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în prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Sărbătoarea tinereții României socialiste

ADUNAREA PRILEJUITĂ DE SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI

PfSTE 30000 DE PARIICIPÂNȚI
EA MANIFESTAREA COITORAI^SPORTIVĂ
4

DE Pt STADIONUL REPUBLICII DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au parti
cipat, luni dimineață, la adu
narea organizată în Capitală cu 
prilejul zilei de 1 Mai — ziua 
solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc.

in această zi a Intiiului de 
Mai, zi de scumpă sărbătoare, 
cu profunde rezonanțe în sufle
tul și conștiința națiunii, in a- 
ccastă zi de mari satisfacții și 
rodnice bilanțuri, de caldă re
afirmare a solidarității cu cei 
ce muncesc de pretutindeni, 
toți cetățenii țării, români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități, deopotrivă fii și cti
tori vrednici ai României socia
liste, au adus omagiul lor fier
binte gloriosului Partid Comu
nist Român, prin lupta și sub 
călăuzirea căruia s-au împlinit 
aspirațiile cele mai înalte ale 
poporului nostru, și-au îndrep
tat gindul piin de dragoste și 
recunoștință spre omul, revolu
ționarul care se află în fruntea 
partidului și țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a cărui 
activitate strălucită se leagă in
destructibil cea mai fertilă pe
rioadă din istoria patriei, tot 
ce este mai frumos și mai cu
tezător în grandioasa operă ce 
o înfăptuim, afirmarea Româ
niei în lume.

Cu aceste sentimente de alea
să stimă și prețuire, cu bucu
rie in inimi, exprimată prin 
cintec și dans. I-au intimpinat 
numeroși locuitori ai Capitalei 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
încă din clipa sosirii în Parcul 
tineretului, apoi de-a lungul 
frumoasei esplanade, pînă la 
intrarea principală a Palatului 
sporturilor și culturii, unde a 
avut loc marea adunare orga
nizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R.

...Ora 9. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui sint salutați, la sosirea în 
sală, cu deosebită căldură șl 
entuziasm, cu puternice aplau
ze. cu urale și ovații. întreaga 
asistență aclamă îndelung, eu 

multă dragoste și însuflețire, 
numele partidului și secretaru
lui său general — „Ceaușescu 
— P.C.RA

împreună eu secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in tribuna o- 
ficială iau loe tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazaca, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobann, Constan
tin Dăâcălescu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculeseu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă. Ion Pățan, Dumitru Popes
cu. Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Die Verdeț, Ștefan An
drei, Ion Coman, Teodor Co
mun, Mihal Dalea, Miu Dobree- 
cu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patillneț, Ion Ursu, Va- 
sile Marin, Vasile Mușat.

Iau loe, de asemenea, mem
bri de partid cu stagiu din ile
galitate, conducători ai unor 
organizații de masă, muncitori, 
alți reprezentanți al oamenilor 
muncii din mari întreprinderi 
bucureștene, precum și ai vieții 
științifice și culturale.

In sală se află membri al 
C.C. al P.C.R.,-ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, membri 
de partid cu stagiu din ilegali
tate, membri ai conducerii in
stituțiilor centrale, organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

La adunare participă, totoda
tă, oaspeți de peste hotare a- 
flați in vizită in țara noastră.

Răsună solemn acordurile Im
nului de stat al Republicii So
cialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Dincă, membra 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R, primarul 
general al Capitalei.

Despre semnificația Zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Adunarea se încheie intr-o 

atmosferă înălțătoare, de pro
fundă vibrație patriotică. Par- 
tlcipanții aclamă neîntrerupt 
pentru partid și secretarul său 
general, pentru eroica noastră 
clasă muncitoare, pentru minu
natul nostru popor, constructor 
al socialismului, pentru patria 
noastră liberă, demnă și înflo
ritoare. Sint momente de in
tensă bucurie și satisfacție, de 
profundă semnificație, care pun 
pregnant in lumină coeziunea 
strinsă dintre partid și popor, 
deplina concordanță intre năzu
ințele națiunii și politica parti
dului.

In continuare, s-a desfășurat 
spectacolul festiv dedicat Zilei 
de 1 Mal.

★
La ieșirea din sala Palatului 

sporturilor și culturii regăsim 
aceeași atmosferă insuflețitoare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat parcurg pe jos aleea par
cului, străjuită de mii de bucu- 
reșteni. In văzduhul însorit și 
limpede al acestei dimineți de 
primăvară se înalță urale și 
ovații pentru secretarul generai 
al partidului și președinte ai 
țării. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sint oferite nu
meroase buchete de flori de că
tre șoimi ai patriei, pionieri și 
tineri, pe care îi îmbrățișează și 
îi sărută cu căldură. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se prind apoi 
intr-o imensă horă a bucuriei, 
încinsă pe esplanada de ver
deață a parcului. Această vi
brantă și spontană manifestație 
de dragoste încheie în mod stră
lucit celebrarea zilei de 1 Mai 
1978, care a pus. incă o dată, 
in lumină unitatea strinsă a 
poporului nostru în jurul parti
dului și al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, voința fermă a tu
turor fiilor țării, indiferent de 
naționalitate, de a face totul 
pentru gloria și măreția patriei, 
pentru triumful socialismului și 
comunismului in România.

2 Mai, prin tradiție „Ziua 
tineretului* din Republica So
cialiști România, a constituit fi 
ta acest an o adevărată sărbă
toare a tinerei generații, un 
nou prilej de afirmare plenară 
a profundului său devotament 
față de partid, patrie și popor, 
de exprimare a hotărlrii sale 
nestrămutate de a-și dedica 
toate puterile luptei pentru În
florirea României, pentru trium
ful socialismului și comunis
mului.

Sărbătoarea tinereții Româ
niei socialiste a fost marcată in 
Capitală printr-o amplă mani
festare cultural-sportivă desfă
șurată pe Stadionul Republicii, 
cu participarea a peste 30 000 
de tineri muncitori, intelectuali, 
studenți, pionieri și șoimi ai 
patriei

La manifestare au fost de
față tovarășii Emil Bobu, mem (Continuare in pag. 4—5)

Sosire spectaculoasă, ieri, pe Stadionul Republicii, in prima cursă 
finală a „Crosului pionierilor*

bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutlv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
membri ai secretariatului C.C. 
al U.T.C. șt aj Biroului Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor.

In deschiderea manifestării, 
tovarășul Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru proble
mele tineretului, a subliniat la 
cuvîntul său semnificația ma
joră a Zilei tineretului — eve-

Astăzi, de la ora 17, Un meci de rugby de mare atracție:

ROMANIA-BULGARIA, UN PAS DECISIV SPRE 
FINALA „CUPEI BALCANICE" LA FOTBAL

Astăzi, după-amiază, pe 
stadionul „23 August”, care 
i-a așteptat îndelung pe 
„tricolori”, se dispută me
ciul România — Bulgaria, 
pentru dreptul de a juca 
finala „Cupei Balcanice”.

Acest meci, care inau
gurează sezonul oficial pe 
teren propriu, are o im
portanță crescîndă, deoa
rece reprezintă pentru fot
baliștii români un bine
venit prilej în vederea u- 
nei posibile finale cu echi
pa Iugoslaviei, veritabilă 
revanșă pentru jocul sus
ținut la finele sezonului 
trecut.

Meciul de astăzi, în care 
o victorie ar însemna cali
ficarea în finală. știut 
fiind că echipa României 
are un punct avans față 
de cea a Bulgariei, opune 
două echipe deopotrivă 
dornice de victorie. De
oparte se află echipa Ro
mâniei, cu numeroși jucă
tor; consacrați (fără debu
tant!). care vor să-i asi
gure pe iubitorii fotbalului
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Dumitru Boloni
Crițan Radu 8

Ștefănescu Vigu Ș?
Iordane seu 

Marcu

Arbitri : V. Tanzes - B. Angelkovslti, A. Abduiah 
(toți din Iugoslavia)

Meciul va fi transmis in întregime la radio și T.V. jS
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(Al. Ivanov) 
Dimitrov Nikoiov

BULGARIA

Jocul are loc astăzi, Io nocturnă (de la ora 19), pe stadionul „23 August**

nostru că pot relua un 
drum Întrerupt ta noiem
brie trecut, iar de cealaltă 
parte se află echipa Bul
gariei, care, ta ultimul an, 
s-a aflat !ntr-o continuă 
primenire, ta căutarea u- 
nei formule noi, mai ales 
după Infrîngerea de la 
Paris, ta fața Franței,

Așa cum se poate vedea 
din chenarul formațiilor, 
echipa României nu are 
nume noi. In apărare se 
poate vorbi doar despre 
formula oarecum inedită a

(Continuare ta pag. a 7-a)

Astă-seară, in nocturnă (de la ora 
19), pe stadionul „23 August”, Selec
ționata de rugby a Bucureștiului va 
intilni, intr-un meci de mare atracție. 
Reprezentativa B a Angliei. Partida, 
care marchează reluarea intîlnirilor 
rugbystlce de anvergură româno-en- 
gleze, este așteptată cu un viu inte
res.

In vederea acestei importante reîn- 
tilniri cu rugbyul insular, jucătorii 
bucureșteni s-au pregătit cu respon
sabilitate In ultimele zile, dovedind, în 
meciul de antrenament de săptămîna 
trecută, o bună coeziune și dorința de 
a realiza in compania oaspeților en
glezi un spectacol pe măsura așteptă
rilor.

In ceea ce privește XV-le bucu- 
reștean, pe care colectivul de antre
nori (Petre Cosmănescu, Theodor Ra
dulescu și Ion Tuțuianu) îl va trimite 
în teren, el a fost astfel definitivat : 
Durbac — 15, Aldea — 11, I. Zafiescu
— 12, Enache — 13, Teleașe — 14, D. 
Alexandru — 10, Paraschiv — 9, Mur»- 
riu — 7, M. Ioneseu-- 8, Achim — 8, 
Pintea — 4, Siroe — 5. Oct. Corneliu
— 3. Munteanu — 2. Cioaree — 1.

Partida va fi condusă la centru de 
cunoscutul arbitru englez Peter Ed
ward Hughes.

O neobișnuită furtună a intimpinat, 
ieri după-amiază, sosirea echipei B a 
Angliei pe aeroportul internațional 
Otopeni. Dar căldura cu care repre
zentanți de frunte ai Federației româ
ne de rugby (Jean Oncescu, Matei 
Ludu și Viorel Moraru, vicepreședinți) 
i-au primit pe ambasadorii tării de 
origine a sportului cu balonul oval a 
șters repede îngrijorarea de pe fețele 
sportivilor oaspeți, în așa fel incit 
VV.G.D. Morgan, antrenorul principal 
al lotului englez, a anunțat că peste 
mai puțin de o oră rugbyștii britanici 
vor fi prezenți pe gazonul stadionu
lui „23 August”. Furtuna de-afară nu 
vă sperie, nu-i prea puternică ? — am 
întrebat noi. „Oricum, sint sigur, miine 
va fi cu mulț mai greu. Așa că...“.

Prima impresie pe care o lasă XV-le 
englez este excelentă. O ținută spor
tivă desăvîrșită, o bună dispoziție mo
lipsitoare. Tineri care toți bat la por
țile naționalei A, dornici de o deplină

(Continuare in pag. a 8-«)



Divizia A (masculin și feminin) de handbal 3-a încheiat campionatul de tenis ai scniaarciar

RAPID - SURCLASATĂ DE HIDROTEHNICA CONSTANȚA
CLASAMENTEDinamo Brașov, prima victorie in actuala edific

DINAMO BUCUREȘTI
DIN NOU CAMPIOANA TĂRII

Duminică a continuat desfășurarea campionatelor de handbal 
masculin (etapaaV-a) și feminin (etapa a IX-a). Dacă în întrece
rile băieților gazdele și-au fructificat în totalitate avantajul tere
nului propriu, 
feminine. Iată 
trebuind să se 
un rezultat de

nu același lucru se poate afirma despre disputele 
că o singură echipă bucureșteană a câștigat, alta 
recunoască învinsă, iar două mulțumindu-se cu cite 
egalitate.

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.
8. 
».

10.

MASCULIN

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 26—12 (10—3).
Campionii, deși au utilizat mai 
puțin „piesele" grele ale for
mației lor (Birtalan și Gațu), au 
realizat totuși o victorie como
dă si la un scor neașteptat de 
mare La aceasta a contribuit 
in primul rinei verva deosebită 
a lui Radu Voina, ca și efica
citatea lui Cheli și Stingă. Ti
mișorenii. la a doua lor evo
luție în Capitală, au dezamăgit 
din nou. Cu manevre tactice o- 
fensive rapide, dar total ine
ficiente (concludent este faptul 
că primele două goluri le-au 
marcat din aruncări de la 7 m. 
Si aceasta în timp de 20 de mi
nute), și cu o apărare șubredă, 
neatentă, timișorenii nu prea 
justifică. în deplasare, victori
ile lor de pe teren propriu. Au 
marcat : Cheli 12, Stingă 6, 
Drăgăniță 3, Kicsid. Birtalan, 
Voina, Tudosie și Neagu cite 1 
— de la Steaua, precum si 
SOket 3, Tîmpu 3, Voicu 2, 
Gunesch 2, Funk si Soroceana 
cite 1 — de la Politehnica. Au 
condus bine M. Pașec si C. 
Șiefănescu (Craiova). (C. A.)

dentele bucureștence au cîștigat, 
la capătul unui meci în care 
s-a evidențiat jocul lor colec
tiv. Cu mai multă atenție, ti- 
misorencele (fără Cojocârița în 
formație — accidentată) ar fi 
putut produce, totuși, o sur
priză. Au marcat : Arghir 9, 
Andronache 3, Bazarinca 2, 
Dobirceanu 1, Ionescu 1 —
pentru bucureștence, respectiv

H.C. MINAUR BAIA MARE
— C.S.M. BORZEȘTI 24—17 
(W—8). Meciul a fost echilibrat 
mai ales în prima repriză. Tot 
In această primă parte a jocu
lui s-au înregistrat si multe 
ratări de ambele părți. Printre 
marcatori : Palko 8, Panțîru 5
— de la H.C. Minaur. Bucioacă 
C. Arsene 5 — de la Borzesti. 
Au arbitrat cu confuzii V. Ciu- 
•& Si C. Popescu (Timisoara). 
(V. SASARanu — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — RE
LONUL SĂVINEȘTI 18—16 
CU—8). Echipa bucureșteană nu 
■-a putut desprinde prea ușor 
de adversara sa. Scorul a fost 
aproape tot timpul echilibrat, 
dar din min. 40. cînd Dinamo 
conducea cu 14—11, Relonul a 
ajuns in numai 8 minute la 
15—14 ! Reintroducerea in teren 
a lui Cornel Penu a dat încre
dere handbalistilor bucureșteni. 
Învingători la două goluri dife
rență. Principalii realizatori : 
Tase 8, Durău 5 (Dinamo). 7-a- 
haria 6, Zamfir 5 (Relonul). Au 
condus bine N. Iancu si N. Du
mitru (Buzău). (A. V.).

GLORIA ARAD — ȘTIINȚA 
BACĂU 12—9 (4—4). A fost un 
meci aprig disputat, de un bun 
nivel tehnic. în care arădenii 
»-au arătat a fi mai buni la 
aruncările de la semicerc. Prin
cipali realizatori : Ionescu X 
Buruc x Burger 2 (pentru ară
deni) și Deacu 2, Petrea X 
Mureșan 2 (pentru băcăuani).

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
19 17 (10—11). Dinamoviștii
brașoveni se află la prima lor 
victorie în acest campionat. 
Ei au cîștigat la capătul unui 
meci în care au muncit foarte 
mult. Marcatori : Nicolescu 6, 
Mesmer 4 (Dinamo). Dan Petru 
5, Mircea 4 („U“ Cluj-Napoca). 
Au arbitrat bine V. Epure și 

(LN. Maghețiu (Timișoara) 
STANCA — coresp.).

FEMININ___
UNIVERSITATEA BUCU

REȘTI — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 16—14 (8—7). Stu-

MASCULIN
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O nouă acțiune finalizată de jucătorii biimăreni 
Foto : Dragoș NEAGU

Mezei 4, Palici 4, Plavosin 3, 
Ciimiș, Veseliei si Gavrilov 
cite 1. Au condus eu unele 
neatenții Gh. Stănesra si V. 
Armeana (Bacău).

RAITD BUCUREȘTI — HI
DROTEHNICA CONSTANTA 
14—22 (10—11). Scorul arată cu 
fidelitate situația de pe teren. 
Rapidistele bucureștence au în
ceput jocul (si l-au continuat 
la fel) foarte obosite, chiar 
vlăguite. A fost vădit efortul 
depus de aceste jucătoare in 
ultima vreme. Constăntencele 
au jucat foarte bine, cu dese 
și eficiente atacuri Principale 
realizatoare: Alexandrescu 4.
Weber 4 (pentru Rapid), res
pectiv Cazam 7, Hobineu 6 
pentru Hidrotehnica. Au arbi
trat bine R. Antohi si H. Bos- 
chner (Brașov).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 12—12 
(8—1). Un meci în care Bodica 
Grigoraș a marcat— 19 goluri. 
De la muresence au marcat 
Pereș 3, Bărbat 2. Au arbitrat 
bine Gh. Lunga si C. Bening 
(Brașov).

I.E.FJS. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 12—12 (7—6). Din 
formația campioană au lipsit 
Nadire Luțaș. Marilena Popăi- 
lă si Fior:ca Chiș. Printre mar
catoare : Grecu 4. A. Ceavda- 
ridis 3 (IEFS), Marcov 7, 
Popa 3 (Universitatea). Au ar
bitrat bine D. Gherghișan 
C. Drăgan (Iași). (I. GV).

Si

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 12—12 (5—6). Partidă de 
o factură tehnică modestă, cu 
multe greșeli de ambele părți. 
Printre marcatoare : Pata 4, 
Damian 2 (de la dujence) si 
Butan 4, Popa 3 (Progresul). 
Au arbitrat bine O. Schuster și 
C. Gurban (Sibiu). (M. RADU 
— coresp.).

âUNPPENIERA a SEZONVIH ESTIVAL 78:

EXCURSII PE LITORAL
In luna mai, oficiile jude

țene de turism și 1THR Bucu
rești vă invită să participați 
la excursiile organizate pe 
litoralul Mării Negre.

Revederea mării scăldate 
de razele primă văratice de 
soare, livezile cu pomi in 
floare, vestigiile monumente
lor de la Histria și Adam
clisi, mozaicul din Constanța... 
totul în cele mai confortabile 
condiții de transport ți ca
zare.

Informații suplimentare ți 
înscrieri la agențiile și filia
lele oficiilor județene de tu
rism și ale ITHR București.

ETAPA VIITOARE 
(Joi, 4 mai)

MASCULIN : CE M. Borzesti 
— Universitatea Cluj-Napoca. 
Politehnica Timișoara — Dina
mo Brașov. Știința Bacău — 
Steaua. Relonul Sâvinesti — 
Gloria Arad. H.C. Minaur Baia 
Mare — Dinamo București

Timp de o găptămînă terenu
rile Progresul și T.C.B. au găz
duit campionatul republican de 
tenis pe echipe rezervat senioa
relor. Cu o forță de joc supe
rioară celorlalte formații prin 
individualitățile de care dispune 
(Florența Mihai, Virginia Ruzici 
si Mariana Simionescti), Dinamo 
București a cucerit si in acest 
an titlul de campioană (antre
nor prof. Aurel Segărceanu), 
chiar dacă în confruntarea cu 
Tot înainte, Virginia Ruzici a 
trebuit să accepte înfrîngerea, 
fără drept de apel, din 
Luciei Romanov.

Formula de disputare 
cest an a campionatului 
mia echipelor să-și demonstreze 
cu exactitate valoarea, turneele 
pentru locurile 1—4, 5—8 și
9—14 oferindu-le șanse egale, 
în general, configurația clasa
mentului final este cea pe care 
se scontase. Excepție face doar 
Constructorul Brăila (antrenoare 
Elena Cotuna). Formația din o- 
rașul dunărean termină compe
tiția pe locul IV, o poziție me
ritată, pentru care jucătoarele 
au muncit foarte mult. Deși la 
începutul Întrecerii șansele teo
retice erau destul de mici, 
Steaua a reușit — cu o echipă

partea

4in a- 
a per-

formată din jucătoare f certe 
tinere și cu puțină experiență 
competițională — să ocupe lo
cul V.

în ultimele două zile s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : DINAMO BUCUREȘTI — 
PROGRESUL 4—1, CONSTRUC
TORUL BRAlLA — TOT 
ÎNAINTE 4—1, STEAUA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
3—2 (Valeria Balaj — Elena Po
pescu 6—2, 6—2 ; Laura Griin- 
berg — Mihaela Dumitriu Ver
gara 6—3, 6—4 ; Balaj — 
triu Vergara 6—2, 6—2 ; 
berg — Popescu 2—6, 
DINAMO BRASdV — 
CLUB BUCUREȘTI 3—2, 
TEHNICA CLUJ-NAPOCA — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 4—1.

Clasamentul final arată ast
fel : 1. DINAMO BUCUREȘTI 
6 p, X Tot înainte 2 p, 3. Pro
gresul București 2 p, 4. Con
structorul Brăila 2 p, 5. Steaua, 
6. Politehnica București, 7. Să
nătatea Oradea, 8. Dunărea Ga
lati, 9. Spartacus Brăila, 
Politehnica Cluj-Napoca, 
U. T. Arad, 12. Mureșul Tg. 
Mureș, 13. Dinamo Brașov, 14. 
Tenis club București.

Dumi- 
Grun- 

1—6), 
TENIS 
POLI-

10.
11.

Ion GAVRILESCU

BINDAR
RECORD LA ARUNCAREA CIOCANULUI

70,44 m

Un alt atlet român a 
aruncat peste 70 m la ciocan 1 
Este vorba de tinărul Nicolae 
Bindar (Dinamo) care, luni, 
pe stadionul Tineretului din 
București, cu prilejul unui con
curs municipal, a aruncat 70,44 
ta, rezultat care constituie un

nou record național. Vechiul 
record — 70,16 m — era vechi 
de... o sâptămînă și fusese sta
bilit de colegul său de club, 
Tudor Stan. De remarcat faptul 
că Bindar și-a depășit cu 1,44 
m recordul personal...

ÎNCEPE CAMPIONATUL NAJIONAl DE ȘAN PE ECHIPE
masculine, 2 feminine, un ju
nior și o junioară, alcătuindu-se 
4 clasamente : absolut (gene
ral, prin adiționarea punctelor 
de med : 3 p pentru victorie, 1 p 
pentru meci egal, 0 p pentru 
infringere), masculin, feminin și 
de juniori-junioare, prin adițio
narea punctelor de partidă.

Azi, la Galați

TURNEELE FINALE ALE ELEVILOR 
Șl JUNIORILOR

TG. MUREȘ (prin telefon). 
În Sala sporturilor din locali
tate s-au încheiat întrecerile 
preliminare din cadrul turneelor 
finale ale campionatelor republi
cane de baschet pentru școlari 
și juniori. Cele mai importante 
rezultate : băieți : C.S.Ș. Timi
șoara — C.S.Ș. Steaua 104—83. 
CB.Ș. Tg. Mureș — CS.Ș. Ti
mișoara 113—11X C.S.Ș. Steaua
— CBB. 2 București 113—111, 
CjS.Ș. Timișoara — C.SJ5. X 
București 116—100. Lie. 2 Buc.
— C.S.Ș. Mediaș 112—58 ; fete : 
CJS.Ș. Brașov — C.S.Ș. Oradea 
80—71, C.S.Ș. Oradea — C.S.Ș. 
Sibiu 90—69. C.S.Ș. Ploiești — 
C.S.Ș. Satu Mare 80—78, 
C.Ș.B. București — C.S.Ș. Plo-

BASCHETBALIȘTI
iești 90—100. Clasamente : bă
ieți — grupa A : L QSJȘ. Ti
mișoara 5 p. 2. CJS-Ș. Steaua 
5 p. X C.S.Ș. 2 București 4 p, 
4. C.S.Ș. Tg. Mureș 4 p ; grupa 
B : L Lie. 2 București 8 p, X 
CJS.Ș. Mediaș 5 p. 1 CB.Ș. 
Brăila 4 p, 4. CLS.Ș. Satu Mare 
3 p ; fete — grupa A : L C.S.Ș. 
Brașov 6 p, X CLS^Ș. Oradea 5 p, 
1 OS.Ș. Sibiu 4 p, 4. CJS.Ș. 
Constanta 3 p ; grupa B : 
C-S.Ș. Ploiești 6 p, X C.S.Ș. 
Satu Mare 5 p, X CLȘ.B. 4 p, 
4. Lie. 1 Oradea 3 p. Primele 
două echipe din fiecare grupă 
își dispută locurile 1—4, celelal
te locurile 5—8. (loan PAUȘ — 
coresp).

S3

HIPISM
Beneficiind de un timp exce

lent și de participarea unor 
concurenți de certă valoare, re
uniunea desfășurată duminică 
dimineață poate fi apreciată ca 
una dintre cele mai reușite, a- 
lergările programate oferind un 
spectacol de certă calitate. Eloc
vent în acest sens este faptul că 
8 din cei 10 cîștigători au fost 
nevoiți să apeleze la rezerva de 
secunde pentru a putea termina 
pe primul loc. Principala probă 
a zilei, „Premiul Păcii* 4 (alergare 
semiclasică), a revenit, după o 
cursă desfășurată într-un ritm 
infernal, armăsarului Hermafon 
în timpul de 1’26“1. Lansat pu
ternic din plecare, el a condus 
alergarea pînă la jumătatea li
niei drepte, cînd a fost atacat 
de Rondo. După o prelungită și 
epuizantă luptă, Hermafon a re
ușit să mai păstreze un infim 
avantaj fată de Rondo, cu care 
I. Oană a făcut tot ce a putut 
pentru a cîștiga. Performanța re
alizată de ultimul — 1’22*5  — 
(antrenorul Oană are merite de
osebite în pregătirea elevului său) 
este una din cele mal bune fă-

HIRMAfON CÎȘTIGA
cute de un cal de 5 ani pe hi
podromul din Ploiești, ea fiind 
Întrecută doar de cea înregis
trată de Oribil (111”) ta anul 
1965. Bine (dar fără a conta in 
cursă) au fugit Rimlfon (G. Ți
nuse a „pus*  mina jos cînd a 
trecut Rondo de el). Hanger (In 
ușoară revenire de formă), Go- 
deanu șl Joben. Din restul cîștt- 
gătorilor am reținut pe Rlvan 
(autorul unui salt de valoare — 
peste 5 secunde — căruia cu greu 
1 »e poate găsi o explicație). Sa
cou, la tel de „metamorfozat*  
ea șl colegul său de grajd Rivan 
(credem că antrenorul Tănase, 
apreciat pentru calitățile sale 
profesionale, ar trebui să mani
feste mai mult respect față de 
interesele spectatorilor), Goran, 
Recurs și Maia.

Rezultate tehnice : cursa I :
Recurs (L Oană) rec. 1’31"9, î. 
Solitar, simplu 3.TO, ordinea 26 ; 
cursa a n-a : Olena (A. Brailov- 
schl) rec. 1’35”5, 2. Fricos, 3. Ta
bor a, simplu 2,70, ordinea 29, e- 
vent 22, ordinea triplă 157 ; 
cursa a m-a t Mala (G. Vaslle) 
rec. 1*31 ”!, 2. Marțian, simplu

DE

BOXERII JUNIORI
ÎNCEP LUPTA

PENTRU TITLURILE
CAMPIONI NAȚIONALI

Incepînd de azi, Sala spor
turilor din Galați va găzdui în
trecerile din cadrul turneului fi
nal al campionatelor naționale 
de box ale juniorilor. La star
tul competiției se vor prezenta 
131 de sportivi, juniori mici și 
mari, dștigători ai fazelor de 
zonă, campionii municipiului 
București și membrii lotului 
național de tineret. Cele două 
gale finale în care vor fi de
semnați campionii țării vor a- 
vea loc sîmbătă, pentru juni
orii mici, și .duminică pentru 
juniorii mari.

„PREMIUL PĂCII"
3,40, ordinea 23, event 33 ; cursa 
a IV-a : Rivan (G. Tănase) rec. 
1’27”5, 2. Hedis, 3. Epilog, simplu 
8, ordinea 8, event 23, ordinea 
triplă 137 ; cursa a V-a : Frugal 
(N. Gheorghe) rec. 1’31 ”4, 2. O- 
ravata, simplu 3,90, ordinea 13, 
event 22 ; cursa a Vl-a : sacou 
(G. Tănase) rec. 1’26”8, 2. Turei, 
3. Jug, simplu 5, ordinea 23, e- 
vent 27, ordinea triplă 149; cursa 
a vn-a : Goran (G. Vaslle) rec. 
1*27 ”9, 2. Silicia, simplu 7, or
dinea 84, event 40, triplu cîști- 
gător 314 ; cursa a VlH-a : Her
mafon (Tr. Dinu) rec. 1’26”1, 2. 
Rondo, 3. Rimifon, simplu S, 
ordinea 13, event 21. ordinea tri
plă 153 ; cursa a IX-a : Heder 
(I. Crăciun) rec. l’30”4, 2. Hono- 
rlca, simplu 4, ordinea 16, event 
13, triplu cîștigător 271 ; cursa a 
X-a : Hebreea (P. Ioniță) rec. 
1’33’5, 2. Fapta, simplu 3,40, or
dinea 14, event 14.

Pariul austriac s-a ridicat ia 
suma de 22 205 lei și a fost cîș
tigat (50%) de un tichet in va
loare de li 102 lei. Report: 11 103.

Gh. ALEXANDRESCU



Campionatele de mare fond

VASILE DIBA

20000 m!DE

Foto : Drago? NEAGU

Al 50'lea campionat national de hochei

cursă — eaiao simplu, 
— a reunit peste 50 de

din Capitală (I din

Campionii anului 197 S la hochei pe gheață : riadul de sus : Traian Cazaca, Geza Szabo, George Jus
tinian, Mihai Popescu, Alexandru Bucur, Octavian Nistor, Alexandru Hălăucă, Ion Ioniță, Vasile Po
pa, George Marinescu, rindul de fos : Dezideriu Varga — căpitanul echipei, Vilhelm Sarosi, Anton 
Crișan, Valerian Netedu, Elod Antal, Ion Gheorghiu, Adrian Olenid și Vasile Huțanu. la ima
gine se mai văd : dr. Liciniu Nicolau, antrenorul secund Nicolae Zografi, masorul Antonian Pandele 
ți antrenorul principal Zoltan Czaka Foto : Dragoș NEAGU

STEAUA A ClȘTIGAT CU AUTORITATE
llocnciștil Ducurcștcnl pentru a 18 a oară In

EDIȚIA JUBILIARA
posesia titlului

Șl SPLENDIDA LUI CURSA

Al 50-lea campionat național 
de hochei pe gheață s-a înche
iat sîmbătă seara cu victoria, 
anticipată încă de acum citeva 
etape, a formației bucureștene 
Steaua, care cîștigă astfel pen
tru a 18-a oară titlul de cam
pioană, la capătul unei întreceri 
pe care a dominat-o cu autori
tate. pe toate 
sportive.

Clasamentul 
ției ilustrează 
aceasta :
1. STEAUA
2. Dinamo
3. S.C.M.C.

planurile luptei

final al competi- 
bună măsurăîn

20
20
20

2 2
2 6 
0 20

34
28

0

123— 49
90— 60
46—150 

hochei 
spectatorii

16
12 

0
L,a despărțirea de

pînă la toamnă — 
bucureșteni au fost martorii u- 
nel noi ediții, a zecea din cam
pionatul 1977—78. a derbyului 
Steaua — Dinamo. întîlnirea a 
fost, ca și in alte dăți, intere-

sântă și deși lipsită de orice fel 
de miză, raportată la clasamen
tul întrecerii, partida a fost dis
putată 
mente 
doare, 
banca 
destui 
a dominat mai mult Steaua n-a 
putut trece decît o singură dată, 
în mod decisiv, de apărarea di- 
namovistă (a marcat Hălăucă 
in min. 12) și pentru ca por
tarul Gh. Huțan a avut cîteva 
intervenții hotărîtoare. Dar și 
pentru că jucătorii militari au 
ratat foarte mult. Același lucru 
l-au făcut, la fel de dezinvolt 
și dinamovlștii care, după mul
te ocazii ratate au înscris (Ces
te» în min. 53) într-o fază des
tul de banală. Rezultatul de e- 
galitate 1—1 (1—0, 0—0, 0—1) a 
mulțumit ambele părți. A con-

cii ardoare, în unele mo
chi ar cu prea multă ar- 
ceea ce a făcut ca 
de pedepse să se 
jucători penalizați. Deși

dus Gh. Mureșanu ajutat de O. 
Barbu și L. Enciu.

Această întîlnire a prilejuit 
ultima apariție publică a vechi
lor internaționali, jucătorii Geza 
Szabo și Anton Crișan (de la 
Steaua) care au fost sărbăto
riți pe gheață — cum stă bine 
unui hocheist ! — la retragerea 
lor din activitatea competițio- 
nală.

Romeo VI LARA

în Divizia A de spadă

TRĂGĂTORII MILITARI LIDERI
SI DUPĂ ETAPA A Il-a

M. CIUC (prin telefon), 
în ultimele etape ale grupei 
secunde a Diviziei A au fost 
înregistrate rezultatele : etapa a
5- a : Tîmava — Unirea 1—12, 
Avîntul — Sp. studențesc ASE 
12—7, C.S.Ș. M. Ciuc — Agro
nomia 6—6 (3—2, 1—1, 2—3); e- 
tapa a 6-a : Unirea — Agrono
mia 15—4, Avîntul — Dunărea
6— 5 (1—2, 2—2, 3—1), C.S.S. 
M. Ciuc — Sp. studențesc ASE
6— 6 (1—0, 1—1, 4—5); etapa a
7- a : Avîntul — Tîrnava 8—6,
Unirea — Sp. studențesc ASE 
12—1, Dunărea — C.S.S. M. 
Ciuc 8—3. Clasamentul final: 
L UNIREA SF. GHEORGHE 
(antrenor M. Flamaropol) 48 p. 2. 
Dunărea Galați 44 p, X Avîntul 
Gheorghieni 39 p, ~
studențesc ASE București 
X C.S. Școlar
6. Tîrnava Odorhei 15 p, 7. A- 
gronomia Cluj-Napoca 11 

. (Vaier PAȘCANU — coresp.),

Sîmbătă, pe lacul Snagov, au 
continuat Întrecerile de caiac- 
canoe din cadrul campionatelor 
republicane de mare fond. A 
fost O reuniune scurtă, de a- 
proximativ o oră și jumătate, 
cu două starturi in care s-au a- 
liniat numeroși sportivi frun
tași, reprezentanți a 14 secții 
nautice 
țară.

Prima 
20 000 m 
competitori I Printre așii pade- 
lei înscriși în această probă de 
adevărat maraton nautic se a- 
flau Vasile Diba, Ion Birlădea- 
nn, Marian Ciobanu, Nicolae 
Simîocenco, Nicușor Eșeanu. S-a 
plecat în forță, ca într-o cursă 
de 500 m, și după cîteva minute 
s-au format două plutoane 
fruntașe : Dinamo (cu Diba, 
Ciobanu, Simîocenco) și Steaua 
(cu Eșeanu, Bîrlădeanu, Bor- 
bandi). Apoi, cele două vîrfuri 
s-au contopit și la 5000 m în 
frunte se afla campionul olim
pic Vasile Diba. Cursa însă 
este extrem de disputată, tină- 
rul Vasile Dîba — specialist în 
probe de viteză, campion mon
dial anul trecut la 500 și la 
1 000 m — este depășit de mai 
tinerii Ion Bîrlădeanu, Marian 
Ciobanu... Păstrează, totuși, po
ziția 4, poziție tactică, de re
zervă 
20 000 
vituri 
o oră . . .
lovitură înseamnă cel puțin 10 
kilograme-forță ! Vasile Dîba 
cunoaște aceste lucruri, își cu
noaște bine și adversarii vije- 
lioși, multi dintre ei campioni 
ai probelor de fond. Vîsleste

îndîrjit spre a nu pierde legă
tura cu plutonul fruntaș, atent 
la orice evadare. La 15 000 m 
se află tot în poziția a 4-a. în 
frunte este talentatul și ambi
țiosul Ion Bîrlădeanu. Intre 
timp, s-a dat startul și în cursa 
de caiac dublu (f), 10 000 m. La 
băieți, ultimii 2 500 m, ultima 
„1 000“ de lovituri, ultimele 
10 000 de kilograme... smulse 
din lacul Snagov !

Acum, plutonul vine compact. 
Vasile Dîba a reușit să se men
țină în elita fondiștilor si vts- 
lește deconectat, sigur de victo
rie. Este tot in poziția 4, dar 
va urma acel finiș lung de 500 
m In care nimeni din lume nu-1 
poate întrece ! Si astfel, maes
trul emerit al sportului Vasile 
Dîba cucerește titlul de campioa 
republican, de campion al „Da- 
ciadei" in cursa de caiac sim
plu, 20 000 m. Clasament : 1.
- - — 1,27:03.0,

(Steaua) 
Ciobanu 

Ion Bir- 
(Steaua) 1,27:33.0. X 
Simiocenco (Dinamo)

4. Sportul 
22 p. 

M. Ciuc 21 p,

într-o asemenea cursă, 
m înseamnă 8 000 de lo
de padelă în aproximativ 
și jumătate, iar fiecare

20 000 m.
Vasile Dîba (Dinamo) 
2. Nicușor 
1,27:18,0, *
(Dinamo) 
lădeanu 
Nicolae
1,27:33.05, 6. Stefan Popa (Dina
mo) 1,27:33,09.

Rezultatele probei de K2 (f) — 
10 000 m : 1. Dinamo (Maria
Cozma, Nastasia Buri) 43:31,0, 
2. Steaua (Agafia Orlov, Maria 
Nicolae) 44:13.0, 3. Steaua (Teo
dora Pop, Ana Berceni) 45:12.0. 
Clasamentul general al campio
natului : 1. Dinamo 135 p. X
Steaua 114 p. 3. Danubiu Tul- 
cea 13 p. 4. C.S.Ș. Orșova 6 p. 
5. C.N.U. 5 p. 6. Olimpia Buc.

Eșeanu 
3. Marian 
1,27:20,0, 4.

Celor 5 victorii înregistrate 
în prima etapă a Diviziei A de 
spadă. Steaua le-a adăugat a- 
cum, in etapa a Il-a a compe
tiției, alte cinci : 13—3 cu Elec
troputere Craiova, 12—4 cu Pro
gresul București, 11—5 cu 
I.E.F.S. și C.T.A.S. și 10—5 (o 
dublă infrîngere) cu Farul Con
stanța, menținindu-și poziția 
de lider.

intr-un singur meci, cu Farul, 
echipa bucureșteană a trecut 
prin unele emoții. Spadasinii de 
pe Litoral au lăsat — inițial
— impresia că sînt hotărîți să 
furnizeze surpriza etapei, ținîn- 
du-se scai de echipa noastră 
campioană. La jumătatea parti
dei, scorul era egal, 4—4, dato
rită maț ales prestațiilor foarte 
s.gur° ale lui Dima. In conti
nuare, insa, scrimerii de la 
Farul și-au pierdut cadența, au 
devenit nervoși, nereușind 
mai puncteze decît în 
meciului, atunci cînd 
luase un avantaj
(10—4). Dima a acționat per
manent pe paradă-ripostă, ln- 
trecindu-1 destul de lejer (cu 
5—3) pe L Popa. Scor final : 
10—5 pentru Steaua ; un asalt, 
ce! dintre Iorgu și Dim», inche- 
indu-se printr-o dublă Înfrân
gere...

Farul Constanța (fără Nițu- 
lescu in această etapă) s-a con
solat cu locul II după 4 vic
torii : 11—5 la I.E.F.S. și Pro
gresul, 9—7 la Electroputere d 
15—1 la C.T.A.S

Deosebit de animate au fost 
asalturile din meciul C.T.A.S,
— I.E.F.S, decisiv, pentru pri
ma echipă, in ocuparea locului 
ni. Formația tînărului antre
nor AL Istrate a acționat ca 
mult aDlomb. reușind să în
cheie în avantaj întîlnirea : 
10—6. In afara acestei foarte 
prețioase victorii. C.T.A.S. a cîș
tigat și la Progresul, eu 9—7.

Electroputere Craiova a ocu
pat locul IV, trecînd pe pozi
ția pe care a detinut-o. in pri
ma etapă, I.E.F.S.. formație în
trecută cu 9—7. A fost o întîl-

să 
finalul 
Steaua 

substanțial

nire dramatică, echipa craio- 
veană contînd, practic, numai 
pe Bărbosu și Isăilă (ambii cu 
cite 4 victorii) și parțial pe 
foarte tînărul Boboc (o victo
rie) Pe de altă parte, și 
LE.F.S. a evoluat in... trei spor
tivi — Manta, Dinescu și Fora, 
toți cu cite două victorii. Me
zinul echipei, Țone a adus o 
victorie culorilor clubului, în 
timp ce N. Istrate, fără a-și mai 
valorifica experiența, ca altă 
dată, n-a făcut decît să com
pleteze foaia de concurs— Ce
lelalte victorii ale „4“-ului de 
la Electroputere : 9—7 cu
C.T.A.S. șl 12—4 eu Progresul.

I.E.F.S. s-a clasat pe locul V, 
cu o singură victorie, la Pro- 

clasată, 
această 

i fără

• Partida de baraj dintre A- 
gronomia Cluj-Napoca și Me
talul Rădăuți a fost contra
mandată.

TT1

Vasile TOFAN

Vasile Diba — noul campion republican la caiac simplu — 20 000 m 
Foto : I. MIHAlCĂ

—

TROFEUL „MEMORIALUL JEAN CALCIANU"
A REVENIT LUI NICOLAE GRIGORAȘ

greșul (10—6), ultima i 
care rămine și după 
etapă singura formație 
vreun succes la activ.

Clasamentul Diviziei A 
spadă după etapa a n-a: 
Steaua 19 v — 20 p. 
C-ța I T — 16 p. 
5 V — 19 p. 
Craiova 4 v 
2 v — 0 p.
• V — 0 p.

în Divizia B. dispută foarte 
strînsă (și atractivă) pentru lo
cul I între CJS.U. Tg. Mureș și 
CA Satn Mare. Cîștigînd der- 
byul etape, meciul cu spada
sinii din Tg. Mureș (9—7) scri- 
merij din Satu Mare — cu alte 
4 victorii la activ (10—6 la 
C.S.Ș. Constanța. 14—2 la C.S.Ș. 
București și Tractorul Brașov, 
12—4 la Olimpia București) au 
trecut de pe locul III pe lo
cul L

în întrecerea individuală, pen
tru desemnarea celor 12 fina- 
liști al campionatului național 
și „Daciadei”. locul I a reve
nit lui Octavian Zidaru (Steaua) 
cu 4 victorii. S-au maț califi
cat, în ordine : L Popa, M. Po
pa, L Dim a, C. Bărăgan, D. 
Podeanu. L. Angeîescu, L Băr- 
bosu. J. h»m 'anscb’tz. G. Di
nescu, M. Doboș și A. Pongracs 
(T. ST.).

de 
L 

; 2. Farul 
; X C.T.AA 

; 4. Electroputere 
- I p. ; 1 I.E.FA 

• *• Progresul Buc.

Concursul de viteză dotat cu 
trofeul „Memorialul Jean Cal- 
cianu“, desfășurat în Capitală, 
pe platforma Pipera, n-a avut 
la start, din diferite motive, 
decît o parte din automobilistii 
fruntași ai tării, pe cei din: 
București, Oradea. Brasov, 
Cluj-Napoca, Alexandria. Dro- 
beta-Tr. Severin si Pitești, 
Competiția, bine organizată de 
comisia locală de automobilism 
și karting. în colaborare cu a- 
sociația sportivă Unirea Trico
lor, a fost de un nivel tehnic 
satisfăcător, ea fiind urmărită 
cu interes de cîteva mii de 
spectatori. Splendid a fost, de 
pildă, duelul dintre Stefan Ian-

coviei (pe Renault 12 Gordini) 
și pilotul italian Alfonso Gior
dano (pe Fiat 131 Abarth). par
ticipant in afară de concurs, 
care a condus două treimi din 
întrecere. Multiplul nostru 
campion a făcut o cursă inteli
gentă. de urmărire din apro
piere. astfel că pe ultima par
te, speculînd două greșeli ale 
alergătorului italian, a cîștigat. 
Alți doi protagoniști ai 
trecerii din Capitală au 
Eugen Ionescu Cristea (pe 
cia) și Nicolae Grigoraș 
Dacia 1300. transformată), 
șinile bine puse la punct,
iestria în conducerea șl curajul 
celor doi au dus la o dispută

in- 
fost 

Lan- 
(pe 

Mă
mi

mult gustată de cei prezențL A 
învins experimentatul Ionesco 
Cristea (care a realizat, dealt
fel. și cel mai bun timp al zi
lei pe un tur de pistă).

După întrecerile pe clase s-a 
alergat cursa pentru trofeul 
pus în ioc între cinci alergători 
care au pilotat mașini româ
nești Dacia 1100 și Dacia 1309 
(calificați oe baza rezultatelor 
obținute In seriile anterioare) i 
Mihai Alexandrescu (Politeh
nica București). Lucian Constao- 
tinescu (Unirea Tricolor). Dorn 
Gîndu (Unirea Tricolor). Nico
lae Grigoraș (I.A. Dacia Pi
tești) și Martin Santa (I.A. Da
cia Pitești). Cel care a reușit 
să-și aproprie victoria a fost 
N. Grigoraș (Dacia 1300) pe 
locul doi clasîndu-se Doru Gîn
du (Dacia 1100). 
de-al treilea M. 
(Dacia 1300).

CLASAMENTE.
1. D. Țanău (Autobuzul). 2. D. 
Ciuta (ITA Oradea). 3. C. Du
mitrescu (ACR București) : cla
sament general : 1. Șt. Ianco- 
vici (I. A. Dacia Pitești) X 
E. Ionescu Cristea (Unirea Tri
color) : cl. peste M50 cmc : L 
Șt, Iancovici, 2. E Ionescu 
Cristea. 3. C. Văideanu (Unirea 
Tricolor). Echipe : L I.A. Dacia 
Pitești. X Unirea Tricolor L 
X Unirea Tricolor II.

iar pe cei
Alexandrescn

începători t

Ștefan lancovlci a preluat conducerea cursei și va trece primul 
linia de sosire Foto : Ion MIHAICA

Modesto FERRARIN1
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TUMULTUL CUCERITOR
AL TINEREȚII

„Crosul tineretului*', la ultimul său act

i
i

este stadionul arhiplin al Republicii se cernea o ploaie 
_ r.....____ ... . ' ce importanță avea ploaia pentru un 
public cu o medie de virstă de cel mult 15 ani, incin
ta această medie și pe toți gospodarii stadionului, deo- 
de zeloși in calitatea lor de gazde.

i
i
i
i
I
I

I
I

Peste stadionul arhi 
de primăvară. Dar

zind
sebit______ r. ...----------- -

Ploaia se cernea peste chipurile îmbujorate de emoție și 
așteptare. Umbrelele stăteau cuminți, alături. Fiecare simțea 
că e soare, deși norii se adunau deasupra frumoasei hiper
bole a stadionului. Apoi au început finalele crosurilor. Pri
ma impresie a fost nestăpinirea tinereții. Toate plutoanele, 
Incepînd cu cele de 11 ani și terminind cu cele de peste 19, 
s-au aruncat pur și simplu in alergare, făcind abstracție de 
distanță, de obstacolele de pe stradă, de îmbulzeala specta
torilor din jurul porții boltite pe care se reintra pe pista de 
rekortan, această pistă care — pentru mulți — a fost o ade
vărată premieră, un fel de pajiște catifelată menită să în
locuiască, in acest oval de beton, pajiștea, naturală de acasă.

Finalele crosurilor au fost, in primul rind, o erupție spre 
victorie, fără considerente tactice, fără tempouri prestabilite, 
fără „ascunderi" in spatele „iepurelui" din față, așa cum se 
intimplă deseori in marile curse, unde creierul ii fură inimii 
toate imboldurile, căutind să organizeze grafice și ritmuri 
pentru obținerea victoriei. In tot acest iureș al tinereții ni 
s-a părut destul de bizară liniștea efectiv atletică a unui 
anume Florin Amariei, care a cîștigat elegant, sprintind și 
renunțind. pentru a reveni in momentul optim, ca un bătrin 
alergător de cursă lungă. Dar, in ciuda faptului că reporterul 
a fost sedus (un moment) de calmul acestui alergător venit 
de prin părțile Argeșului, imaginea cea mai seducătoare că
mine erupția tinerilor la start, un fel de tumult irezistibil 
— la urma urmei, rațiunea de a fi a acestor finale și a tutu
ror izvoarelor care au crescut spre Capitali, in ziua de 2 
Mai, Ziua tineretului.

I
I
I
I
I

A urmat un frumos program cultural-sportiv, care a în
fruntat ploaia cu aceeași exuberantă tinerească. Ce im
portanță avea faptul că ploaia șiroia pe obrăjorii feti

țelor din ansamblul de gimnastică ? In așteptarea spectaco
lului, fetele erau preocupate doar de gindul de a-și feri 
cercurile împodobite cu frumoase rulouri de galbeni hirtie 
gofrată. Ce importanță avea faptul că ploaia făcuse' alune
coase barele de la scările-obstacol ale Complexului „Pentru 
apărarea patriei” ? Băieții și fetele se opinteau curajoși, pen
tru prețioasa zecime de secundă in minus. Ce importanță 
avea faptul că podiumul-prelată din mijlocul stadionului pă
rea, la un moment dat, oglinda unui patinoar 2 Adolescenții 
„Românașului" jucau de parcă s-ar fi aflat in bătătura de 
acasă, din mijlocul satului

I
I
I
L

La urmă a apărut soarele. Și, odată cu soarele, au venit 
tinerii Cenaclului „Flacăra", al tineretului revoluționar. 
O rumoare a cuprins intreg stadionul. Vocea atit de cu

noscută a lui Mircea Vintilă a făcut ca. treptat, tinerii să por
nească spre podiumul pe care se aflau artiștii. Așa s-a for
mat o potcoavă pe gazonul Republicii, o potcoavă încinsă, 
daci am judeca după respirația precipitată a spectatorilor.

Soarele a inceput să dogorească, anunțind o altă rafală. 
Dar, grupul „Song” a izbucnit in intreg stadionul, făcind ca 
balanța să încline incă odată de partea Luminii.

loan CHIRiLA
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ȘASE DIN TREI MILIOANE!
Nu ieșiseră încă din stadion 

ultimii finaliști pârtiei pan ți la 
„Crosul pionierilor" 
ruj a dat plecarea în 
probă a 
tineretului' 
telor, categoria 15—16
Reușisem să obțin citeva im
presii de la una dintre concu
rente, 
tantă a județului Ilfov, 
la Liceul agroindustrial 
Brănești. „M-am pregătit 
multă ambiție pentru 
finală, veți vedea L_* 
ne-a demonstrat, Încă 
primele ei secvențe, că Maria 
Marin este o autentică atle
tă ! La 150 de metri a preluat 
conducerea plutonului 
liste. A avut, apoi, 
ezitare, la un „duel* 
de concurentele din 
Argeș $i Hunedoara, 
aproximativ 100 de metri înainte 
de sosire a .atacat* 
hotărirea. instalindu-se 
plutonului. $i încheind 
te. O campioană care 
încununate strădaniile,
zilele de pregătire efectuate a- 
colo, in marginea Brăneștilor, 
intr-o zonă ideală pentru aler
gări de cros și. iu general, pen
tru atletism. Știrea că Maria 
Marin a câștigat finala „Crosu
lui tineretului* a plecat repede 
spre Brănești. astfel 
dimineață, înaintea 
de curs, campioana 
bătorită de întreaga

Cînd i-am văzut pe băieții de 
la categoria 15—16 ani plecând 
din start am avut impresia că 
ei nu cunosc lungimea probei. 
Fiindcă startul lor avea ceva 
din iureșul unei probe de sprint. 
Brăileanul Costieă Ciurea s-a 
instalat in frunte, secundat la 
vreo 18 metri 
Dumitru Alexa 
tar.tul județului 
Ghiocel Coasă, 
primat o trenă 
pe aproape 1 000 de metri, după 
care a intrat in ..plasa* unui 
grup de concvrenți alcătuit din 
Ghiocel Coasă, Teodor Gherghi- 
nici din București și un alt— 
ghiocel — Nicolae, reprezentant

și starte- 
prima 

.Crosuluifinalelor 
cea rezervată te

am.

Maria Marin, reprezen- 
elevă 

din 
cu 

această 
Proba 
de la

de fina- 
o ușoară 
provocat 
județele 
Dar cu

cu toată 
la ama 
in trim
iși vede 
orele și

că miercuri 
primei ore 
va fi săr- 
școală—

de arădeanul 
și de reprezen- 
Bistnta-Năsăud.
Ciurea a im- 

rapîdâ alergării

Cu multă siguranță in mișcări, tinerii parcurg in viteză pista eu obstacole,
tadionul Republicii. Un

J semnal și. în aceeași cli
pă. prin cele patru in

trări s-au revărsat pe gazonul 
stropit de ploaie tineri în uni
forme albastre din formațiunile 
de pregătire pentru apărarea 
patriei. Tineri zvelți, cu staturi 
atletice, cu brațe puternice, cu 
mișcări precise, formate în lun
gile ore de riguroase antrena
mente in poligoane. Cu repezi
ciunea cu care au intrat au si 
ieșit, lăsind în urma lor trei 
„linii" de concurs : bîrne de e- 
chilibru. piloni inegali, obsta
cole pentru sărituri, scări pro
gresive. marcaje de „teren in
fectat". tinte pentru „grenade", 
alte și alte aparate Ia care cei 
mai buni dintre cei 480 de fi- 
năliști pe țară ai complexului 
aplicativ ~ 
triei" i.' 
lor pregătire.

întrecerile

„Pentru apărarea pa- 
isi vor demonstra îrra'ta

propriu-zise ale

.wwww \\\\\\\\\\Vi PE POIXUM...
EDIȚIA A XI-a A „CROSULUI TINERETULUI*. Categoria 

15—16 ani Iele (800 m) : L Maria Marin (Liceul agroindustrial 
Brănești — jud. HIov). 2. Elena Ftorea (Școala generală nr. 24 
— București), 2. Ileana Popescu (Liceul nr. 5 Deva — jud. Hu
nedoara) ; băieți (1 SOS m) : L Florin Amariei (Liceul „Dinicu 
Golescu* Câmpulung Muscel — jud. Argeș), 2. Ghiocel Coasă 
(Liceul „George Coșbuc* Năsăud — jud. Bistrița-Năsăud), 2. 

Teodor Gherghinici (Liceul ,J>taiitrie Bolintineanu* București). 
Categoria 11—12 ani. tete (1 000 m) : 1. Dobrița Oprea (Liceul 
teoretic 1 Slobozia — jud. Ialomița), 2. Marin Alexandru (tă
cem industrial nr. I București), 2. Livia Stănculete (Liceul agro
industrial Tg. Jiu — Jud. Gorj) ; băieți (2 000) : 1. Constantin Chl- 
tulcscu (Liceul industrial metalurgic Cugir — jud. Hunedoara), 
2. Aurel Toader (întreprinderea „Electroaparațaj* București), 
2. Fnancisc Passmayer (Liceul industrial MIU Arad — jud. Arad). 
Categoria peste U ani, fete (1 000 m) : 1. Maria Sandu (Insti
tutul de Educație Fizică șl Sport, București), 2. Mariana ițercea 
(Liceul agroindustrial Salonta — jud. Bihor), 2. AnLșoara Paras- 
ehiva Deac (C.AJ>. Unirea Turda — jud. Cluj) ; băieți (3 000 m): 
1. Marian Cordoneanu (Școala de ofițeri activi de geniu șl con
strucții Rm. vilcea — jud. Vilcea), 2. loan Torj (Liceul agro
industrial Salonta — jud. Bihor), 2. Petru Hendrea (întreprin
derea metalurgică ZJatna — jud. “ - ■Hunedoara).
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al județului Prahova. Cu aproa
pe 400 de metri înainte de so
sire au intrat în luptă planurile, 
strategiile finaliștilor. A ieșit 
din grosul plutonului Florin A- 
mariei, cu o alergare elegantă și 
cu un fuleu irezistibil. Florin a 
redus repede distanța de grupul 
care se instalase la conducerea 
plutonului, convins că nimeni 
BU-1 va mai ajunge. A trecut 
ca o vijelie pe lingă Ghiocel 
Coasă si Theodor Gherghinici. 
terminind proba cu mai bine 
de 20 de metri avans I A fost 
• finală frumoasă, eiștigată de 
u tinăr bine dotat pentru atle
tism și care confirmă — prin 
reușita sa — că acolo, la Cîm- 
pulung-Muscel, orașul de unde 
vine, sportul olimpic nr. 1 are 
in continuare elemente de nă
dejde.

Din nou un start pentru fete, 
concurentele in proba de 1000 
metri, categoria 17—19 ani. O 
galerie puternică i-a dat aripi 
atletei care a reprezentat Bucu- 
reștiul, Maria Alexandra, pusă, 
parcă, pe... fapte mari. Maria 
a răspuns prompt încurajărilor 
recilor de mii de spectatori din 
tribunele Stadionului Republicii, 
a condus autoritar o bună bu
cată de vreme. Dar ritmul care 
I-a impus cursei a fost, totuși.

mult prea rapid pentru puterile 
ei, astfel că la aproximativ ju
mătatea probei a fost „prinsă* 
de concurentele cu numerele 34 
(Dobrița Oprea) |i 44 (Livia 
Stănculete). Eleva de la Liceul 
industrial nr. 6 a rămas o lun
gime de pistă în „plasa* celor 
două adversare, apoi a făcut o 
tentativă de evadare (firește, 
după ce și-a adunat ultimele 
resurse). Și poate că ar fi reu
șit să încheie în frunte, dacă 
Dobrița Oprea n-ar fi atacat 
ea irezistibil pe ultimele două 
sute de metri. Din nou o finală 
de mare atracție, în care ocu
pantele locurilor de pe podium 
au sosit foarte strins.

Proba băieților de la aceeași 
categorie de vîrstă (dar avînd 
de acoperit o distanță mult mai 
mare — 2 000 de metri) a avut 
un istoric oarecum asemănător. 
Firește, cu alți eroi. Și aici un 
atlet bucureștean, tînărul mun
citor Aurel Toader de la între
prinderea „EJectroaparataî*’ «t 
avut ambiția să ia pe cont pro
priu cursa, dar viitorul tehni
cian metalurgist «fin Cugir 
Constantin Chltulescu l-a fost 
un fel de umbră pînă la intra
rea in ultima sută de metri a 
probei, cînd l-a depășit cu ușu
rință. Arădeanul Francisc

nă. Nieolae Racolțea. de la Li
ceul industrial din Dej.

Traseul aplicativ a început 
cu pista de obstacole, la care 
fetele din județul Harghita (ci
clul III). băieții din Sibiu, 
București. Botoșani (ciclul II), 
au dovedit că sînt în stare să 
învingă in orice condiții. A ur
mat „poligonul* de aruncare a 
„grenadelor*. apoi un examen 
al cunoștințelor de circulație, 
momentul tactic... Am urmărit 
ce 
se 
de 
eu 
rea obstacolelor se cerea făcută 
in cea mai mare viteză. „Atin
gerea obiectivului cere maxi
mum de forță, intr-un timp cit 
mai scurt" — li s-a spus, li s-a 
repetat in orele de pregătire. 
Si tinerii se străduiau să în
deplinească întocmai aceste ce
rințe. Broboane de sudoare le 
cădeau de pe frunți dar. cu ar
ma strinsă în mîna dreaptă, 
cu mina stingă pe masca de 
gaze, concurenții isi croiau

traseu trecerea echipelor, 
înțelege, fără să putem sta 
vorbă cu concurenții. Lupta 
secundele era grea, depăsi-

întrecerile tinerilor in uniforme albastre

Cuvinte fierbinți: PENTRU APĂRAREA PATRIEI
acestei mari competiții s-au 
desfășurat sîmbătă și duminică 
la poligonul Tunari pe un tra
seu aplicativ din pitoreasca 
zonă a pădurii Băneasa. I-am 
urmărit acolo pe cei 480 de 
sportivi, reprezentanți ai tutu
ror județelor și ai municipiu
lui București, echipe de cîte 3 
băieți și 3 fete, ciclul II de pre
gătire (între 16 și 18 ani) și 
ciclul III (între 19 și 20 de ani). 
Sînt elevi din școli generale și 
licee, iar la ciclul II în compo
nența formațiilor au intrat și 
cîte un tînăr, respectiv o tînă- 
ră muncitoare.

430 de vlăstare viguroase și

sănătoase — fii ai patriei care 
îsi călesc forțele și voința. își 
desăvîrșesc măiestria în probe 
aplicați v-mikt are — au intrat 
în concurs. Mai întîi a fost 
proba de tir. Să notăm, aici, 
citeva nume este greu de fă
cut. pentru că lista „tintasilor 
de felită" este foarte lungă. Din 
municipiul București toate fe
tele au tras foarte bine, băieții 
de la Sibiu au fost și ei la 
înălțime, Suceava nu s-a lăsat 
nici ea mai prejos. în fruntea 
celor luați în evidenta specia
liștilor federației de tir. pre- 
zenți și ei la Tunari, se situ
ează un băiat cu figură blaji-

drum prin desișuri. Proba de 
orientare, apoi primul ajutor 
si transportarea „răniților* si. 
iată, linia de sosire ! Cînd au 
fost acoperiți cei 4 km ai tra
seului 7 Așteptăm calcularea 
timpilor, alcătuirea clasamente
lor. Tinerii discută între ei
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aprins. „Cum v-ați descurcat 
la proba de orientare 7“ îi în
trebăm pe băieții din ciclul II, 
de la Sibiu. „Eu cred că foarte 
bine* răspunde Liviu Dima. 
„M-au impresionat. însă, fetele 
de la București. Merită toate 
laudele". Ne oprim în fata tî- 
nărului Dorel Cengher, elev la 
Liceul industrial din Tg. Mu
reș. „Ce înseamnă pentru tine 
acest complex 7“ — l-am între
bat. „Mai întîi, trei cuvinte 
fierbinți : Pentru apărarea pa
triei. Ele spun iot, spun 
tru ce depunem 
ceperea, întreaga 
citate

Dar 
dintre 
mele 
cicluri 
fete - .... _________
Suceava ; băieți — Sibiu. Boto
șani. Dîmbovița ; ciclul III fete 
— Harghita, Suceava. Hune
doara ; băieți — Suceava, Cluj, 
București.

„.Stadionul Republicii. Un 
nou semnal, un pocnet de pis
tol și primele trei echipe se 
angajează în cursă, o cursă 
contra-cronometru. pentru sta
bilirea campioanelor. Obstaco
lele sînt trecute cu siguranță, 
ca acolo. în poligon, la Tunari. 
Apoi. încă trei echipe si încă 
trei... Miile de spectatori a- 
plaudă, neașteptînd să-i cu
noască pe învingători. Aplaudă 
măiestria tuturor acestor tineri 
în uniforme albastre, puterea 
lor de luptă, hotărîrea de a fi 
la înălțimea misiunii cuprinse 
în trei cuvinte fierbinți : PEN
TRU APĂRAREA PATRTEI.

Viorel TONCEANU

noi toată pri- 
noastră capa-

de luptă".
iată-i pe 
cei buni 

trei echipe 
de pregătire :

- București. Maramureș,

cei mai buni 
adică pri- 

clasate. pe 
ciclul II

PE PODJUM
: ciclul II tete — București (Elena Simio- 

Rodica Mureșan), băieți — Sibiu (E. Boul- „ . ... . . „ . . - or-
Ba-

Echipcle campioane
nescu, Lola Ichim, _________ ,__ ,,___ ,. ____  ,_ __
lion, L. Dima, D. Tibu) ; ciclul ni fete — Harghita (Berta 
ban Jolan Molnar, Magdalena Szabo), băieți — Suceava (M. 
Unt, D. Onucu, Gh. Danilluc).

Cîștigător al Trofeului pe județe, ciclul n șl HI, județul Su
ceava.

PATRU

MAN
Din toate 
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pului liber 
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finala
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PISH 30000 PE PARTICIPANT!
LA MANIFESTAREA CULTURAL-SPORTIVĂ
DE PE STADIONUL REPOSEiCil DIN CAPITALĂ

dare. în această așezare strlnsă 
grupul Analiștilor s-a aflat pină 
la ultimul tur de stadion, dnd 
Ioan Torj din Salonta n-a mai 
avut răbdare (slciit, desigur, și 
de ploaia care s-a declanșat, ca 
In miez de vară) și a ieșit din 
.pluton", cu ambiția de a face 
• cursă de unul singur. Distanta 
fată de ceilalți Analiști s-a mă
rit la un moment dat Nu Insă 
pentru multă vreme, pentru că 
tinărul bihorean avea să Ae a- 
juns de reprezentantul Bucu- 
reștiului, Mihai Rolea, apoi de 
ed al județului Vîlcea, Marian 
Cardoneanu. Din iureșul care 
s-a pornit avea să cîștlge Ma
rian Cardoneanu, de fel din 
Vaslui, un merituos campion, 
excelent .lucrat" pentru pro
bele de alergare de fond. Vâl
cenii, explozivi ca Întotdeauna,
l-au  făcut campionului o mani
festare de simpatie, care a răs
plătit duritatea probei..

—Șl astfel au luat sfîrșît fi
nalele „Crosului tineretului*, e- 
ditia 1978, desfășurate sub ge
nerosul Însemn al marii noas
tre competiții naționale „Dada- 
da*. Cei mai buni din eei peste 
trei milioane de tineri atieți 
prezenți la prima etapă a eom- 
P Hițiel și-au desemnat așadar 
campionii. Acum, rămtne de 
văzut cine dintre el va merge 
mai denarte. ca Natalia Mără- 
șescu, Fița Lovin sau Gheorghe 
Ghipn ? Răspunsul îl așteptăm 
In lunile care urmează—

Tiber iu ST AMA

ri a
- ■«

.Crosulul pionierilor

Rl CU CITE 40 DE CAMPIONI
ieri, de 

l trece rile 
mul Re- 

simplu, 
a. ca la 
ie alfa- 
erică — 
ui 1 in- 
3 Argeș. 
I (orga- 
i Olim- 
•out, la 
dsri-pio- 
u umărul 
ră Insă 
spioni la 
[stă dl— 
p si bă-

Conform programului. marea 
finală a .Crosului pionierilor* 
— organizat sub genericul cu
prinzător al „Daciadei" — a 
Început cu alergarea mini-atle- 
telor de 11—12 ani. Numărul 1 
(Alba) pioniera Elena Cherteș, 
elevă in clasa a V-a la școala 
generală nr. 2 din Blai... Nu
mărul 40 (București) Adriana 
Parțilă, școala generală nr. 192 
din cartierul Militari. Emoții, 
Încurajări, start !... Prin fata 
tribunelor pline trece parcă un 
nor ușor de primăvară, 
grăbit sub cer de mai. 
pentru o clipă, pe rosul 
relor, conturul coditelor 
tate de vînt

Trece 
lăstnd 
culoa- 
lnăl-

Categoria U—12 ani s fete — L Luminița Coste» (Prahova), 
Școala generală nr. »Ploiești, L Petra Maria Lazâr (Maramureș!. 
Școala generală nr. 4 B. Mare, 1. Oiga Lepsl (Caraș-Severm). 
Liceul industrial nr. 2 Bocșa ; băieți : 1. Ovtdiu Burdujan 
(Iași), Liceul național din lași, L Sorin Basturea (Constanta 
Școala generală nr. I Constanța, L Adrian Maier (Cluj). Școala 
generală nr. 1« Cluj-Napoca ; categoria 13—14 ani : fete — L 
Ana Bauch (S. Mare), Școala generală nr. 1 Caret L Angela 
Boca (Alba), Școala generală dm Teiuș, 1 Rodiră Cerebel (Ti
miș), Școala generală nr. I Timișoara ; băieți — L Nicolae Bo- 
loean (VDcea). Liceul industrial Bălcești, L CSaudîu looescu 
(Argeș), Școala generală nr. * Pitești L Andreea WaArese (Bra
șov), Liceul „Honterua*, pe echipe : L Prahova 1» p ; 2. Con
stanța l p, 3. Setu Mare 1 p.

Micile atlete au dispărut, 
urmează la start băieții, apoi 
alte campioane, alti campioni. 
Numărul 31 (Sălaj) Serina Pep, 
rias» a VTn-a. premiantă ta 
școala generală «fin comuna 
Lozna, numărul 18 (Gorj), Mar
eei Căprarn. pionier fruntaș ta 
Școala generală nr. 11 din Tg. 
Jiu. Tinărul gorjan pare să nu 
aibă emoții. In schimb, mama, 
asistenta medicală Mioara Că
prarii. iși mototolește cumplit 
mănușile albe, așteptir.d in tri
bună Începerea corseL Fiind 
obligatoriu — regulamentul 
«Daciadei* prevede și note bune 
la Învățătură — pionierul Mar
cel Căpraru a prezentat orga
nizatorilor carnetul de elev. 
Exigenta comisie a numărat 
tatii mediile de zece. apoi— 
Apoi, a dat afirmativ din cap. 
adică .merge*, prin _meree* 
tațeleglndu-se premiul I In fie
care an.

Pionierele de la categoria 
11—12 ani au parcurs m tur da 
stadion, plutonul celor 40 de 
campioane este Încă compact, 
dar pe ultima sută de metri se 
desprind mai multe alergătoa
re. sprintează precum marile 
recordmane, insă Luminița Cos
te» — • fetită blondă, bron
zată pe tăpșane — nu mai 
poate fi ajunsă. Are numărul 
de concurs 29. reprezintă, deci, 
județul Prahova st desigur. 
Școala generală nr. 8 din Plo
iești. unde este elevă in clasa 
a V-a. La băieți, la aceeași 
categorie, aceeași luptă aprigă 
pentru titlul de campion al 
„Daciadei*. Clștigă Ovidiu Bur- 
dujan, elev In clasa a Vl-a. 
premiant la Liceul national din 
Iași. Pionierul Dorin Banoga 
de la Școala generală nr. 30 
din Brăila luptă, undeva. In 
mijlocul unui grup ambițios, 
terminînd — In sfîrșit — cursa. 
Nu știe pe ee loc s-a clasat, 
ridică totuși brațele, salută tri

bunele, e fericit : a alergat la 
București, pe stadionul aude a 
alergat și Zalcpek !

Nid pioniera Maria Eoveuța 
■■ știe, pentru moment, ee toc 
a ocupat. Privește stadionul 
pQn. imbricat sărbătorește. pri
vește camerele de hiat vederi.
operatorii TV. Este din satul 
Stejerei. comuna COnie. jude
țul Gorj. E pentru prima oară 
ta Capitală, e pentru prima 
oară dnd merge cu trenul. • 
pentru prima oară la a mare 
Întrecere. la finala De tară a 
«Crosului pionierilor*, competi
ție de amploare organizată de 
CJi.OJ. ta colaborare eu 
MXJ. si CXtF-S. Privește, 
ta sSrrit tabela electronică a 
Stadionului Republicii, ecranul 
uriaș, luminos, eu Mal — 
Zta* tineretului*—

VosSe TOFAN

tn pofida ploii repezi fi reci, șoimii patriei iși execuți cu precizie repriza din cadrul demonstrației 
Fotografii de Dragoș NEAGU și Ion MIHAICA

(Urmare din pag. 1)

niment care ilustrează pregnant 
grija deosebită a partidului și 
statului nostru, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tetă de tinăra generație a pa
triei, care, împreună cu între
gul popor. înfăptuiește neabă
tut hotăririle Congresului al 
XI-Iea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, orientările 
și indicațiile secretarului gene
ral al partidului. A fost rele
vat, totodată, faptul că ta în
treaga țară Ziua solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc «i Ziua tineretului din pa
tria noastră an fost întimpi- 
nate de către tinerii muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi și stu
dent. fete și băieți — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — prir.tr-o intensi
ficare a eforturilor pentru Înde
plinirea exemplară a tuturor 
sarcinilOT care le revin ta acest 
*n al cincinalului revoluției 
tehaieo-științifice, înscriind, prin 
fapte d* dăruire revoluționară, 
soi pagini ta cronica glorioase
lor tradiții de muncă și luptă 
ale tineretului, ale clase; mun
citoare și întregului popor. In 
tocheierea euvîntului său. pri
mul secretar al CC. al U.T.C. 
a menționai că odată cu efor
tul de a contribui, ta mai mare 
măsură, la înfăptuirea politicii 
totem» p externe a partidului 
M statului nostru, tinăra gene
rație a patriei noastre, educată 
ta spiritul solidarității interna
ționale, Iși aduce o contribuție 
de seamă ta întărirea continuă 
a unității de acțiune a forțelor 
progresiste și democratice ale 
tinere tuta! de pretutindeni ta 
tapta împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocolo
nialism ului. rasismului și apar
theidului, pentru cauza destin
derii, progresului și păcii, pen
tru o iume mai bună și mai 
dreaptă.

Partiripanții Ia manifestare 
au adoptat apoi, Intr-o atmos
feră de puternic entuziasm, tex
tul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune :

Iritîmpinind ziua de 1 Mai, 
marea sărbătoare a oamenilor 
muncii de pretutindeni și Ziua 
tineretului din patria noastră, 
tinăra generație aduce, și cu 
acest prilej, prin ample ți en
tuziaste acțiuni de muncă, prin 
largi manifestări politico-edu
cative. mulțumirea fierbinte 
partidului, dumneavoastră per
sonal. mult stjmate tovarășe 
secretar general, pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pen
tru creșterea și educarea sa, 
pentru minunatele condiții de 
muncă, viață și afirmare de 
care dispune în societatea noas
tră socialistă.

La Ziua tineretului, în acest 
moment sărbătoresc, tinăra ge
nerație din patria noastră, pu
ternic însuflețită de mărețele 
obiective ale Programului Parti
dului Comunist Român, trăind 
sentimente de adincă recunoș
tință față de popor și partid; 
față de dumneavoastră perso
nal, mult iubite și mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, nr- 
mlndu-vă minunatul exemplu 
de muncă neobosită și pasiune 
revoluționară, se angajează cu 
întreaga răspundere, cu tot ela
nul tineresc, să facă totul, sub 
eonducerea partidului, pentru 
ereșterea continuă a contribu
ției sale în opera istorică de 
edificare a socialismului și co
munismului pe pămintul scump 
al patriei — Republica Socia
listă România. „

Programul a continuat cu a- 
tractive manifestări cultural 
sportive. Astfel, cu deosebit in
teres au fost urmărite finalele 
pe țară ale Crosului tineretului 
și Complexului aplicativ — 
Pentru Apărarea Patriei —, de
monstrațiile de gimnastică ar
tistică ți măiestrie sportivă, 
jocuri dis tractive.

Sărbătoarea tineretului de pe 
Stadionul Republicii s-a înche
iat eu o suită de dansuri popu
lare românești și ale naționali
tăților conlocuitoare, precum și 
cu spectacolul prezentat de 
membrii Cenaclului „Flacăra* 
al tineretului revoluționar.
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ȚĂRI Șl ACȚIUNI SPORTIVE ÎN JUDEȚELE TĂRII
țării ne-au sosit la rc- 
ioltiplele manifestări or- 
re* plăcută ți utilă a tim- 
oamenii muncii, întreceri 
tai. Ziua internațională a

oamenilor muncii, și „Zilei tineretului*. Toate 
aceste acțiuni s-au desfășurat sub egida marii 
competiții naționale „Daciada".

Iată eîlev» din relatările corespondenților 
noștri :

locuri
ii de la

■ Mare, 
» și. mai 
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te, spor- 
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Trscto- 
.sociațiile 
au pre- 
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tineretu- 
lor s-a 
«pectacol, 

prezen- 
cultural 

sportive.

rile și 
munici- 

îtiții <5o- 
“ ia rti- 
, pe te

renul U.M.T. s-a desfășurat e 
competiție de fotbal la care au 
participat 16 echipe ; pe tere
nurile C.S. Electrica s-au în
trecut la tenis de cîmp spor
tivi de la Electrica, C.F.R. și 
CJS. Școlarul ; complexul spor
tiv Circumvalațiunii a găzduit 
Întreceri de tenis de masă și 
haltere. Au mai fost organiza
te întilniri de popice, handbal, 
canotaj, volei și box, care s-au 
bucurat de o largă participare. 
(P. ARCAN).

SUCEAVA. Peste 10 000 de 
oameni ai muncii au ieșit în 
zilele de 1 și 2 mai în zonele 
de agrement de lîngă orașele 
Suceava, Fălticeni. Gura Humo
rului, Cîmpulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei, Rădăuți. Pe te
renurile sportive din perimetrul 
acestor spații destinate destin
derii oamenilor muncii au fost 
organizate întreceri de cros. 

handbal, volei și tenis de cîmp. 
(I. MÎNDRESCU).

CLUJ-NAPOCA. Cu ocazia 
zilei de 2 Mai, „Ziua tineretu
lui*, cînd s-au împlinit și 30 
de ani de la formarea prime
lor brigăzi de muncă patriotică, 
ta organizarea Comitetului mu
nicipal U.T.C., în «xilaborare 
cu C.J.E.FB., a avut loc o am
plă manifestare cultural.-sporti- 
vă la care au participat peste 
300 de sportivi fruntași. Aceș
tia au oferit miilor de specta
tori un foarte apreciat fes
tival de măiestrie sportivă. Au 
avut loc concursuri de atletism, 
gimnastică acrobatică și sărituri, 
demonstrații de judo, lupte, box, 
ciclism, haltere și aeromodele. 
(M. RADU).

GALATI. Mii de locuitori ai 
municipiului și-au dat întîlnire 
in zilele libere pe stadioane și 
in săli, unde au avut loc nu
meroase întreceri sportive și 

demonstrații. La locurile de a- 
grement de pe tot cuprinsul 
județului Galați, cele mai cu
noscute dintre ele fiind Hanul 
Conachi și Pădurea Girboave- 
le, oamenii muncii au petrecut 
In mijlocul naturii ore de ne
uitat (GH. ARSENIE).

PREDEAL. După ce, timp de 
două săptămîni, s-au desfășu
rat întrecerile preliminarii ale 
„Cupei 1 Mai", în ultimele zile 
s-au disputat finalele acestei 
competiții. Comitetul orășenesc 
U.T.C-, C.O.E.F.S. și asociația 
sportivă Predealul au asigurat 
organizarea întrecerilor de fot
bal, șah, tenis de masă, volei, 
popice, tenis de cîmp și atle
tism. (I. CODLEANU).

SF. GHEORGHE. Bazele spor
tive și de agrement ale orașu
lui au găzduit un mare număr 
de întreceri de masă și demon
strații sportive. Reținem con
cursul de atletism al elevilor, 
de la stadionul „Oltul", jocu
rile de handbal, mini-baschet, 
fotbal și tenis de masă 'dotate 
cu „Cupa 2 Mai", cursele de 
karturi, biciclete și automobile 
pe circuit din centrul orașului, 
precum și ieșirea sutelor de ce

tățeni spre locurile de agre
ment de la Vîlcele, încheiate 
cu un reușit program artistic. 
(GH. BRIOTA).

SIBIU. în ziua de 2 Mai, 
cincizeci de iubitori ai turis
mului de la întreprinderea Fla
mura roșie au plecat pe jos 
spre Păltiniș, In timp ce în pă
durea Dumbrava și în parcul 
„SuL Arini" au fost organizate 
un program cultural-artistic și 
demonstrații de box. judo și 
haltere. (L IONESCU).

BRAILA. Comitetul județean 
al U.T.C.. Consiliul județean al 
sindicatelor și Inspectoratul 
școlar au-organizat reușite ac
țiuni sportive. Dintre acestea 
consemnăm : crosul dedicat
„Zilei tineretului", desfășurat 
pe faleza Dunării, întreceri de 
volei, cu 24 de echipe, tenis 
de masă, tenis de cîmp. Pe Du
năre s-au desfășurat competiții 
de caiac-canoe. iar pe terenu
rile întreprinderii „Progresul* 
ai avut Ioc meciuri de hand
bal. fotbal, iar pe cele de la 
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei partide de mini-fotbal, 
handbal și volei. (P. ENACHE).

HUNEDOARA. Peste 300 
de elevi din școlile profesio
nale și generale din Teliuc s-au 
întrecut la fotbal, atletism, po
pice. Aproape 750 de construc

tori de la I.C. sâi. au participat 
la „Olimpiada sportivă a con
structorului", în programul că
reia au figurat mai multe dis
cipline, printre care handbalul, 
atletismul, fotbalul și șahuL 
S-au remarcat reprezentative
le șantierelor 1 și 4 (I. VLAD).

TG. JIU. Numeroși tineri și 
oameni ai muncii din județul 
Gorj au participat în zilele de 
30 aprilie și 2 mai la amplele 
manifestări cultural-sportive or
ganizate pe bazele sportive și 
la locurile de agrement. La 
Tg. Jiu, Țicleni, Novaci, Tg. 
Cărbunești și în celelalte loca
lități s-au organizat numeroase 
întreceri la cros, ciclism, ponice 
ți volei. (MANOLE BALOI).

REȘIȚA. Numeroase com
petiții sportive au fost orga
nizate pentru pionieri și tineri 
la handbal, volei și fotbal, te
nis de masă, șah, popice, gim
nastică. Manifestările au de
butat cu ridicarea pe catarg a 
drapelului „Daciadei". Prin
tre cei evidențiați : echipa de 
handbal băieți a Șc. generale 
Belobreșca, echipa de handbal 
fete a Lie. ind. 2 Bocșa, cea 
de minifotbal a Șc. gen. 1 Boc
șa, echipa dc volei fete a Lie. 
Oțelul Roșu, precum și tine
rele jucătoare de popice Maria 
Jijik, Melania Lăcătușu și Ma
riana Cende. (DORU GLAVAN).



DIVIZIA „B“: F.C. BAIA MARE SE DISTANȚEAZĂ
SERIA I --------------
C.F.R. Pașcani O (0)
GLORIA Buzău 2 (1)

Evoluția liderului la Pașcani a 
fost așteptată cu mare interes, 
stabllindu-se cu acest prilej, un 
record local absolut de specta
tori — 8 000 1 Partida a fost ex
trem de disputată, din primul 
pînă In ultimul minut de joc. cu 
multe faze „fierbinți" la ambele 
porti. C.F.R.-ul a jucat destul 
de bine, a dominat teritorial a- 
proape trei sferturi din meci, dar 
miza mare a partidei i-a făcut 
pe feroviari să rateze goluri a- 
proape gata făcute (Mihalcea I 
în min. 30 ; Apostol min. 44 și 
90). In replică Gloria Buzău s-a 
apărat exact, a practicat un joc 
9implu. în viteză, folosind exce
lent arma contraatacului. Victo
ria buzoienilor este absolut me
ritată. dar ea a fost facilitată și 
de unele surprinzătoare erori de 
apărare ale gazdelor, comise In 
momente decisive. Scorul a fost 
deschis în min. 44 de către STAN, 
după o acțiune personală. La re
luare, gazdele au dominat din 
nou. dar steril. Gloria și-a mă
rit avantajul în min. 73. prin NI- 
COLAE, care a reluat în plasă 
un balon respins defectuos de 
apărarea gazdelor. Arbitrul N.

SERIA A U-a -----
AUTOBUZUL Bucurețti 2 (1) 
PROGRESUL VULCAN 1 (1)

tntîlnire dirză, pe alocuri dis
putată peste limitele regulamen
tului (Mateescu, Munteanu și 
Marica au primit cartonașe gal
bene pentru intrări „tari"), cîști- 
gată de echipa Autobuzul. afl 
cărei jucători au evoluat cu mal 
multă ambiție si au avut o pre
gătire fizică mai bună. Scorul a 
fost deschis destul de repede, 
în min. 3, cînd MUNTEANU a 
surprins întreaga apărare a Pro
gresului cu șutul său din mar
ginea careului de 14 m. în con
tinuare. jocul a fost echilibrat, 
cu faze fierbinți la ambele porți 
și. în min. 30. după executarea 
unui corner. CRISTEA a reluat 
balonul în bară și apoi tot el
l-a  introdus în poartă, egalînd. 
După pauză, jucătorii Autobuzu
lui. cu c pregătire fizică mal 
bună, au avut mal mult iniția
tiva. au construit mai multe a- 
tacuri și au înscris punctul vic
toriei. în min. 45 : NagM l-a 
deschis foarte bine pe Ciornoa- 
vă, acesta a intrat în careu și a 
pasat mingea Iui SULTANOIU, 
care a reluat-o în plasă.

A condus bine Max. Popesen 
(București). AUTOBUZUL : Stră-

SERIA A IlI-a —
F.C. Baia Mare 1 (1)
WU" Cluj-Napoca 0 (0)

Deși un joc cu mare miză, deși 
disputat pe un timp ploios și re- 
prezentînd un... debut in fața 
camerelor de televiziune pentru 
marea majoritate a jucătorilor 
din teren, partida-derby a seriei 
a in-a a atins un bun nivel. 
De evidențiat dîrzenia, angajarea 
totală în dispută, dar și deplina 
corectitudine a ambelor formații. 
Victoria gazdelor reprezintă — 
diminuat — raportul de forțe din 
teren. Elevii Iul Matelanu au a- 
vut o net superioar*  capacitate 
ofensivă și au realizat, mai cu 
seamă în prima repriză, zeci de 
acțiuni la poarta adversă, multe 
încheiate cu șuturi periculoase. 
Remarcăm mobilitatea întregii e- 
chlpe și aparițiile frecvente ale 
unuia dintre fundașii centrali în 
atac. Băimărenil au confirmat în 
bună măsură aprecierile din tur
neul de primăvară de la Bucu
rești „Mînjii- Iul p. Moldovea
na au dat o replic*  tinerească 
Si avintată — dar mai mult de
fensivă — adversarului lor. E- 
vident, lipsa de experiență a re
prezentat un handicap : dar re
peziciunea cu care ,-a închegat 
actuala garnitură a lui „U- și, 
anal eu seamă, tinerețea ei (plus

 1

DIVIZIA C - ETAPA A XXIII-a
P Flacăra Moreni fi Minerul Bata Sprta an cîștisal la scor in deplasare • După 15 etape, înfrățirea 
Oradea a-a detașat de principalele ei rivale, echipele din Arad • ș. N. Oltenița se menține pe locul 1 ta 
seria „bucureșteană- > Viitorul Scorniceștl *1  Flacăra Moreni continuă să se afle la egalitate ta fruntea 

seriei a VT-a • Doar 12 victorii ta deplasare.
SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Cristalul Dorohoi 2—1 (1—1K
A-S-A Cîmpulung Moldovenesc — 
Bradul Roznov 2—e (1—0). Meta
lul Rădăuți — I.T.A. Piatra Neamț 
3—1 (1—1), Unirea Șiret — Fo
rests Fălticeni 0—3 (0—1), Zim
brul Suceava — Metalul Botoșani
2—1 (1—0), Cetatea Tg. Neamț — 
Doma Vatra Dornei 2—0 (2—0),
Laminorul Roman — Șiretul Bu- 
cecea 6—1 (2—0), Avintul T.C^MJbL 
Frasin — Cimentul Bicaz 1—1 
(1—0).

?e primele locuri In clasament, 
după etapa a XXIII-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 38 p 
f golaveraj 55—18), i. Laminorul 
Roman J? p (42—23), 1, Forests 

ălticenj 30 D (35—23).
SERIA A D-a

Petrolul Moinești — Constructo
rul lași 2—3 (1—0), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Constructo

rul Vaslui 2—0 (1—0), Aripile Ba
cău — Letea Bacău 2—o (1—0), 
Tepro iași — Ni colina Iași 0—0 
Partizanul Bacău — Petrolistul 
Dărmănești 2—0 (0—0), DEMAR 

George»cu (București) a condu, 
foarte bine următoarei, forma
ții ; C.F.H. : Clorcilâ — Nazarie, 
Dinu. Bivolan, Barbu — Măciucă, 
Gh. Ion. Mihalcea n — Miron 
(min. 40 Amarghloalel ; min. 48 
Grigore), Apostol, Mihalcea L 
GLORIA : Cristian — Ivana. Ni- 
colae, Simion. Tulpan — Necul- 
cea (min. 7« Ghizdeanu). Nego- 
escu, Toma — Oprișan, Stan, 
Radu (min. 58 Vlad).

Aurel PĂPĂDIE

C.S.U, Galați 0 (0)
F.C.M. Galați 6 (4)

Firi Deselnlcu și Ghirca (sus
pendați pentru acumularea a trei 
cartonașe), se părea că F.C.M.-U1 
va avea probleme in confrun
tarea cu studenții. Dar n-a fost 
așa. Cu o apărare penetrabilă și 
o linie de mijloc ca si inexis
tentă. C.S.U. n-a putut tine piept 
unul adversar bine pregătit fizic 
și tehnic, care nu l-a lăsat nld 
o speranță. In prima repriză, 
F.C.M.-ul a dominat net, tnche- 
glnd acțiuni bine glndite. in vi
teză, finalizata de OBLEMENCO 
(min I și 28) șl CRAMER (min. 
a șl «). După pauză, studenții 
Încearcă și ei ceva In atac, dar 

jeru — Chivu, G. lonescu, Grt- 
gore, Munteanu — Marcu (min. 
61 Andrei). Mateescu. Niță (min. 
31 Naghi) — Cioraoavă, Sultăno- 
ta T zamfir. PBOGBESUL VUV- 
CÂN : Giroa — IC Florentin, Ba
dea. Dragu, Gh. Ștefan — Crto- 
tea, Popa (min. 11 Turbata). Ma
rica — Iliescu, Țevi, Apostat 
(min. 86, S. Georgescu).

P. V1NT1LA

CARPAp Sinaia 1 (0)
CHIMIA Rm. Vîkea 1 (0»

Med disputat eu multă ardoa
re. cele două echipe răcind • 
mare risipă de energie. Din pă
cate. in repriza secundă, stand 
tind gazdei. conducea» ca 1—K 
prin golul marcat de POPA 
(min 63). in urma executării im
pecabile a und lovituri Uber, da 
la 11 m. jocul a degenerat, ar- 
tatrta T. Balanovid fiind obli
gat să elimine, pentru lovire re
ciproc*.  trd Jucători : StăndoM 
(CarpatO, G. Stan și PintiMa 
(Chimia), la busculada produsă, 
conducătorul jocului l-a confun
dat ins*  pe G. Stan cu fundașul 
Iordan, ed care. in realitate, 
lovise cu pumnul șt care trebuia 
sancționat. Rămași la nou*  oa

cele arătate în teren) slnt garan
ta pentru n viitor promițător. 
Unicul goi al medului s-a marca*  
ta mta. n ; autorul tal, juniorul 
TERHEȘ. „Eroul- partidei, por
tarul clujean LAzireana, care a 
•co. mingi Imposibile.

Arbitrul N. Haine» (Bîrtad) a 
condus excelent formațiile ■ 
F.C. BAIA MARI : Arteta — 
Bon, Condruc, Sabou, Molnar — 
Pamfll, L Mureșan — Dragoml- 
resca (min. a Sept), Terheș, 
Roznal (min. 7» Moldovan), 
Deae. „U*  CLUJ-NAPOCA : Lă- 
zăreann — Anca, Pop, Moș, L 
Mureșan — Cimpeanu, Berîndei, 
Suciu (min. 61 Ridată) — Do- 
brotă (min. 61 Vătafu), Vldlcan, 
A. Mureșan.

Eftimie IONESCU

DACIA Orășfie 2 (1)
C.F.R. Timișoara 0 (0)

Localnicii au abordat partida 
cu mult aplomb, dominînd cate
gorie chiar din primele minu
te. El/au practicat un joc clar, 
cu combinații spectaculoase, cre- 
tactu-ri numeroase ocazii de gol, 
pe care Ins*,  in majoritatea lor.

Mărâșești (fostă Chimia) — Rul
mentul Bîrlad 1—4 (1—0), Oitux 
Tg. Ocna — C.S.M. Borzeștd 0—3 
(»—•), Flacăra Murgeni — Minerul 
Com ăn ești 3—4 (3—0).

Pe primele locuri : L CON
STRUCTORUL IAȘI » p (49—16),
2. C.S.M Borzeștl » p (56—17), L 
Energia Gh Gheorghiu-Dej 3Q p 
(37—17).

SERIA A m-a
Minerul Mădn — Progresul 

Brăila 1—4 (1—1), Cimentul Med
gidia — Marina Mangalia 2—1 
(1—0), Oțelul Galați — Electrica 
Constanța 2—i (1*4-1),  Autobuzul 
Făured — iJbf.U. Medgidia 1—1 
(1—0), Șoimii Cernavodă — An
cora Galați 2—1 (1—0), Chim nex
Constanța — Pescărușul Tul cea
2—1 (0—I), Dacia Unirea Brăila — 
Unirea Tricolor Brăila 2—2 (0—1), 
Granitul Babadag — Unirea Efo
rie 3—0 (Unirea fiind suspendată).

Medul Dada Unirea Brăila — 
Unirea Eforie, din etapa a 
XXU-a, joc întrerupt In min. 78, 

0—* Jucătorii de la Eforie
s-au retras de pe teren, s-a omo
logat eu 3—f ta favoarea forma
ției brăilene. ta plus. Unirea Efo

ratează ctteva ocazii bune prin 
BEJENARU (min. 63 și 78) și 
HANU (min. 64). Apoi, la cîrma 
jocului trece tot echipa antre
nată de Gheorghe Constantin. Ea 
mal punctează de două ori prin 
CRAMER (min. 51 și 55). stabi
lind rezultatul final la 6—0.

A arbitrat foarte bine S. Dră- 
gulici (Drobeta Tr. Severin) for
mațiile: C.S.U.: Tănase — Ustaba- 
cieff, Georgescu, Pasquali, Șarpe 

— Păunescu, Bejenaru, Rotaru — 
Ene, Hanu, Cimpeanu (min. 47 
Săndică ; min. 43 Cotigă). F.C.M. 
Oană — Vlad. Constantlnescu, 
Haiduc, Olteanu — Florea (min. 
65 Moțoc), Cramer, Burcea — 
Radu, Oblemenco (min. 65 Ma- 
gearu), Orac.

Florin SANDU

F.G Brăila 1 (1)
NITRAMON1A Făgăraș 0 (0)

A marcat : Bezman (min. 35.
din 11 m).
PORTUL Constanța 4 (2)
GS. Botoșani 2 (1>

Au înscris : Cor end ea (min. 25 
șl 54). Iordan (min. 42), Biliboa- 
eă (min. 51). respectiv Luci 
(min. 20), Tomiță (min. 80).

meni. oaspeți! au atacat, totuși, 
susținut, neglijind in schimb a- 
părarea, datorit*  cărui fapt au 
fost foarte aproape de a mal pri
mi dteva goluri. Dar sinălenll 
Popa (min. 73). Caldu (mln. TD 
și Neagu (min. 11) au ratat Un
guri cu portarul Roșea ! In fi
nalul partidei, atund cînd cel 
aproximativ 5 SOI de spectatori M 
pregăteau si salute victoria e- 
chlpel gazdă, o neînțelegere intre 
fundașul Șerb Si portarul Velta- 
cu l-a permis lui STANCA să 
înscrie ea ușurință • (min.

Arbitrul T. Balanovld Clarii a 
condus bine (exeeptlnd confuzia 
de Ia eliminarea Iul G. Stan) ur
mătoarele formații : CARPAfl t 
Velișcu — Pandrea. Calda, Șerb, 
Marina — Ardeleana (min. N 
Țopăie ; min. 7» Ioniță). Popa, 
Oancea — Neaga, Stăncloiu. Do- 
rob*t  ; CIHM1A : Roșea — Bas
na, Pintilie. Iordan. Cine*  — 
G. Stan, Savu. Carabageae — 
Riducanu (min. M Nemotanu ; 
mia. S3 C. Nicolae). Coca. Stan-

Gh. NERTEA

GAZ METAN Medio; 1 (0)
DINAMO Slatina 0 (0)

A marcat : Orz*  (min. 70.

le-au ratat copilărește. Dacia și-a 
fructificat superioritatea terito
rial*  ta mln. Z3, etnd RADU a 
reluat spectaculos in plasă o 
minge respins*  de apărarea fe
roviar*.  Dup*  primul gol. oas
peții ies la atac, dar nu reușesc 
mare lucru, dup*  care slnt oon- 
strinși în continuare s*  se ape
re. După pauză, gazdele impus 
același ritm rapid cu care B 
surprind pe timișoreni șl reu
șesc si majoreze scorul la 3—6 
(min. 54), prin SILAGHL caro 
deviază mingea in poartă la 
șut puternic expediat de MacaveL 
Spre final, timișorenii contra
atacă puternic, au două acțiuni 
periculoase, dar portarul Sttocei 
este la post.

Arbitrul V. Tecta (București) 
a condus bine următoarele for
mații : DACIA ORAȘTIE : stin
cel — Plndăreanu, Rusa. Sava, 
Fogaraș — Lazăr, Ureche (mia. 
40 Albu), Radu — Grigore, Stla- 
ghi, Neagu (min. 66 Pintilie). 
C.F.R. TIMIȘOARA t Sudu — 
Sonda, BocănicL Bărbuță. Colctt- 
lescu — Dima, Dosan, Chimiue 
— Cringașu n, Stolșln. lancu.

Vasile IORDACHE
GLORIA Bistrița 3 (3)
MUREȘUL Deva 0 (0)

Au înscris : Butuza (min. 3),

rie a fost suspendată pe o etapă.
Pa primele locuri : 1. PROGRE

SUL BRĂILA 38 p (55—13), 2. 
Ancora Galați 33 p (40—12), 3.
Unirea Tricolor Brăila >1 p 
(37—18).

SERIA A IV-a
Chimia Brazi — Luceafărul Foc

șani 5—o (4—0) Petrolul Telea- 
jen Ploiești — Petrolul Berea 4—1 
(1—0) Azotul Slobozia — Victoria 
Florești 4—0 (3—0), Chimia Buzău
— Victoria Lehliu 1—• (1—0) —
a-a jucat la Ml zii. Olimpia Rm. 
Sărat — Petrolistul Boldești 2—8 
(1—0), Unirea Focșani — Dinamo 
Focșani 1—1 (0—1), Foresta Gu-
gești — Victoria Tăndărei 2—4 
(2—0), Avîntul Mînedu — Petro
lul Băi coi 3—1 <0—0).

Pe primele locuri : L CHIMIA 
BRAZI 38 p (53—4), 2. Chimia 
Buzău 32 p (44—21), 3. Unirea 
Focșani 30 p (50—19). 4. Azotul 
Slobozia 30 p (44—25).

SERIA A V-a
Ș. N. Oltenița — Avîntul Urzi- 

ceni 5—0 (2—0), Sirena București
— Unirea Tricolor București 0—0,

C.S.M. Suceava 4 (2)
OLTUL Sf. Gheorghe 0 (0)

Au înscris : Grosaru (min. 8 
și 69), Prepeliță (min. 37) șl Ar
meanca (min. 76).

TRACTORUL Brașov 1 (1)
STEAGUL ROȘU Brașov 1 (1)

Au marcat : Boriceanu (min. 
32) pentru Tractorul, Dumitru 
(min. 27, autogol) pentru Stea
gul roșu.

I.C.l.M. Brașov 3 (1)
VICTORIA Tecuci 0 (0)

Au marcat : Dan (min. 18) țl 
Ciobanu (min. 56 și 86).

CEAHLĂUL P. Neamț 2 (1)
RELONUL Săvinești 0 (0)

A înscris : Muraria (min. 27 si 
74).

VIITORUL VASLUI 1 (1)
DELTA Tulcea 0 (0)

A marcat : Marinescu (min. 18. 
din 11 m).

Relatări de la D. Cristache, P. 
Eoache, L Mlndrescu, C. Gruia,

UNIREA Alexandria 2 (1)
PRAHOVA Ploiețti 0 (0)

Au înscris : Tudarach» (min. 
» șl Badn (min. 74).

ELECTROPUTERE Craiova 0 
CHIMIA Tr. Măgurele 0

MUSCELUL ampuhmg 2 (Ti
F.C.M. Giurgiu 0 (0)

Aa înscris : Bcrevolxnu (min.
22) și P*un  (min. W).

RAHD București 0 (0)
METALUL București 2 (2)

A marcat: Pop» (mta. 7 »i 17).

CELULOZA Călărași 1 (0)
METALUL Ptopeni 0 (0)

A marcat : Mușat (mta. 74).

ȘOIMO S*iu 2 (1)
PANDURII Tg. fiu 1 (1)

Au înscris : Marcu (mta. 14), 
Vlăduț (mta. M, autogol), res
pectiv Bădci (min. 21).

Relatări de la L Râșnoveanu, 
M. Bizon, T. Costtn, P. Mateolu, 
O. Guțu, N. Constanttaescu șl L 
Ioneacu.

Berceanu (mta. 29) * Fereuczl 
(mta. 41).

Victoria Corei 1 (o)
ARMATURA Zalăa 0 (0)

A înscris : Ghertae (min. 47).

AVINTUL Reghin 0 (0)
CHIMICA r«nă»eni 2 (1)
Au marcat : Bozeșaa (min. 17) 

șt Munteanu (mta. 68). Medul 
s-a disputat la OdorheL

AURUL Brad 5 (T)
MINERUL Lupani 0 (0)

An marcat : Ghlț*  (min. 10, 55, 
74), Bogdan (mta. 85) Gola
(min. S3).
C.F.R. Cluj’-Nopoca 4 (2)
CJ L Sighet 0 (0)

An înscris: Mana (min. 4), Je- 
gean (min. 42), Pop (min. 47) șl 
G. Mureșan (mta. 85).

U.M. Timișoara 1 (0)
MINERUL Moldova Nouă 0 (0)

A înscris : Belanov (mta. 77).

VICTORIA Câkm 1 (1)
METALURGISTUL Cugir 0 (0) 

A marcat : Gruber (min. 35)

Șolmil TAROM București — Me
canica fină București 1—8 (1—0), 
Electronica București — I.O.R. 
București 1—8 (0—0), I.C.S.IJd.
București — Voința București 1—1 
(1—0), Tehnometal București — 
Automecanica București 2—1 
(2—0), Automatica București — 
T.M. București 0—0, Flacăra roșie 
București — Abatorul București 
2—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. Ș.N. OL
TENIȚA 28 p (29—11), 2. Tehno
metal București 28 p (29—21). L 
Electronica București 28 p (24—17).

SERIA A VI-a ,
Viitorul Scornicești — Metalul 

.Mija 1—0 (0—0), Progresul Cora
bia — Petrolul Videle 0—0, Petro
lul Tîrgoviște — Flacăra autome- 
canicfi Moreni 0—4 (0—3). Cetatea 
Tr Măgurele — Progresul Pu
cioasa 3—6 (0—0), Automobilul
Curtea de Argeș — Electrodul 
Slatina 4—6 (1—0) Cimentul Fienl 
— ROVA Roșiori de Vede 0—0. 
Chimia Găești — Recolta Stoi că
nești 3—1 (3—1), Constructorul Pi
tești — Dada Pitești 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : L VIITORUL 
SCORNICEȘTI 33 p (53—23), 2.
Flacăra Moreni 33 p (41—15), 3.
Progresul Corabia 30 p (39—19).

SERIA A VII-R
Unirea Drobeta Tr. Severin — 

C.S.M. Drobeta Tr. Severin 8—3

V. Secăreanu, C. Rara și M. 
Mo ga.

ETAPA VIITOARE (duminică 1 
mai) : Victoria Tecuci — Portul 
Constanța (1—4). Tracxorul Bra
șov — C.F R. Pașcani (2—1). 
C.S.U. Galați— F.C Brăila (0—1L 
C.S. Botoșani — C.S.M. Suceava 
(0—2), Oltul Sf. Gheorgne — 
F.CJd. Galați (0—4), Relonul Să
vinești — Viitorul Vaslui (1— 
Delta Tulcea — I.C.I.M. Brașov 
(1—2), Gloria Buzău — Steagta 
roșu Brașov (1—2), Nitramom*  
Făgăraș — Ceahlăul P. Neamț 
(0—6).
1. GLORIA Buzău 28 17 5 4 49-14 39
2. F.CM. Galați 26 18 2 6 68-20 38
L F.C Brăila 26 14 3 9 41-22 31
4. C.S.M. S-va 26 14 3 9 29-29 31
5. Steagul r. Bv. 26 14 2 10 44-28 38
6. I.C.I.M. Bv. 26 12 6 8 29-25 38
7. Nitramonia Făg. 26 11 4 11 34-30 28
8. Delta Tulcea 26 11 3 12 31-30 29
9. Portul C-ța 26 10 5 11 37-42 25

10. Vict. Tecuci 26 11 2 13 32-35 24
11. Oltul Sf. Gh. 26 10 4 12 22-30 24
12. Ceahlăul P.hL 26 10 3 13 26-30 23
ÎL Tractorul Bv. 26 8 7 11 20-33 23
14. C.F.R. Pașcani 26 11 0 15 35-50 22
15. Viit. Vaslui 26 9 4 13 24-48 22
16. C.S.U. Galați 26 8 5 13 30-39 21
17. Relonul Săv. 26 8 2 16 24-50 18
18. C.S. Botoșani 26 7 2 17 25-45 18

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
mai) : Pandurii Tg. Jiu — Me
talul București (0—2). Rapid 
București — Gaz metan Mediaș 
(0—0), Muscelul Cîmpulung — E- 
lectroputere Craiova (0—1), Chi
mia Rm. Vîlcea — Celuloza Că
lărași (0—1). F.C.M. Giurgiu — 
Șoimii Sibiu (0—2). Metalul Plo- 
peni — Dinamo Slatina (1—1). 
Chimia Tr Măgurele — Cârpe ți 
Sinaia (1—0), Autobuzul Bucu
rești — Prahova Ploiești (0^—0). 
Unirea Alexandria — Progresul 
Vulcan București (0—3).
1. CHIMIA Rm. V.
2. Prog. Vulcan
3. Metalul PI o peni
4. Dinamo Slatina
5. Rapid Buc.
6. Mei. București
7. Celuloza Câl.
8. Autobuzul Buc.
9. Șoimii Sibiu

10. Gaz metan
11. Chimia Tr. M.
12. F.CM. Giurgiv
13. Mușcelul C-lung
14. Carpați Sinaia
15. Unirea Alex.
16. Electroputoro
17. Pandurii Tg, Jiu
18. Prahova PI.

26 15 2 9 59*26  32 
26 1 2 7 7 41-25 11
26 12 7 7 33-27 91
26 13 4 9 51-25 32
26 10 8 8 38-25 2t 
26 12 4 10 32-35 28
26 11 5 10 31-26 27 
26 10 7 9 34-29 27
26 11 5 10 34-32 27
26 11 5 10 27*32  27 
26 11 4 11 22-26 28
26 11 4 11 26-45 26
26 10 4 12 30-36 24
28 S 8 10 18-28 24
26 9 6 11 23-35 24
26 8 6 12 24-36 22
26 7 7 12 26-36 21
26 4 5 17 17-42 U

Relatări de la L Toma, E. Her
man, A. P ia lo ga. Al. -Jurcă, L 
Pocol, St. Marton și P. Ion.

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
mai): Chimica Tîrnăvenl — C.I.L. 
Sighet (0—3) Victoria Câlan — 
UJd. Timișoara (0—1). Dacia O- 
răștie — Minerul Moldova Nouă 
(0—3), C.F.R. Timișoara — F.C. 
Baia Mare (1—3) Metalurgistul 
Cugir — Aurul Brad (0—1), Ar
mătura Zalău — Gloria Bistrița 
(0—0), C.F.R. Cluj-Napoca — 
Victoria Card (1—0), Mureșul 
Deva — Avintul Reghin (4—3),
Minerul Lupeni 
poca (0—4).

1. F.G BAIA M.
2. GF.R. Cj.-Nap.
3. „U*  Cluj-Niap.
4. Gloria B țo
5. Victoria Câlan
6 Mureșul Deva
7. C.F.R. Tim
8. U.M. Tim.
9. Min. Mold. N.

10. Chimica Tim.
11. Aurul Brad
12. Metalurg. Cugir 
ÎL Dacia Orâștie
14. C.I.L Sighet
15. Min. Lupeni
16. Armatura Zolâu
17. Victoria Cărei
18. Avintul Reghin

— „U- Cluj-Na-

26 16 7 3 57-19 39
26 14 7 5 52-19 39
26 15 5 6 46-18 39
26 15 4 7 54-20 34
26 13 4 9 42-28 30
26 12 5 9 38-31 29
26 11 5 10 30-24 27
26 11 5 10 39-34 27
26 11 4 11 23-28 28
26 11 3 12 36-37 25
26 10 4 12 35-35 24
26 9 6 11 27-35 24
26 10 3 13 27-36 23
26 8 6 12 30-43 22
26 10 1 15 22-48 21
26 8 4 14 32-37 28
26 8 3 15 17-46 19
26 2 4 20 12-81 8

(0—1), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Metalurgistul Sadu 1—0 (1—0), U- 
nirea Drăgășani — Diema Orșova
1— 2 (1—1). Progresul Băilești —
Lotru Brezol 2—0 (1—0), Construc
torul Craiova — C.F.R. Cra
iova 2—1 (0—1), Știința Pe

troșani — Mecanizatorul Si
mian 3—0 — neprezentare. Mi
nerul Motru — Minerul Rovlnari
3—0 (2—0), Constructorul Tg. Jin
— 1.0 JB. Balș 4—6 (2—6).

Pe primele locuri î L C.SJ*.  
DROBETA TR. SEV. 34 p (54—7).
2. Chimistul Rm. Vîlcea 29 p 
(31—18), 3. Știința Petroșani 28 p 
(48—23), 4. Lotru Brezoi 28 p 
(39—22), 5. I.O.B. Bala 28 p
(40—26)

SERIA A VIII-a
Metalul Hunedoara — Minerul 

Anina 5-8, Unirea Sînnlcolau — 
Nera Boz o vid 5—o (3—0), Mine
rul Ora vi ța — Laminorul Nădrag
2— • (2—0), Electromotor Timi
șoara — Minerul Vulcan 4—8 
(3—1). Metalul Bocșa — IJd. O- 
răștie 2—i (1—1), Minerul G^e- 
lar — Metalul Oțelu Roșu 2—8 
(0—6), Unirea Tomnatic — C.F.R. 
Si meri a 2—o (2—0), Gloria Reșița
— Vulturii textila Lueoj 3—<
(1—1)

Pe primele locuri : L MINERUL 
ANINA 31 p (42—16), 2. Unirea
Tomnatic 27 p (40—17). L C.FJL 
Simeria 27 p (35—25).



ROMÂNIA-BULGARIA
I

(Urmare din pag. 1)

perechii de stoperi, Mehedinții 
(stoperul de marcaj) fiind du
blat de liberoul Ștefănescu, a- 
cesta fiind preferat lui Sătmă- 
reanu H, din motive care au 
ținut seama, pe de o parte, da 
•căderea de formă a dinamo- 
vistului, iar pe de altă parte 
:— de plusul pe care-1 mar- 
eheazâ liberoul craiovean în 
travaliul de construcție a jocu- 
tu..

Linia de mijloc beneficiază 
de reintrarea lui Dumitru (du
pă regretabila accidentare a lui 
Romilă). Ca întotdeauna, Dumi
tru și Iordănescu, al căror joc 
seamănă — în zilele bune — cu 

ai
originea u- 
îl așteaptă

interi

Lotul olimpic — Chemie Halle 3-0 (2-0)

VICTORIE NETA, LA CAPITUL UNUI TEST UTIL

individu ali

cel al neobosiților 
WM-ulul. pot fi la 
«tui succes pe care 
iubitorii fotbalului.

Atacul, deși cu
tăți cunoscute, se prezintă in
tr-o componență nouă. Plusul 
de viteză față de vechile for
mule este evident Să sperăm 
eă sincronizările celor trei vor 
reprezenta un 
de stereotipul 
ofensiv, care 
pal pe detenta 
gescu.

In concluzie, _____ ______
tă din jucători experimentați, 

—1 trebuie 
maturitatea, 

să

pas înainte față 
vechiului trio 

miza In princi- 
lui Dudu Geor-

ci echipă forma-

in care linia de fund 
•ă-și demonstreze 
cea de mijloc este datoare

ILIC ..FIȘIER- AL INIILNIRII

DE ASTĂZI
Partida de astăzi dintre prime

le reprezentative alo Bomâniet 
șl Bulgariei este cea de a 36-a 
din palmaresul celor două echi
pe. De 16 ori au elștigat fotba
liștii „tricolori*, de șase ori cel 
bulgari, trei partide tacheladu-se 
ta egalitate. Golaveraj : 50—38 ta 
gavoarea echipei României.

Ultima partidă România — 
Bulgaria a-« disputat la 23 ao- 
iembrie 1376, tot la București și 
tot in cadrul „Cupei Balcanice*. 
Au ciștigat românii eu 3—2 (0—1), 
dar diferența de goluri nu a foat 
suficientă șl trofeul a revenit 
fotbaliștilor din țara vecină și 
prietenă, care clștlgaserâ primul 
fx cu 1—0 șl care au beneficiat 
de golurile Înscrise ta deplasare. 
Reamintim echipele : ROMANIA 
(antrenori: Șt Covaci și C. Dră- , 
«ușin) : Răducanu — Cheran,
Sătmăreanu H, Sameș, Manea 
(Sportul studențesc) — Balacl 
bnin. 46 Mulțescu), BSl&ni, Ior- 
«tănescu — Trot Radu n, Luces- 
eu (min. 67 Kun II). BULGARIA 
«antrenori : H. Mladenov șl L 
ATSOV) : Goranov — Garabskl, 
Anghelov, Ranghelov, Vasilev — 
Arabov, Borisov, Panov — zdrav
kov (mln. 72 Brazov), Jdeaskov, 
Tvetkov (mln. IS Kurbanov). Go- 
tOTile au fost înscrise, în ordi
ne, de : Garabskl (min, 13), Trol 
(mln. 47), BSlăni (min. 54), Je- 
leaskov (min. 63), MUlțeseu 
(min. 78).

Reamintim că meciul de as- 
«ăzl se dispută In cadrul ediției 
a X-a a „Cupei Balcanice", com
petiție ce a cunoscut patru e- 
ehlpe Învingătoare : România 
0931. 1333, 1336), Iugoslavia (1934, 
1S35), Bulgaria 0932, 1976), Un
garia 0346, 1348).

CLASAMENTUL
1. ROMANIA
X TURCIA 
X BULGARIA

• BILETELE DE INTRARE PEN
TRU CUPLAJUL INTERNATIO
NAL de astăzi, de pe stadionul 
„23 August", nu se vor vinde 
ta casele stadionului. Acestea vor 
putea fl procurate de la casele 
patinoarului .23 August", ca si 
de la cele amenajate ta atr. Va
tra Luminoasă (colț eu str. Con
stantin Ivănus).

SERIA A XX-a
tafrățlrea Oradea — Minerul 

Suncuiuș 3—1 (O—®). Strungul 
Arad — Constructorul Arad 0—1 
(0—1), Oțelul Or. dr. Petru Groza 
— Volnfa Oradea 1—1 a—•), Rapid 
Jibou — Minerul nba-Seuu I—a. 
Oașul Negrești — Voința Cared 
•—1 (2—1), Recolta Salon ta —
Bihoreana Marghita *—1 (1—1), 
Someșul Satu Mare — Minerul 
Bihor 5—1 (0—1), Gloria Arad — 
Rapid Arad 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 35 p (40—13), 2.
Constructorul Arad 30 p (31—16), ». Rapid - - — — .
Strungul

Arad 29 p (36—13), L 
Arad 29 p (23—ÎS).
SERIA A X-A
Cavnic — CUPROM 

Minerul
Minerul

Baia Mare 1—0 (1—0), ____
Rodna — CJ.L. Gherla 5—0 (2—0) 
Tehnofrig duj-Napoca 
strucții duj-Napoca 2—2 
Dermata duj-Napoca — 
Baia Sprie

— Con
ti—1).

Minerul 
____  2—5 (0—1), Minerul 

Băiuț — Minerul Bălța 3—0 (2—0), 
Bradul Vișeu — Unirea Dej 3—2 
(3—0), Foresta Bistrița — Lăpușul 
Tg. Lăpuș s—0 (2—0), Oțelul Re
ghin — Hebe Sîngeorz Băl 0—1 
(0-1).

Pe primele locuri : L MINERUL 
CAVNIC 33 p (44—13), 2. Minerul 
Baia Sprie 30 P (51—25), 
nesrul Bălța 28 p (34—21).

SURIA A Xl a
Poiana Cîmpina

3. Mi-

I.R.A. Cîm-

O fazi din jocul de antrenament Lotul A — „Olimpicii", susținut 
duminică, pe stadionul „23 
tub privirile lui Lucuță

August". Dumitru iș» lansează atacul. 
Foto : L MIHAICA

sar- 
nid

imprime jocului principiul 
cinilor duble, fără de care 
o linie de mijloc nu este real
mente viabilă, iar linia de atac 
trebuie să dubleze prin insis
tență și curaj o recunoscută 
sprinteneală.

în tabăra oaspeților, așa cum 
s-a mai spus, armele principale 
stat dîrzenia și setea de afir
mare a „noului val". Așa cum 
declara antrenorul Ștefan 
Covad, „fotbaliștii bulgari exce
lează în aglomerările defensive, 
construiesc cu mai multă di
ficultate, dar stat periculoși pe 
contraatac. O armă caracteristi
că a oaspeților este tenacitatea. 
Această tenacitate va putea fi 

rtad prin 
contribuția

depășită ta primul 
manevre lucide, eu 
apărării-.

Căpitanul echipei 
Florin Cheran, este . 
vAvem ta față o echipă 
rodată, prin jocuri grele, 
pind eu Argentina și ten

României, 
optimist : 

bine 
, înce- 

, termlnînd 
eu Polonia. Am urmărit meciu
rile cu Cehoslovacia și eu Po
lonia. Aluni echipei bulgare

este apărarea. Sper să atacăm 
fără „criză de timp", cum 
Intimplat în meciul eu 
slavia, eind obsesia unei 
rii la scor ne-a făcut să 
jăm apărarea. Acum, 
meciului stat altele. Cred 
victorie".

Așadar, echipa noastră se va 
afla din nou in fața obligației 
de a construi. De astă dată, 
Insă, precauția ta apărare tre
buie să facă parte din con
strucție. Pe banca de rezerve a 
echipei noastre se află 
jucători de 
care Bălăci, 
măreanu II, 
gă portarul 
piteștean M. 
jocker“-ul Stelei, Zahiu.
mele două nume pot „corecta" 
oricind, din mers, eventualele 
nesincronizărj ta jocul echipei 
de bază. Să sperăm insă că a- 
ceste intervenții operative nu 
vot fi necesare, astfel tacit e- 
ehipa rare va asculta imnul 
să-și continue drumul spre vic
torie.

i-a
Iugo- 
victo- 
negli- 
datele 

in

cițiva 
valoare, printre 

Rădulescu și Sât- 
care vor sta Bn- 
Speriatu, fundașul 
Zamfir și «jolly- 
‘ “ Pri-

BUZĂU, 2 (prin telefon). 
Stadionul din localitate a găz
duit partida amicală internațio
nală dintre lotul olimpic al ță
rii noastre și echipa Chemie 
Halle din Republica Democrată 
Germană. Aproximativ 5 000 de 
spectatori au fost martori la o 
frumoasă victorie, cu 3—0 (2—0), 
a formației noastre, obținută la 
capătul unei partide interesan
te In fața unui adversar puter
nic (locul 4 ta campionatul pri
mei divizii din R.D.GJ.

Jucătorii români au început 
meciul eu oarecare timiditate 
și, deși aveau avantajul unui 
vlnt puternic, s-au complicat a- 
deseori ta situații extrem de 
simple, folosind foarte rar lovi
turile de la distanță. Scorul a 
fost deschis, totuși, ta minutul 
10, eind AGIU, Juindn-și inima 
in dinți", a șutat prin surprin
dere. violent, de la circa 35 m, 
tavingîndu-1 fără drept de apei 
pe portarul Iaenecke. în conti
nuare jocul poartă, un timp, 
amprenta unui ușor echilibru, 
oaspeții având și ei dteva zvlc- 
niri periculoase ta atac, dar care 
n-au fost fructificate de Vogei 
și Elflein. 
olimpică a 
jumătate a 
atac și, ta 
seorul ta urma unei acțiuni o- 
fensive de • rară frumusețe : 
HaJnai a prelucrai Inteligent un 
balon la mijlocul terenului, l-a 
găsit bine pe LEAC, acesta s-a 
strecurat aba printre fundașii 
centrali adverși, l-a driblat șl 
pe portarul echipei Chemie, du
pă care a trimis balonul ta 
poarta goală : 2—0.

Selecționata noastră 
revenit, ta a doua 
primei reprize, ta 

min. 27, a majorat

După pauză a fost rîndul for
mației oaspete să încerce a pro
fita de avantajul vintului. N-a 
reușit insă decît tatr-o foarte 
mică măsură. Jucătorii români 
au acționat destul de prudent 
cu calm și eficace, ei obținind, 
ta min. 53, ecl de-al treilea gol: 
lansat in adincime de Agiu, 
CHIU AI A a șutat plasat, la 
colț : 3—0. în continuare, „olim
picii" români rămîn la rirma jo
cului, creează multe faze specta
culoase în atac, reușind in ace
lași timp să stăvilească și ofen
siva dezlănțuită a oaspeților, 
care nu s-au împăcat nici un 
moment cu perspectiva unei în
frângeri la scor. Spre final, 
„olimpicii" au schimbat În
treaga tripletă a atacului, in
trând pe teren FI. Grigore, Ne- 
delcu II șl G. Radu. Aceștia, 
deși ceva mai activi decît ju
cătorii din formula precedentă, 
nu au reușit să mai înscrie nici 
un gol ta duda faptului că au 
avut mari ocazii, cele mai dare 
fiind irosite de Nedelcu n (min. 
78) și FL Grigore (min. 84).

Arbitrul Nicolae Rainea. (Bîr- 
tad) a condus excelent urmă
toarele formații : LOTUL O- 
LIMPIC : Lung — B. Grigore, 
TIlihoi, Agiu, Lucuță — Leac. 
Chihaia (min. 75 Dănilă), Haj- 
nal — Fazekaș (min. 71 FL 
Grigore), Fanid (min. 71 Ne
delcu II), Vrinceanu (min. TI 
G. Radu). CHEMIE HAI.LE : 
Iaenecke (min. 46 Brade) — 
Stroszniak, Wawsznyak, Elflein 
(min. 46 Schliebe). Fulle —Pin
gel, Rotntsch (min. 57 Schmidt), 
Lorenz — Peter. Vogel, Koostitz.

Mihai IONESCU

REPREZENTATIVA BULGARIEI A VENII EA BUCUREȘTI
AMBIJII MARI

După șase meciuri amicale, 
reprezentativa Bulgariei va sus
ține un important joc oficial, 
cel de la București, cu națio
nala noastră, ta „Cupa Balca
nică". Antrenorul Țvetan Ilcev 
(42 de ani, fost la timona re
prezentativelor de juniori și 
tineret, fără a fi un jucător de 

a 
așteptat etapa de duminică și, 
mai ales, cuplajul sofiot (Loko
motiv — Slavia •—# ; Levski- 
Spartak — Akademik 1—0, prin 
golul marcat de Stankov, un a- 
tacant activ, remarcat in cam
pionatul trecut la divizionara B 
din Vidin). Și etapa nr. 23 din 
campionatul bulgar (întrerupt a- 
proape o lună pentru pregătiri
le naționalei) 1-A creat anumi
te probleme antrenorului care 
ta 1974 cîștiga cu juniorii Bul
gariei turneul U.E.F.A. din Sue
dia. Primul semn de întrebare 
K numește extrema de la 
Beroe, Mladenov (locul 3 ta 
clasamentul golgeterilor), rămas 
acasă datorită unei accidentări. 
Ușoare semne de întrebare și 
asupra altor jucători care ieri, 
la ora 11, au coborît ta fața 
hotelului Modern, din autocarul 
care i-a adus, de la Ruse, mij
locașul Markov, de pildă, pre- 
zentind o contuzie îngrijorătoa
re pentru antrenorul său. To-

renume in fotbalul bulgar)

plna 1—6 Q—0), CJX. SL Gheor- 
ghe — Progresul Odorheiu Secu
iesc 9—î (0—1), Caraimanul Buș
teni — Viitorul Gbeorgheni 1—0 
(0—0), Carpați Brașov — Metootn 
Brașov 3—2 (1—1), I.UTS. Mier
curea Cluc — Chimia Or. Victo
ria 2—1 (1—0), C.S.U. Brașov —
Minerul Baraolt 2—1 (1—0). Tor
pedo Zărneștl — Precizia Săcele 

1—2 (0—2) Metalul Tg. Secuiesc 
— Minerul Bălan 3—0 (1—0).

Pe prunele locuri : L POIANA 
CIMPINA 41 p (54—10), 1. C.S.U. 
Brașov 36 p (38—16) X Precizia 
Săcele 24 p (13—13).

SERIA A XII-a
Textila Cisnădie — Industrie 

strmei Cimpia Turzil 2—1 (2—0), 
Metalul Aiud — I.P.A. Sibiu 2—0 
(1—9), Unirea Alba Iulia 
reșul Luduș ‘ ,
Arieșul Turda — Utilajul Făgăraș 
2—0 (1—0), IJLI.I.X. Agnita — 
Constructorul Alba Iulia 1—1 
(1—0), Inter Sibiu — Automeca- 
nica Mediaș 2—1 (1—0), Carpați 
Mlrșa — Soda Ocna Mureș 1—0 
(0—0), Metalul Copșa Mică — 
Metalul Sighișoara 4—3 (1—1).

Pe primele locuri :
TRIA StRMEI C. ~
(55—16). 2. Sticla
(32—17) 3. Metalul
(36-14).

Mu-
1—1 (0—0), Sticla

2.
1.

TURZII 33 
Turda 30 
Aiud 29

INDUS-
P 
p 
p

Rezultatele au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari.

Lotul de tineret - Videoton 4-2 (1-0)

ex-

tuși, Tvetan Ilcev a venit eu 
mari ambiții la București : 
„Cum reprezentativa noastră se 
află pe ultimul loc in grupă, eu 
două puncte, pentru noi nu mai 
există decît șansa unui egal 
alei și a unei victorii la Sofia, 
la 31 mai, sau — de ce nu — 
• victorie la București. Numai 
eu aceste gînduri vor intra ta 
teren jucătorii pe care îi antre
nez". Ambiții bazate și pe re
centul 0—0 de la Bmo cu cam
pioana europeană, reprezentati
va Cehoslovaciei, și pe
periența dobîndită de Întinerită 
formație bulgară ta celelalte 
tatilniri de pregătire (1—2 cu 
Scoția, 1—3 cu Argentina, 1—1 
eu Peru, 0—3 cu Mexic și 0—1 
eu Polonia), jocuri susținute ta 
deplasare.

Antrenamentul efectuat ieri 
după-amiază la București a 
mai Înlăturat din grijile antre
norului Tvetan Ilcev, dar el va 
Ști cu precizie ce „unsprezece" 
va trimite in teren abia astăzi. 
Va alege pe cei 11 titulari din 
următorul Iot : Staikov _(Levșki- 
Spartak) și Manolov 
portari ; Nikolov 
Spartak), B. Dimitrov 
tiv Sofia), Tîșanski 
Spartak), G. Bonev 
Sofia), 
Spartak) — apărători 
(Trakia 
(Beroe Stara Zagora) 
(Lokomotiv Sofia), 
(T.S.K.A.) și AL Ivanov 
kia) — mijlocași ; Milkov — 
(Trakia), Stankov (Levski — 
Spartak), Țvetkov (Slavia Sofia) 
— atacanti.

Mircea M. IONESCU

Grancearov

Plovdiv),

(Ț.S.KJL) 
(Levski- 

(Lokomo- 
(Levski- 

(Lokomotiv 
(Levski- 

; Kalburov 
Kașerov 

, Zdravkov 
Markov 

(Tra-

CAnrTi11“ Sfii iriTATI IA MAXIMUM„uhUL11II OULIul 1 H 11 LH lYIHAIluUlTl
PLOIEȘTI, 2 (prin telefon). 

Aproximativ 2 000 de spectatori 
au ținut să vadă la lucru noua 
garnitură a reprezentativei de 
tineret (21 de ani) — rare se 
pregătește pentru amicalul cu 
formația 
(14 mai) 
Videoton 
dispus cu 
priză n-a 
de poartă și din acest motiv 
n-a fost prea interesantă. Au 
abundat fazele de cimp, finali
zarea lăsind de dorit la ambele 
formații. După o perioadă de ta
tonare, scorul a fost deschis ta 
min. 20 — 1. Marin execută din 
lateral dreapta o lovitură libe
ră (aproximativ 20 de metri) și. 
din colțul opus al careului de 
6 nu CAMATARU oe ridică 
splendid și, eu o lovitură pu
ternică de cap, Q obligă pe por
tarul L. Kovacs să scoată min
gea din plasă.

Lotul a reînceput jocul cu 
intenția de a oe desprinde pe 
tabela de marcaj, dar, ta min, 
50, fundașul Elisei, care i-a În
locuit pe Gali, va gafa decisiv: 
el trimite o minge acasă, Mayer 
(cel mai bun jucător al oaspe
ților) interceptează balonul, H 
driblează și pe Windt pentru 
ca, ta ultimă instanță și in dis
perare de cauză, acesta să-l 
„placheze”, — penalty dar, 
transformat de NAGY HL Go
lul acesta dă aripi echipei oas
pete, e*re reușește să ia condu
cerea prin același MAYER 
(min, 54) — care a driblat tot 
flancul sting, l-a scos și pe 
Windt din poartă și a șutat din 
unghi dificil in gol. In min. 58,

similară a UJLS.S. 
— intilnind formația 
(Ungaria) de care a 
4—2 (1—0). Prima re- 
avut prea multe faze

ELISEI, vrînd să-și repare gre
șeala de la golul egalizator» 
urcă ta atac și șutează, violent» 
de la distanță, iar portarul L. 
Kovacs scapă balonul 
brațe: 2—2. Trei minute 
tirziu, replica oaspeților 
tăioasă — centrarea lui Agoston 
fiind reluată de Mayer, cu 
capul, in transversală. Tinerii 
noștri jucători revin în atac și, 
după ce In min. 66 CORAȘ 11 
„Întinde" pe portarul maghiar. 
In min. 69 tinărul jucător ară
dean recuperează un balon de 
ia fundașul Nagy ni și Înscrie» 
ea urmare și a superficialității 
portarului oaspeților, care va fl 
schimbat, dealtfel, de antreno
rul său. în min. 78 se va mai în
scrie un gol, dealtfel cel mai 
frumos al partidei: Elisei are o 
acțiune personală, centrează 
spre Cămătaru, care nu inter
ceptează balonul și mingea a- 
junge la S. PETCU, care cu un 
„șut-drop“ înscrie ta unghiul 
lung.

Arbitrul M. Moraru (Ploiești) 
a condus bine următoarele for
mații: LOTUL DE TINERET: 
Windt — L Marin, Stancu, 
Agachi (min. 59 Irimie), Gali 
(min. 46 Elisei) — Ignat (min. 
46 S. Petcu), Vamanu, Țiclea- 
nn — Ad. Ionescu (min. 46 
Nucă), Cămătaru, Coraș (min. 
81 Oancea). VIDEOTON: L. Ko
vacs (min. 72 Garamvolgyi) — 
Nagy III, I. ~ 
(min. 42 „
Csongradi, Nagy n, Karsai — 
Mayer, Szabo (min. 46 Agos
ton), Burcsa.

din 
mai 
este

Kovacs, Feyes 
Czeczeli), Vegh —

Stelian TRANDAFIRESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea Pronoexpres de as

tăzi va fi televizată In pauza 
meciului de fotbal România — 
Bulgaria (tur) din cadrul „Cu
pei Balcani ce

Cî ȘTI GURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 APRILIE 

1378

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 30 APRILIE 1378

I. Bologna — Napoli
II. Foggia — Verona

III. Genoa — Intemazionale
IV. Lanerossi — Perugia 

Milan — Lazio 
Pescara — Fiorentina 
Roma — Juventus 
Torino — Atalanta

V.
vi.
vii. 

vm.
IX. 
X.

X 
1

X 
1 
2
2 

X
1

C.S.U. Galați — F.C.M. Gl. 2 
Tractorul — steagul roșu X

XI. Ceahlăul — Relonul 1
XII. Autobuzul — Prog. Vulcan 1

XHI. Rapid — Metalul Buc. 2 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI i 

500.030 LEI.

(13 rezultate) : 1
- autoturism DA-

Categoria 1 
variantă 25% 
CIA 1 300 ;

Categoria 2 
variante a 25.002 lei :

Categoria 2 (11 rezultate) :
129,00 variante a 1.744 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 55.007 
lei.

Autoturismul Dacia 1 300 de la 
categoria 1, jucat 25"'», a fost ob
ținut de VASILE BOGOI din GA
LATI, care a mal obținut șl o 
suită de cîștiguri ta valoare de 
91.442 lei.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES 

DIN 26 APRILIE 1373
Categoria a 2-a : 1 variantă

103% a 47.553 lei și 2 variante 25% a

(12 rezultate) : 1,00

11A88 lei : categoria a 3-a : 9„t5 
variante a 7.711 lei ; categoria a 
4-a : 62,50 a 1.141 lei ; catego
ria a 5-a : 162,50 a 439 lei ; cate
goria a 6-a : 6.519 a 40 
tegoria a 7-a : 181,75 a 
categoria a S-a : 3.292,25

REPORT CATEGORIA
lei

Cîștigul de 47.553 lei a 
ținut de OPRISENESCU 
MEN din
stanța.

-1 , I—— - 
lei ; ca- 
200 Id ; 
a 40 Id.
1: 436.357

fost ob- 
CAR- 

Saturn, județul C*on-

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

30 APRILIE 1978
2 DIN

Extrag -ea I : 19 50 23 27 ; Ex
tragerea a Il-a : 12 34 51 57 ; Ex
tragerea a m-a : 18 33 68 3. 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
579.370 lei.

Sportul, Paga 7* a



Lotul rugbyștilor englezi, imediat după sosire

BUCUREȘTI-ANGLIA B LA RUGBY

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

(Urmare din pag. 1)

Stl»T ISTORIC AL INT1LN1RIL0B ROMÂNO BPITAXICE

•5*

și rapidă afirmare. Unul dintre 
prilejuri li se oferă acum : tur
neul din România, cu jocuri la 
Buourești și Constanța.

Ni se spun cuvinte frumoase 
mai ales despre reprezentanții 
celei mai bune echipe engleze 
actuale, R.C. Gloucester, care 
dă lotului 6 jucători. Dar iată 
lotul anunțat (care cuprinde 21 
de sportivi) : Bushell (Harle
quins) — fundaș ; Demming 
(Bedford), Mogg (Gloucester) — 
aripi de treisferturi ; Bond 
(Sale), Cardus (Roundhay), Jar
dine (Gloucester) — centri ; 
Palmer (Bath), Cus worth (Mo
seley) — mijlocași la deschide
re ; Carfoot (Waterloo), Gifford 
(Moseley) — mijlocași la gră
madă ; Johnson (Leicester), For
far (Leicester) — linia a III-a 
aripi ; Pomphrey (Bristol), But
ler (Gosforth) — linia a IH-a

Aproape un sfert 
de secol a trecut de 
la primele contacte 
dintre rugbyștii noș
tri și cei britanici. 
O prestigioasă for
mație din Țara Ga- 

- Iilor. Swansea, a e- 
voluat La București 
în 1954, în compania 
a două selecționate 
române, Locomotiva 
(care a ciștigat cu 
23—12) și Construc
torul (5—16). Un an 
mai tîrziu. o selec
ționată a Bucureș
ti ului trece pentru 
prima dată Canalul 
Minecii și joacă în 
„patria rugbyulul* 
trei meciuri : 19—3
cu Swansea. 3—6 cu 
Cardiff și 9—9 
Harlequins, la 
dra. Un bilanț 
în 1956 „15“-le 
donez Harlequins 
joacă la rîndu-i, în 
țara noastră. Selec
ționata București fl 
învinge cu 14—10 în 
timp ce formația de 
tineret a Capitalei 
pierde cu 0—10. 
în toamna aceluiași 
an are loc al doilea 
turneu al rugbyști- 
lor noștri în An
glia : meciuri egale 
cu Leicester Tigers 
și Bristol (ambele 

1.6—6) și victorie la 
Gloucester (10—6).

• O partidă de rugby se desfă
șoară In două reprize a cite 44 
de minute. Jucătorii sint grupați 
pe următoarele posturi: un fundaș 
(nr. 15), o linie de treisferturi al
cătuită din două aripi (nr. 11 și 
14). doi centri (nr. U șl 13), un 
mijlocaș la deschidere (uvertură 
— nr. 10), un mijlocaș Ia grăma
dă (nr. 9) și un pachet de înain
tași, compus din trei linii : linii : 
linia a III-a, cu un Închizător al 
grămezii (nr. s) șl două aripi la 
grămadă (nr. 6 șl 7), linia a II-a 
(nr. 4 șl 5) șl linia I cu doi pi
lier! (stîlpi — nr. 1 și 3) care în
cadrează un taloner (trăgător — 
nr. 2)
• Punctele se Înscriu astfel : 

prin încercare (essai), atunci cînd 
balonul este culcat în terenul de 
țintă, marcat în spatele buturi
lor — 4 puncte ; echipa care a 
reușit încercarea va avea dreptul 
la o transformare, care se execu
tă printr-o lovitură de picior de 
la o distantă aleasă, pe o linie 
perpendiculară pe linia de țintă 
în punctul unde s-a marcat (echi
pa care reușește transformarea 
mai adaugă celor patru puncte 
iniția:? alte două) : total, deci < 
puncte ; prin lovitură de picior 
căzută (drop) =• 3 puncte ; prin 
lovitură de pedeapsă — 3 puncte. 
Aceasta din urmă se acordă pen
tru : poziția afară din joc (of
said), placaj fără balon, obstruc
ție și orice altă acțiune de ,,joc 
periculos1'.

• Balonul se poate juca și cu 
mina șl eu piciorul. In primul 
caz el nu poate fi transmis decît 
unui coechipier aflat în spatele 
purtătorului de balon. Cînd balo
nul ia direcția „Înainte*, atunci 
se acordă o grămadă (c« șl in 
toate Situațiile cînd balonul este 
scăpat în față),
• In afara grămezilor ordonate 

de arbitru, în timpul jocului se 
mai produc așa-zisele „grămezi

I

1957 : via la Bucu
rești selecționatele 
Londrei (cu cele
brii Jeeps șl Bart
lett la deschidere), 
care clștlgă în fața 
XV-lui Bucureștte- 
lui : 11—1. șl Car-
diff-uluL Galezii eîp- 
tig» ta jocul cu e- 
chipa da tineret 
(9—4), dar pierd ta 
fata Selecționatei 
Capitalei (3—6). Ia 
același an, la Mo»- 
cova, cu prilejul în
trecerilor ocazionate 
de Festivalul Mon
dial al Tineretului 
șl Studenților ju
căm cu redutabila 
echipă galeză Lla
nelly pentru locul I 
îa cadrul turneului 
de rugby. Slot ne
cesare două partide 
pentru departajare : 
5—4 șl apoi 4—1 
pentru România. 
1953 înseamnă sl ul
timul turneu al vre
unei formații brita
nice în tara noastră 
din deceniul al șa
selea. Ne vizitează 
din nou Swansea, 
care joacă cu C.C.A. 
(azi Steaua) : 12—4
pentru rugbyștil mi
litari, cu Dinamo, 
9—5 pentru gazde sl 
Geotehnlca ISP I—3, 
tot pentru sportivii 
bucureștenl.

cu 
Lon- 
bun. 
lon-

Închizători ; Boyle și Fidler 
(ambii Gloucester) — lini* * a 
II-a; Mills (Gloucester). Rap
hael (Bective Rangers) — ta
loned ; Pryor (Redruth), căpi
tanul echipei, Sargent (Glou
cester) și White (Gosforth) — 
stllpL Echipa care va inti» tn 
teren va fi formată abia ari 
după-amiază. Dintre jucătorii 
englezi J-A.G.D. Raphael a fă
cut parte din prestigioasa selec
ționată „Barbarians*,  iar T A. 
Pryor a mai jucat la București, 
acum 6 ani, in selecționata De
von—Cornwall.

O mărturie a interesului pe 
care îl stirnește la Anglia acest 
turneu este și faptul că „XV“-le 
englez este însoțit de o ..echipă*  
de ziariști reprezentînd impor
tante cotidiene britanice, cum 
ar fi Daily Mail (prin reputatul 
jurnalist sportiv O'Connor), The 
Times, The Guardian, Daily 
Telegraph șjl

X X 
t
I

XJ

-13 ea Swxnm, 
-f ca Txilbach fl 
1 eu KenTmc

spontane*  sau „maul“-url în si
tuațiile în care cel puțin doi ju
cători din fiecare echipă își dis
pută balonul.
• Grămada ordonată, ea $1 eea 

spontană. împarte terenul în două. 
Nld un jucător nu are dreptul 
de a se afla dincolo de linia ima
ginară care separă terenul în 
două pentru a juca balonul, eu 
excepția mijlocașului la grămadă 
care poate urmări progresia hil. 
încălcarea acestei reguli se con
sideră „ofsaid- șl se sancționează 
cu o lovitură de pedeapsă.
• Balonul nu poate fi șutat 

direct în tușă decît din Interio
rul spațiului propriu de apărare 
(22 m), în caz contrar tușa ee 
acordă din dreptul locului de 
unde balonul a fost șutat.

Materiale redactate de
D. CALUMACHI și T. STAMA

TELEX • TELEX • TELEX « TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLE7I1SM • Consiliul Asocia

ției europene de atletism întru
nit la Dublin a stabilit grupele 
Cupei Europei, ediția 1979. In se
mifinalele feminine, echipa Româ
niei va evolua In grupa de la 
Sofia, împreună cu formațiile 
R. D. Germane, Bulgariei, Fin
landei, Belgiei, Elveției, Norvegiei 
șl Spaniei. La masculin, selecțio
nata României va concura ta 
grupa de la Malm <5. alături de e- 
chipde U.R.S.S., Suediei, Angli
ei, Bulgariei, Belgiei. Norvegiei.

BOX • La Sarajevo, campionul 
mondial la categoria semigrea 
(versiunea WBC), iugoslavul Mate 
Parlov, 1-s învins prin k.o. ta re
priza a 5-a pe Tony Green 
(S.U.A.).

HOCHEI • Rezultate la C.M.

GIMNASTELE NOASTRE PRIMITE 
CU MULT INTERES IN ITALIA

BOLOGNA, 2 (prin telex). 
Vestea sosirii in Italia a echipei 
de gimnastică feminină a Ro
mâniei, in frunte cu tripla cam
pioană olimpică Nadia Comă- 
neci, s-a răspindit cu o mare 
iuțeală, întregii delegații româ
ne făcindu-i-se, încă de la Ro
ma, o primire deosebit de căl
duroasă. Un mare număr de 
ziariști și reporteri de televiziu
ne au fost prezențl pe aeropor
tul Fîumicino, intervievind pe 
gimnaste și pe antrenori. Dele
gația română s-a deplasat apoi 
la Bologna, unde, timp de 
cîteva zile, a efectuat antrena
mente comune cu lotul repre
zentativ italian. La centrul na
țional de gimnastică al Italiei, 
Palestra Sterlina, dotat eu apa
ratură modernă și de excelentă 
calitate, bolognezii, care-și •- 
mintese de minunata demonstra

ECHIPA DE PENTATLON 
MODERN A CIȘTIGAT 

CONCURSUL DE LA ROMA
Un frumos succes al pento- 

floniștilor români a fost Înre
gistrat ia concursul internatio
nal de pentatlon modern de M 
Roma, unde au participat ■ 
țări. Echipa reprezentativă a 
țării noastre s-a clasat pe pri
mai ioc, Înaintea formațiflor 
Italiei, Poloniei, Ungariei, 
S.U-A-, Franței, Spaniei, Greci
ei șl Egiptului. La individual, 
unde victoria a revenit Italia
nului Daniele Massala (5 378 pL 
reprezentantul României Iuti» 
Galovid »-« clasat pe locui 3 
(5 232 p) urmai de Dumitra 
Spiriea (5 23> pi, Cristofoeo Pa- 
oU (Italia) — 319! p, Stefa» 
Cosma (România) — 5 095 p 4 
eamnionul olimpie și moodtel 
Pyciak Pectek (Potoul» 5 083 p, 
I» paralei ea aceri concura 
s-eu disputat s întrecerOa 
.Cupei țărilor latine*,  eompo- 
tiție rfștigată tot de selecfto- 
nata României, urmată de Ita
lia, Franța șl

MODIFICARE S ECHIPA
PENTRU CAMPIONATELE 

MONDIALE DE BOX
Ia echipa națională de box 

eare pleacă astă seară spre 
Belgrad, la campionatele mon
diale, a intervenit o modifica
re : titularul, de ultim» oră, la 
cat mijlocie va fi Sanda T1- 
rilâ. Persistă incertitudinea ta 
privința titularului Ia cat se- 
mimijlocie, care va fi ales în
tre Ion Vladimir și Carol Haj- 
naL

POPICARII, LOCUL 3 
LA „CUPA P0ZNAM1A-
La turneul internațional de 

popice de la Poznan, -Cupa 
Poznania*  — individual și pe
rechi mixte, cuplul român nie 
Hosu — Cornelia Niculae a 
ocupat locul trei cu 1 269 pd. 

PETRU KUK1 IN FINALA
TURNEULUI DE FLORETA

DE LA BONN
Floretistul Petre Kukl din 

nou intr-o finală, de această 
dată la turneul internațional de 
la Bonn, unde s-a clasat pe 
locul 4, cu o victorie (5—2 cu

(grupa A), la Fraga : Canada —
R. D. Germană S—3 (3—o, 1—fl
3— 2) ; Cehoslovacia — R E. Ger
mania »—1 (2—1, 4—1, !—9) ; Sue
dia — R D. Germană 19—1 (î—».
4— 4 4—1) : u.R.S.S. — Finlanda
4—3 (4— î. 3—9. 3—1) ; Canada —
S. U.A. 1—S (2—4 2—4, 3—3) : 
U.R.S.S. — RD. Germană 19—2
(2—1. »—l. 3—0) ; Canada —

R. F. Germania 4—2 (1—9. 3—1.
3-1).

NATAȚIE • La Cleveland 
(Ohio) la latîlnirea de sărituri ta 
apă dintre selecționatele S.U.A. 
șl U.R.S.S., proba feminină de 
trambulină a fost clștigat» de 
Jennifer Chandler (S.U.A.) —
444.1c p. Proba masculină de plat
formă a revenit americanului
Kent Volser, eti 574,15 p. 

ție oferită cu un an in urmă de 
gimnastele românce, le fac zil
nic o primire deosebită oaspe- 
telor lor de onoare, tnconjurin- 
du-le cu multă simpatie pe 
Nadia Comăneci, Teodora Un- 
gureanu și pe celelalte compo
nente ale lotului român depla
sat aici. Presa sportivă. In nu
meroase reportaje și fotografii 
publicate in aceste zile, a sub
liniat eu deosebită satisfacție 
atmosfera de muncă și de con
lucrare dintre gimnastele ro
mânce șl italience.

In ceea ce privește meciul 
oficial dintre reprezentativele 
Italiei și României, programat 
inițial pentru zilele de 3 și 4 
mai, el a fost amlnat cu o zi, 
astfel că se va desfășura joi și 
vineri la Palatul sporturilor din 
Roma.

STEFANO GERMANO

sovieticul Ruzievj. Turneul a 
fost clștigat de polonezul Ko- 
zejowskl (5 v) urmat de Heln 
(R.F.GJ — 4v și Behr (R.F.GJ 
— 2 ▼.

LOTUL REPREZENTATIV
PENTRU „EUROPENELE-

DE LUPTE LIBERE
La Sofia se vor desfășura — 

vineri, slmbătă șt duminică — 
Întrecerile Campionatelor eu
ropene de lupte libere. Aseară 
a plecat spre capitala Bulga
riei lotul reprezentativ al țârfi 
noastre : Gheerghe Rașovaa 
(cat. 48 kg), Ion Arap*  (52 kg). 
Aurei Neaga (57 kg), EmanoQ 
Radu (82 kg), Lajos Șandor 
(M kg), Marta Pircălabw (74 
kg), TTberta Seregety (82 kg), 
leu Ivaaov (96 kg), Vasile Puș- 
obse UN kg) și Ladislau Șt- 
asoa (4-106 kg).

REPREZENTATIVA DE POLO, 
TREI VICTORII

LA BALCANIADA DE LA HVAR
Ia bazinul acoperit al bote- 

hiîul Amfora din insula Hvar 
slot In cur» de desfășurare în
trecerile celei de a X-a Balca
niade la polo. In primul med, 
echipa României a Întrecut 
formația Bulgariei eu 3—1 
(0—1, 1—0, 1—0, 1—0). Excep- 
ttnd prima repriză, reprezen
tativa țării noastre a dominai 
net, dștiglnd mai clar dedt o

1 iri i ’-fii
Astăzi, la Sofia

Astăzi, pe stadionul Slavia 
din Sofia, se va disputa, de la 
ora 17,30, partida Slavia — Jiul 
Petroșani, din cadrul „Cupei 
Balcanice*  Inter-cluburi. For
mația sofiotă, din care face

CUPE • CAMPIONATE • CUPE • CAMPIONATE
FINALA CUPEI CUPELOR, 

dintre S.C. Anderlecht și F.C. 
Austria Viena, se va disputa 
astă-seară, la Paris.

FINALA „CUPEI R.D. GER
MANE*  : F.C. Magdeburg — 
Dynamo Dresda 1—0 (1—0). A 
marcat Zapf. F.C. Magdeburg 
cucerește pentru a 5-b oară 
trofeuL

ITALIA. Titlul de campioană 
a revenit echipei Juventus To
rino, care a totalizat 42 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat

ȘAH • Turneul zonal de la 
Lvov a fost clștigat de Iuri Bala- 
șov, cu 1 p, urmat de Vaganian 
t‘h p, care se califică pentru tur
neul interzonal.

Tenis • In clasamentul Mare
lui Premiu F.I.L.T., se menține 
lider Connors, eu 750 p, urmat de 

Ramirez 693 p, Gottfried — 584 p. 
Ilie N ăst ase se află pe locul 9, 
cu 374 p. • Turneul de la Tulsa 
(Oklahoma) a lost clștigat de 

Eddie Dibbs învingător cu 6—7, 
6—2, 7—5 în finaSa cu Pat Dupre 
• In finala de la Las Vegas : 
Salomon — Barazzutti S—1. 3—4 
(la acest scor tenismanul Italian 
accidentat, a abandonat), tn se
mifinale : Salomon — Ramirez
3—4, 4—4. 6—3 ; Barazzutd —
Pfister 6-2. 4—5, 4—2. 

arată scorul final. Au marcat : 
Răducanu 2, Schervan. respec
tiv Nakov. Au arbitrat : Ma
gyar (Ung.) și Klemenc:<ă 
(lug.). Intr-un alt joc : Iugo
slavia — Turcia 20—2 (7—1,
4—1, 6—0, 3—0).

In ziua a doua a turneul ta 
reprezentativa României a în
registrat o nouă victorie cate
gorică : 6—1 (2—0, 1—0, 1—0, 
2—1) cu selecționata Greciei. 
Sportivii români au atacat con
tinuu, obligîndu-i pe poloișta 
greci la o permanentă defen
sivă. Au înscris : L Slăvei 2, 
▼. Rus 2, Munteanu și Mirea 
de la învingători, Aramis da 
la învinși. Au condus foarte 
bine Janev (Bulgaria) și KU- 
sovici (Iugoslavia).

Mult mal echilibrate au fost 
celelalte partide din program. 
Bulgaria a întrecut la limită 
Grecia cu 4—3 (1—0, 0—2, 1—0,
2— 1). Tot în ultima repriză a 
fost decisă și întîlnirea dintre 
selecționatele Iugoslaviei și 
Bulgariei. Au ciștigat, tot la 
limită, poloiștil iugoslavi cs 
6—5 (1—2, 1—0, 2—2, 2—1

In cel de-al 3-lea joc, po
loiștil noștri au întrecut for
mația Turciei eu 18—2 (5—0,
3— 0, 5—1, 5—1).

LUPTĂTORII GĂLÂȚENL 5-5 
CU SELECȚIONATA

R.S.S. MOLDOVENEASCĂ
Selecționata orașului Galați 

la lupte greco-romane a ter
minat la egalitate (5—5) întîl
nirea amicală cu selecționata 
RJS.S. Moldovenească, desfășu
rată la Chlșinău.

SELECȚIONATA DE BASCHET 
A CAPITALEI,

LOCUL 9 LA SOFIA
Reprezentativa masculină de 

baschet a Capitalei s-a clasai 
pe locul 9 in turneul dotat cu 
„Cupa orașului Sofia*,  după ce, 
in ultima zi, a învins selec
ționata Vlenei cu 76—75. Com
petiția a fost ciștigată de pri
ma echipă a Sofiei.

ȘAHISTUL GHIȚESCU.
REMIZĂ CU LENGYEL

Maestrul român Teodor GM- 
țescu a remizat eu Lengyel 
(Ungaria) și cu polonezul Svicx 
In ultimele două runde ale tur
neului internațional de șah de 
la Lodz. In clasament, pe 
primul loc Inkiov (Bulgaria) 
9*A  p. Ghitescu a acumulat 
6% p. j

SLAV! A-JIUL
parte și liderul golgeteriloe 
campionatului bulgar (Je- 
leaskov — 16 goluri), se află 
pe locul 5 in clasamentul pri
mei divizii, avînd cel mai pro
ductiv atac.

Lanerossi 39 p. A. C. Milan — 
36 p, Iniernazionale 34 p. In 
ultima etapă : Juventus — Ro
ma 1—1 ; Genova — Interna- 
zionale 1—1; Lazio — A.C. Mi
lan 1—4; Lanerossi — Peru
gia 3—1.

R.F. GERMANIA. Titlu! a 
revenit echipei F.C. Koln, eu 
48 p (86—41), urmată de Bo
russia Monchengladbach, tot eu 
48 p, însă un golaveraj infe
rior (86—44). Pe locul 3 Hertha 
— 40 p. In ultima etapă : F.C. 
St Pauli — F.C. Koln 0—5 (!)5 
Kaiserslautern — Bayern Mun- 
chen 5—0(!) ; Borussia Mon
chengladbach — Borussia Dort
mund 12—0(0; Hertha — Ham
burg 3—2.

ANGLIA. Pe primul loc se 
află Nottingham Forest cu 62 p, 
urmată de Everton — 55 p și 
Liverpool — 54 p. In etapa de 
sîmbătă : Everton — Chelsea 
6—0 ; Liverpool — West Ham 
2—0 ; Nottingham Forest — 
Birmingham 0—0 ; Arsenal — 
Middlesbrough 1—0 ; Manchea
ter City — Derby 1—1.

• LA RIO DE JANEIRO, 
In fața a 140.000 de spectatori: 
Brazilia — Peru 3—0 (1—0). An 
marcat : Zico și Reinaldo (2L

• LA STUTTGART, selec
ționata locală a terminat la e- 
galitate (0—0) eu reprezentati
va Mexicului.
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