la 
Paris (valabil pentru amîndouă 
actualele competitoare). Semi
finalele grupei continentale se
cunde, Italia — Suedia 
Ungaria — Spania, au 
reprogramate, urmînd' să 
desfășoare 
iulie.

Și fost 
se 

în săptămîna 17—24

VA PREZENTAM PE

Biletele 
de tenis 
din cadrul 
puse in vinzare la 
Ia arena Progresul 
nul Republicii.

Legitimațiile de _____
manifestațiile sportive nu sînt 
valabile la acest meci.

de intrare Ia meciul 
România — Anglia 
„Cupei Davis“ sînt 

casele de 
și stadio-

intrare la

JOHN LLOYD

PREDEAL, 9 (prin telefon). 
Cea de a treia „secvență" 
(Cîmpulung — Rucăr — Bran 
— Rîșnov — Pîrîul Rece — Pre- 
deal-Cioplea, 93 km) a „Cursei 
Victoriei", desfășurată joi di
mineață, pe o vreme admira
bilă, a fost marcată de compor
tarea remarcabilă a rutierilor 
noștri Vasile Teodor și Mircea 
Romașcanu. Romașcanu a do
minat cățărările, ciștigîndu-le 
pe cele de la Mateiaș (km 10) și 
Pirîul Rece (km 83), clasîndu-se 
al doilea la Dealul Sasului (km 
36) și al treilea la Fundata (km 
40), iar Vasile Teodor s-a dis
tins în conducerea plutonului 
pentru anihilarea evadării Iui 
Domojilkin (km 41—82), dar 
mai ales prin lovitura de maes
tru din final, cind și-a părăsit 
colegii din primul' pluton, a 
urcat singur „zidul" Cioplea și 
a ciștigat de o manieră entu- 
ziasmantă cea mai frumoasă și 
cea mai grea etapă a competi
ției.

Etapa aceasta a avut și mari 
implicații asupra clasamentului 
general individual. Munții au 
selectat serios plutonul, lăsînd 
doar vreo 20 de alergători în 
grupul fruntaș, iar ultimul ur
cuș, cel al sosirii, al atacului 
dezlănțuit al lui Vasile Teodor, 
l-a găsit literalmente stors de 
puteri pe lider, sovieticul Ale- 
xandr Iudin, care a pierdut 
enorm în mai puțin de un km. 
Acțiunea temerară i-a adus în
vingătorului etapei, Vasile Teo
dor (Dinamo), „tricoul galben", 
iar lui Romașcanu și Cojocaru 
pozițiile imediat următoare. 
Dinamoviștii s-au consolidat la

șefia clasamentului pe echipe, 
astfel că ierarhiile „Cursei Vic
toriei" au început să ateste va
loarea reală a cicliștilor noștri, 
progresul consemnat în ultima 
vreme.

Clasamentul etapei a m-a
Vasile Teodor (Dinamo) 2h43:31 

km) ; 2.
i (Dinamo) 
1 Cojocaru 

V. Richter 
5. H. Korn 

>. H. Walter
7. Ion Nica
8. Nicolae

2 h 49:06 ; 9.
Dulgheru (Steaua)

î.
(medie orară 33,060 
Mxrcea Romașcanu 
2 h 48:38 ; 3. Ion
(Steaua) 2 h 48:48 ; 4. 
(Vorwărtz) 2 h 48:53 ; 
(Vorwărtz) 2h48:58 ; 6. 
(Vorwărtz) 2 h 48:58 ; 
(Steaua) 2 h 49:06 ; ! 
Gavrilă (Steaua) 
Eugen ~ ,______ ,
2 h 49:12; 10. M. vierke (Vorwă
rtz) 2 h 49:12.

Clasament general individual 
după trei etape : 1. VASILE 
TEODOR 8 h 22:37 ; 2. Mircea 
Romașcanu la 22 sec ; 3. Ion Co
jocarii la 27 sec ; 4. V. Richter la 
37 sec ; 5. H. Kom Ia 42 sec ; 6. 
Eugen Dulgheru la 56 s. Echipe: 
1. Dinamo 25 h 09:18; 2. Vorwă
rtz 25 h 09:52 ; 3. Steaua I
25hll:56. Vineri se dispută etapa 
a TV-a : Predeal—Brașov—Șercala 
—Rîșnov—Pîrîul Rece (165 km).

5.

2.

2.

23 de onî. Mijlociul dintre cei 
3 frați Lloyd (David mai vîrstnic, 
Tony mal t'năr). S-a făcut re
morcat în 1972-73, cind a fost se
lecționat în echipa Angliei si a 
obținut rezultate bune în circui
tul „Trofeului Dewar". Debutează 
în 1974 în „Cupa Davis". Victorii 
la Alexander, Emerson, Graeb- 
ner. Smith. Borg, Tanner. Bun 
jucător de dublu, face pereche 
de obicei cu fratele său David, 
în actualul sezon, a participat la 
* ,. pe teren acoperit din

remareîndu-se în cel de 
în ca- 

(6-3, 
3—6, 6—1) și 
----- 2-6,

Ieri, în „Trofeul Tomis" la volei feminin

ROMANIA-BULGARIA 3-0
turneele
S.U.A., ____________  ... ,
la Memphis (Tennessee), 
re a învins pe Norback 
6—1). Pattison (7-5, " I, : 
a pierdut la Borg (6-0, 
4—6), cijtigâtorul turneului.

DAVID LLOYD

29 de ant. Decanul de 
al J,tripletei" fraților Lloyd.

vîrstâ
-. . ----- Bun

jucător de simplu și de dublu, 
cu rezultate remarcabile în tur
neele din circuitul britanic. A 
promovat relativ tîrzlu în echipa 
Angliei pentru „Cupa Davis- 
(anul 1975). Tot atunci a ciștigat 
turneul internațional de la Ma- 
drd. A învins pe A. Pattison, la 
Nottingham, ca apoi să piardă 
la J. Feaver, după mecibal. In 
actualul sezon l-a întilnit pe J. 
Feaver în turneul de la Helsinki, 
fiind învins cu 4—6, 6-7. A cîș- 
tigat turneul de la La Valetta 
(Malta). Este angrenat, în ulti
ma vreme. în activitatea de an
trenor.

JOHN FEAVER

25 de ani. Remarcat în turnee
le de juniori 1969-72, cîștigător 
al trofeului _ decernat celui
mai promițător t'năr tenisman 
britanic. Prima selecționare în 
echipa Angliei, In 1975. In ace
lași sezon, s-a afirmat In circui
tul american „indoor", cu victo
rii la Ion Tiriac (în turneul de 
— o , i Alabama) și

New York). 
Melbourne, a 

Stockton (6—2,

ia Birmingham, 
Karl Meiler (la 
Anul acesta, la 
pierdut greu la _______
6—7 2—6, 6—7). In finală Ia Flo
rența. după victorii la Zugarelli 
(3—6, 7—6, 1—0 într.), Oc; eopo
(6-1, 6—1) șl Crcaly (6-2, 6-1),
a pierdut greu la Bertolucci 
(4—6 1—6, 6—7). La Roma, a tă

un meci strîns cu Jan Kodes, 
in

CONSTANȚA, 9 (prin telefon). 
Cea de-a doua etapă a turneu
lui internațional feminin de 
volei dotat cu „Trofeul Tomis" 
s-a desfășurat în Sala sportu
rilor din localitate, în fața unui 
public numeros, care a urmărit 
trei partide, din care n-au lip
sit fazele de bună calitate.

Deși a avut o misiune difi
cilă in întîlnirea cu reprezenta
tiva Cehoslovaciei, echipa se
cundă a României a evoluat 
mai bine decît în partida pre
cedentă, reușind în prima parte 
a jocului să atenueze diferența 
valorică favorabilă oaspetelor. 
In ultima parte a meciului, însă, 
lipsa de omogenitate a echipei 
noastre a ieșit mai pregnant la 
iveală, motiv pentru care for
mația cehoslovacă s-a impus cu 
autoritate, cîștigînd partida cu 
3—1 (10, —13, 6, 4). Reprezen
tativa noastră secundă a folosit 
jucătoarele Carmen Puiu, Victo
ria Georgescu, Irina Petculeț, 
Maria ~ 
Doina Rusu, Georgeta Popescu, 
Nadia 
Ioana 
condusă de L. Meszaros (Unga
ria) și S. Popescu (România).

în meciul următor, prima 
echipă a României a obținut, 
conform așteptărilor, o victorie 
netă în fața formației Bulgariei: 
3—0 (6, 13, 11). Voleibalistele 
românce s-au impus datorită 
unei evoluții superioare atît în

Popa, Luiza Malezian,

Sava, Doina Popescu, 
Șiclovan. Partida a fost

apărarea din linia a doua, cit și 
în atac, care a acționat cu lu
ciditate, găsind aproape întot
deauna breșe în defensiva ad
versă. Trebuie să arătăm însă 
că jucătoarele bulgare s-au 
străduit din răsputeri să dea o 
replică la nivelul așteptărilor, 
însă au comis destule greșeli, 
mai ales în efectuarea atacului. 
Ca urmare, ele nu au izbutit să 
realizeze decît un oarecare echi
libru la mijlocul întîlnirii, cind 
și româncele au slăbit ritmul. 
Arbitrii R. Demarsin (Belgia) 
și M. Hausenblas (Cehoslovacia) 
au condus bine următoarele 
formații : ROMANIA I — Ma
riana Ionescu, Victoria Georges
cu, Liliana Pașca, Maria Ena- 
che, Constanța Bălășoiu, Victo
ria Banciu ; BULGARIA — Ma
ria ZIatanova, Tania Gogova, 
Tania Raseva (Elena Sahanova, 
Ani Hristova), Tania Dimitrova, 
Maria Vucinova, Silva Petru
nova.

în ultimul meci al zilei, Cuba 
a dispus de Ungaria cu 3—0 (6, 
11, 13) obținînd o victorie nor
mală. Foarte bun arbitrajul asi
gurat de C. Armășescu (Româ
nia) și Gh. Tașev (Bulgaria).

Programul de vineri (de la 
ora 16) : Ungaria — Ceho
slovacia, România I — România 
II, Cuba — Bulgaria.

Emanuel FANTANEANU

cut 
pe 
set

ccre-l conducea cu 4—2 
decisiv (4—6, 6—4. 4—6).

RICHARD LEWIS

23 de ani. Singurul „stîngaci" 
din formația engleză prezentă la 
București. In echipa de tineret a 
țârii sale, finalistă a competiției 
internaționale de juniori dotată 
cu trofeul „BP", ediția 1975 (p. 
Franța). în același sezon a fost 
selecționat in echipa Angliei, 
pentru .Cupa Davîs". A partici
pat In acest început de sezon ța 
circuitul de turnee din Austra
lia și Noua Zeeiandă xLa 
Auckland* (Noua Zeelandă). a 
învins pe Hawks, Langsfo-d, 
Simpson și a pierdut în semifi
nale la V. Amritrai (5—7 6—4,

I 7-4. 5-7 1—6). care a cîștiqat
turneul. La Melbourne a c‘stlaat 
la Giltinan (6-2, 6-7. 6-4 6-41 
Goman (6—4 6-3. 6-1) și a

< pierdut la Edmondson (1-6, 3—6, 
3—6).

• La Kiev, proba individuală 
de sabie din cadrul „Turneului 
țărilor socialiste" la scrimă s-a 
încheiat cu o frumoasă victorie 
a sportivului român Alexandru 
Nilca. Tn turneul final, Alexan
dru Nilca și Jacek Borkowski 
(Polonia) au totalizat cîte 4 vic
torii, scrimerul român cîștigînd 
cu 5—3 meciul de baraj. Pe 
locul' 3 s-a clasat Pal Gerevich 
(Ungaria). Ceilalți trei calificați 
în turneul final au fost românul 
Ion Pop și scrimerii sovietici 
Mihail Burțev și Viktor Ba
jenov.

La întreceri au participat 48 
de sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, 

Ungaria și
slovacia, Cuba, R. 
Polonia, România, 
U.R.S.S.

• In prima zi
masculine de volei 
orașului Sofia" : __________
— Selecționata secundă a Româ
niei 3—2 (-11, -17, 8, 11, 9) ;
R.D. Germană — Polonia 3—2 
(-10 15, -11, 15, 11) ; Bulgaria — 
echipa orașului Moscova 3—2
(12, 11, —11, —12, 13).

• Turneu] internațional de 
șah de la Natanya (Israel) a 
fost ciștigat de marele maestru 
român Florin Gheorghiu, care a 
totalizat 7 p din 11 posibile. 
La turneu au participat 5 mari 
maeștri și 7 maeștri interna
ționali.

a competiției 
pentru „Cupa 
Cehoslovacia

Hristache NAUM

CAMPIONATELE IN ULTIMA FAZA
CEHOSLOVACIA. Campio

natul a fost ciștigat, pentru a 
9-a oară, de Dukla Fraga. E- 
chipele Frydek Mistek și V.S.S. 
Kosice au retrogradat, iar for
mațiile Tatran Preșov și Dukla 
Banska Bystrica au promovat în 
prima divizie a campionatului. In 
ultima etapă : Banik Ostrava — 
Sparta Praga 2—9 ; Sklo Union 
Teplice — Slovan Bratislava 
3—0 ; Slavia Praga — Lokomo
tiv Kosice 2—4 ; Bohemians 
Praga — Brno 3—2 ; Dukla 
Praga — Frydek Mistek 4—1 ; 
Inter Bratislava — Z.V.L. Zili- 
na 3—2 ; Jednota Trencin — 
Skoda Plsen 0—2 ; V.S.S. Ko
sice — Spartak Tmava 2—2.

Dukla 
Inter 
Slavia 
Brno

FRANȚA, 
formației Nantes, care a tota
lizat 58 p. Pe locurile urmă
toare, Lens — 49 p, Bastia — 
47 p și Nancy — 45 p. Rezul
tate din ultima etapă : Lyon — 
St. Germain Paris 1—1 ; Nancy 
— Angers 1—1 ; Nîmes — Ren
nes 6—2 ; Reims — Lille 3—1 ; 
Nisa — Sochaux 1—0 ; Lens — 
Marsilia 1—0 ; Laval — Bastia 
3—1 ; Nantes — Metz 3—2 ; St. 
Etienne — Valenciennes 5—0 ; 
Bordeaux — Troyes 3—0.

IUGOSLAVIA (etapa a 32-a): 
Hajduk Split — Partizan Bel
grad 0—2 ; Sloboda Tuzla — 
Liubliana 2—1 ; Dinamo Za
greb — Radnicki Niș 2—0 ; 
Steaua Roșie Belgrad — Bu- 
ducnost 4—1 ; Napredak — Bo- 
rac Banja Luka 2—1 ; Vojvo- 
dina Novi Sad — O.F.K. Bel
grad 1—1 ; Rijeka — Zagreb 
2—0 ; Sarajevo — Velez Mostar 
1—1. Steaua Roșie Belgrad este 
virtuală campioană înaintea ul
timelor două etape :
1. Steaua R. 32 19 10
2. Din. Zagr. 32 14 11
3. Sloboda

UNGARIA 
penultima) : Vasas 
gerszeg 3—1 ; Ujpesti Dozsa — 
Kaposvăr 2—1 ; Dunaujvăros — 
Ferencvâros 2—2 ; Honved — 
Szeged 5—2 ; Szombatheîy —

Csepel 1—2 ; Diosgyor —*
M.T.K. 3—1 ; Videoton — Be- 
kesesaba 3—0 ; Tatabănya — 
Gyor 3—0 ; Salgotarjân — Do- 
rog 2—0. Astfel, Vasas Buda
pesta este virtuală campioană, 
înaintea ultimului meci pe ca
re-1 va susține sîmbătă, 
Kaposvăr. Primele clasate :
1. Vasas 33 25 2 6 99—44
2. Ujp. Dozsa 33 22 5 6 86—45
3. Ferencv. 33 18 10 5 75—39

la
52
49
46

MECIURI AMICALE

1.
2.
3.
4.

18 6 6
16 6 8
13 10 7
13 9 8

30
30
30
30
Titlul a

32 13 10
(etapa

3
7
9

42
38
36
35

61—33
55—36
53—36
49—40 

revenit

52—34 43
48—32 39
39—30 36 
a 33-a,

Zalae-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO a „Marele Premiu al 

Belgiei- (formula 1) de la Zolder 
a fost ciștigat de Gunnar Nilsson 
(Suedia) pe „Lotus-, care a par
curs 293,340 km în 1 h 55:05,71 
(medie orară 155,527 km). L-au 
urmat Nikl Lauda (Austria) pe 
„Ferrari", Ronnie Peterson (Sue
dia) pe „Tyrell-. Campionul mon
dial, englezul James Hunt, pe 
„McLaren-, a ocupat locul 7, la 
un tur de învingători I a După 
prima etapă, în „Raliul Scoției- 
conduce pilotul finlandez Ar) Va- 
tauen („Ford Escort”), urmat de 
suedezul Stig Blomqvist („Saab").

BASCHET a La Ciudad de Me
xico, în meci retur pentru „Cu-. 
pa intercontinentală- (m) : Mexic 
— Israel 90—79 (43—40). In cla
sament conduce Italia 13 p (din 
7 meciuri), urmată de formațiile 
Israelului si Braziliei — cîte 12 
p (din 8 jocuri).

CICLISM a Cea de a 13-a eta
pă a Turului Italiei (Cortina 
d’Ampezzo — Pinzolo. 223 km) a 
revenit Italianului Giambattista

Baronchelli în 7 h 00:23. Pe locul 
2, în același timp cu învingătorul, 
a sosit belgianul — - - 
tier, care 
general.

ȘAH •
Plotrkow ___________ ________
s-a încheiat cu victoria Ludmilei 
Saunina (U.R.S.S.), care a tota
lizat 9’/s p. Ea a fost urmată de 
Erenska șl Szmacinska (ambele 
Polonia) — cîte 3 p. Șahlsta ro
mâncă Lia Bogdan, care în ulti
ma rundă a învins-o pe Malgor- 
zata Wize (Polonia), a ocupat lo
cul 7, cu 5’/, p. ■ După 4 runde, 
în turneul de la , Smederevska 
Palanka (Iugoslavia), conduc 
Jansa (Cehoslovacia) și Martino- 
vici (Iugoslavia) cu cîte 3 p. Vic
tor Ciocâltea, care în runda a 4-a 
a remizat cu Prsibyl, totalizează 
2 p • După 6 
de la Llubliana
Savon cu cîte 
Hort — 4 p.

TENIS a In
Nottingham a fost înregistrată o

conduce
Michel Pollen-
In clasamentul

Turneul 
Tribunalski

feminin de la 
(Polonia)

runde, în turneul 
conduc Larsen 
iVi p, urmați

ft 
de

turneul de la

surpriză de proporții : tînărul ju
cător american Gullikson l-a eli
minat în primul tur, cu 6—2, 6—2, 
pe Vilas, recentul cîștigător al 
campionatelor de la Roland Gar
ros. Alte rezultate : Stockton — 
Kamlwazumi 6—2, 6—2 ; Smith — 
Kachel 3—6, 6—4, 6—3 ; Amaya
— Taylor 9—8, 6—4 ; Paran — 
Svensson 6—4, 6—4 ; Lutz —Tea
cher 7—5, 2—6. 7—5 ; Dent — Lof
gren 7—5, 6—1 ; Ramirez — Ed
mondson 6—2, 9—8 ; Crealy —Me
non 7—5, 6—3. • In turul 2 al 
turneului feminin de la Chiches
ter (Anglia) : Cynthia Domer — 
Mary Carillo 7—5, 6—3 ; Helen 
Gourlay — Lesley Hunt 7—5, 6—3; 
Maria Bueno — Sue Mappin 7—6, 
6—3; Sue Walsh — Kathy Harter 
6—4, 6—3 ; Yvonne Vermaak — 
Janet Newberry 6—2. 6—2 a La 
Bruxelles, în primele nartide din 
turul 2 : Pilicl — Mignot 6—4, 
4—6, 6—3 : Prolsy — Waltke 6—0, 
6—4 ; Kronk — Hrebec 6—4, 6—4 ; 
Spear — Higueras 1—6 6—2, 6—4: 
Munoz — Bertolucci 6—2, 6—4 ; 
Kary — McNamara 6—0. 6—2.

La Rio de Janeiro, pe stadionul 
.Maracana" (70 000 de spectatori): 
-» — Anglia 0—0. Tn prima

englezii au ratat prin 
Keegan și Person, m 
după pauză au dominat 
dar portarul englez Cle- 
apărat excelent. în min.

Brazilia 
repriză 
Francis, 
timp ce 
gazdele, 
mence a ... _______
72 Roberto a fost faultat in ca
reu, dar pcnalty-ul nu a fost a- 
cordat. Au jucat formațiile : An
glia ; Clemence — Neal, Watson. 
Hughes, Cherry. Wilkins (Ken
nedy), Talbot. Grenhof, Keegan, 
Francis, Pearson. Brazilia: Leao 
— Ze Maria, Amaral, Edinho, Ro
drigues. Cerezzo, Rivellno, Zioo, 
Gil, Roberto. Paulo Cesar.

★
Selecționata R. F. Germania a 

obținut a doua victorie consecu
tivă tn turneul pe care-1 între
prinde în America de Sud, cîștl- 
gînd cu 2—0 (1—0) meciul susți
nut la Montevideo cu reprezenta
tiva Uruguayului. Golurile au fost 
Înscrise de Flohe (min. 42) și 
Dieter Muller (min. 90).

★
Reprezentativa Poloniei și-a în

cheiat turneul în Argentina, evo- 
luînd la Tucuman, în compania 
formației locale San Martin. Par
tida s-a încheiat la egalitate 1 
1—1 (0—0).

PE PISTELE 
DE ATLETISM

CELJE : Nenad Stekici
(Iugoslavia) 8,11 m și Rou
sseau (Franța) 8,02 m la lun
gime, Kozakiewicz (Polonia) 
5,40 m la prăjină.

LEICESTER: Geoff Capes (M. 
Britanie) 20,99 m la greutate 
— cel mai bun rezultat mon
dial în 1977.

CHAMPAIGN (ILLINOIS). 
Campionatele universitare ale 
S.U.A. : Ron Livers 16,86 m 
la triplu, Earl Beli 5,33 m la 
prăjină, William Snoddy 20,48 s 
pe 200 m, Mark Enyeart 
1:45,16 pe 800 m, Tom An
drews 49,48 la 400 mg.

OSTRAVA : Helena Fibinge- 
rova (Cehoslovacia) 21,96 m (la 
4 cm de recordul său mondial) 
la greutate, Alberto Juantorena 
(Cuba) 1:45,76 pe 800 m, Ja
cek Wszola (Polonia) 2,21 m la 
înălțime, Silvio Leonard (Cuba) 
10,18 la 100 m, Sylvia Chivas 
(Cuba) 11,58 la 100 m, Milada 
Karbanova (Cehoslovacia) 1,89 
m la înălțime, Marina Schiller 
(R.D.G.) 2:03,31 pe 800 m. Jar- 
mila Nygrynova (Cehoslovacia) 
6,52 m la lungime ; Grete Waitz 
(Norvegia) 4:06,6 pe 1500 m, Sa
bine Engel (R.D.G.) 65,36 m la 
disc, Manfred Kuschmann 
(R.D.G.) 13:32,3 pe 5000 m, Wla- 
dislaw Komar (Polonia) 20.14 
m la greutate.
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