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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar reneral al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, vineri dimineață, o vi
zită de lucru in mari unități 
industriale din Capitală.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă. Gheorghe Oprea. Ion A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat în această zi — ca 
în nenumărate alte rinduri — in 
mijlocul făuritorilor de bunuri 
materiale, pentru a examina 
împreună cu ei — proprietari, 
producători si beneficiari in a- 
celasi timp — aspecte esențiale 
ale muncii si vieții lor. căi si 
modalități menite să determine 
în continuare orientarea efor
turilor, a resurselor materiale 
Si umane, spre crearea unei e- 
conomii moderne, a unei puter
nice baze tehnico-materiale a 
societății, factor hotăritor al 
ridicării României pe noi trep
te de progres si prosperitate.

Secretarul general al partidu
lui s-a intîlnit cu colectivele 
întreprinderii de utilaj chimie 
„Grivița Roșie". întreprinderii 
de mașini-unelte și agregate și 
întreprinderii „23 August" — 
unități reprezentative ale indus
triei noastre constructoare de 
mașini cărora le revin sarcini 
deosebite în actualul cincinal. 
Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu muncitori și spe
cialiști a cuprins în sfera sa 
probleme centrale ale actualei 
etape de dezvoltare economică, 
si anume : realizarea exempla
ră a investițiilor. înfăptuirea 
programului de utilare tehno
logică. utilizarea deplină a ca
pacităților de producție si. în
deosebi. ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
domeniu principal în care tre
buie să se asigure trecerea de 
la acumularea cantitativă la o

CONSTITUIREA COMISIEI CENTRALE
DE ORGANIZARE A „DACIADEI

Recent, Secretariatul Comitetului Central al Partidului Co
munist Român a aprobat constituirea Comisiei Centrale de orga
nizare a competiției sportive naționale „Daciada*, manifestare de 
o amploare fără precedent, organizată <tai inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul generai al partidului, președintele 
Republicii. Comisia Centrală de organizare a „Daciadei” este un 
organism de lucru, format din reprezentant! ai C.N.E.FJ3„ 
U.G.S.R., U.T.C., M.E.I., C.N.O.P„ UJUS.C.R. șt ai altor organi
zații de masă și de stat cu atribuții in mișcarea sportivă, în ale 
cărei sarcini imediate se vor afla problemele complexe și de 
mare responsabilitate de pregătire și organizare a finalelor pe 
țară ale marii competiții naționale a sportului românesc, pro
gramate pi luna august.

Acțiune prioritară în Programul de dezvoltare a activități! de 
educație fizică și sport din țara noastră pe perioada 1976—1980, 
care corespunde unei etape de un deosebit avânt al societății 
românești in toate domeniile de activitate, competiția națională 
„Daciada” a intrat — odată eu desfășurarea finalelor pe țară ale 
„Crosului tineretului", „Crosului pionierilor", complexului aplica
tiv „Pentru apărarea patriei" și ale unor întreceri de perfor
manță — într-o fază nouă, superior calitativă, cea a desemnării 
campionilor, a celor mai buni dintre milioanele de tineri și ti
nere, oameni ai muncii de diferite profesii, angrenați în practi
carea sportului și a exercițiilor fizice ta cadrul întrecerilor orga
nizate sub generosul însemn al „Daciadei", fază care presupune 
și măsuri organizatorice corespunzătoare pentru buna desfășurare 
a acestei mari competiții.

UN MECI DE RUGBY AȘTEPTAT CU MARE INTERES
Ca o recunoaștere, desigur, a 

ponderii tot mai mari pe care 
a căpătat-o pi familia rugbyu- 
hii românesc. Constanței i-a fost 
dat să găzduiască primul meci 
de palmares România — An
glia la nivel de selecționate se
cunde. Dar — așa cum s-a vă
zui — echipa B a Angliei poa
te valora oricînd cit prima re
prezentativă, atît de dificilă fi
ind selecția într-o țară în care 
cîteva sute de mii de oameni 
joacă rugby. Așadar, sîntem în 
preziua unei partide foarte im
portante, în care această gar
nitură engleză, cu totul remar
cabilă, va pitilni un XV româ
nesc cu mai puține „nume” de
ck cel care a jucat miercuri, 
pe . 23 August”, dar tocmai de 
aceea poate mai plin de ambi
ții, de dorința arzătoare de a- 
firmare.

Marele oraș portuar a îmbră- 

calitate nouă, superioară, cerin- 
ță fundamentală stabilită de 
secretarul reneral al partidului, 
de Conferința Națională a 
P C R.

In toate unitățile vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
cerut factorilor de răspundere 
să acționeze în continuare cu 
toată fermitatea pentru crește
rea eficientei economice, a pro
ductivității muncii, pen
tru perfecționarea structurii 
producției si sporirea competi
tivității produselor pe piața ex
ternă, pentru înfăptuirea exem
plară a măsurilor de înnoire și 
modernizare a întreprinderilor, 
de ridicare a performanțelor 
tehnice si calitative ale produ
selor.

Aprecierile și îndemnurile 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
au găsit — și de această dată 
— un viu și profund ecou în 
rindul colectivelor unităților 
vizitate, ele stimulind si mobi- 
lizind energiile, deschizind o 
largă perspectivă de muncă și 
creație, impunind o atmosferă 
de puternică emulație, de înaltă 
răspundere și exigentă in în
făptuirea cu succes a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, a mărețe
lor obiective si sarcini ale dez
voltării economico-sociale a tă
rii.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost intimpinat cu 
multă căldură și însuflețire, 
expresie vibrantă a sentimen
telor 
stimă 
clasa 
tiune 
riosul 
fată de 
partidului, 
inestimabilă pe care o aduce la 
progresul economiei naționale, 
la prosperitatea patriei, la ridi
carea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al poporului, 
Ia făurirea destinului nou. so
cialist. al României.

de profundă dragoste, 
si recunoștință pe care 
muncitoare. întreaga na- 
le nutresc fată de glo- 
nostru partid comunist, 

secretarul general al 
pentru contribuția

cat haine de sărbătoare sporti
vă. Organizatorii au făcut și 
fac încă eforturi pentru ca inli
ne, la ora 11, totul să fie pus la 
punct, nedezmințindu-și astfel 
bunul renume de excelente gaz
de. Vremea promite și ea să fie 
prietenoasă, astfel că există 
create toate premisele ca pe 
stadionul „1 Mai" să asistăm la 
un spectacol de calitate.

Ci te va amănunte din ' cele 
două tabere. Oaspeții vor ali
nia aceeași garnitură care a e- 
voluat miercuri atît de bine, 
toți jucătorii fiind în excelentă 
formă, probată și de antrena
mentul de joi dimineață, din 
Parcul copilului, ca și de cel 
de ieri, care a avut loc chiar 
la locul de disputare a jocului 
de mîine. Așadar : Bushell (15) 
— Demming (14), Jardine (13). 
Bond (12), Mogg (11) — Cus- 
worth (10), Gifford (3) — Ba-
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Meciul de gimnastica Italia — România

MADIA COMANECI-TREI NOTE DE 10
LA EXERCIȚIILE LIBER ALESE

• Tribune arhipline la Palazzetto dello sport • Peste 15 milioane de
telespectatori au fost, de asemenea, martorii frumosului spectacol
oferit de cele douâ echipe © Gimnastele noastre au confirmat

clasa lor internațională, repurtind un succes concludent
ROMA 5, (prin telefon). Vi

neri după-amiază, la Palazze
tto dello sport, echipele femi
nine de gimnastică ale Italiei 
și României au oferit celor 
peste 5 000 de spectatori, care 
au luat realmente cu asalt 
sala de concurs, un spectacol 
de neuitat. într-atit de entu
ziastă a fost atmosfera și am
bianța în care cele două echi
pe și-au prezentat exercițiile 
liber alese, într-atit de mare 
căldura publicului, îneît mulți 
dintre ziariștii italieni au com

NADIA COMANECI

parat această după-amiază eu 
neuitatele seri pe care Nadia 
Comăneci le-a oferit lumii în
tregi în perioada întrecerilor 
olimpice ale Montrealului. Intr- 
adevăr, în cea de-a doua zi a 
meciului dintre echipele femi
nine ale Italiei și României, în 
care au fost programate exer- 

ker (7), Butler (8), Johnson (6)
— Fidler (5), Boyle (4) — Pryor 
(3). Raphael (2), White (1). In 
ceea ce privește formația ro
mână, decisă să aibă o bună 
comportare în fața unui adver
sar cu „carte de vizită", ea și-a 
încheiat pregătirile, antrenorul 
federal VaJeriu Irimescu comu- 
nicîndu-ne echipa pe care o va 
alinia la fluierul arbitrului in
ternațional Th. Witting : Podă- 
răscu (R.C. Grivița Roșie — 15)
— Marin (R.C. Grivița Roșie —
14), Benedek (Politeh-’.ă Iași— 
13), Holban (Farul — î2), Peter 
(„U“ Timișoara — 1') — Mar- 
ghescu (Dinamo — 40), V. Ion 
(Farul) — 9) — Borș (Dina
mo) — 7), FI. Constantin (Fa
rul— 8), Podara (Farul — 6) — 
Mușat (Farul — 5), Urdea (Fa
rul — 4) — lor.iță (Farul — 3), 
Grigore (Farul — 2), Bucan
(Politehnica Iași — 1). 

cițiile liber alese, nivelul spec
tacular al competiției a crescut 
așa cum era și de așteptat, 
considerabil, spre lndntarea 
publicului spectator.

■ Ne face o deosebită plăcere 
să transmitem de aici că echi
pa feminină a țării noastre a 
confirmat pe deplin valoarea 
sa internațională, afirmată In 
atîtea competiții de mare an
vergură, repurtînd un succes 
net, la o diferență apreciabilă 
față de adversara ei, care s-a 
străduit (și a reușit deseori) să 
atingă nivelul maxim al posi
bilităților sale. Firește, nu 
punctajul în sine sau diferența 
de puncte le apreciem In pri
mul rînd, ci valoarea exerciții- 
Ior prezentate de gimnastele 
noastre, măiestria cu care ele 
au evoluat aici. Și peste toate 
ne bucură, bineînțeles, forma 
deosebită pe care a dovedit-e 
în cele două zile marea noas
tră gimnastă Nadi3 Comăneci,

4

Miinc, in etapa a 28 a a Diviziei A ia fotbal

TIMISOARA-GAZDA MARELUI DERBY
POLITEHNICA (locul 2)-STEAUA (loculi)

Actualul campionat nu este 
(o știm prea bine !) generos in 
jocuri de ridicată valoare. Dar 
ne dăruiește — ca urmare toc
mai a comportărilor inegale, ta 
general, sub cota normală a 
randamentului concurentelor — 
multe meciuri-derby. Desele
schimbări de lideri, această a- 
gitată luptă din fruntea clasa
mentului (de coadă nici nu mai 
vorbim...) au adus de multe 
ori in programele de etapă 
„capete de afiș* atractive. Mîi- 
ne, la Timișoara se va disputa 
una dintre aceste partide cu 
implicații directe, poate chiar 
decisive, în privința câștigătoa
rei campionatului : Politehnica 
— Steaua. Suporterii de pe 
Bega trăiesc febra acestui meci 
încă de la terminarea, cu vic
torie, a întîlnirii favoriților lor 
cu A.S.A. Tg. Mureș. Sperăm 
că jocul de pe marele stadion 
bănățean va onora pe deplin 
titulatura de derby. în acest 
timp, principalele urmăritoare, 
F.C. Argeș și Sportul studen
țesc, evoluează pe propriile te
renuri în compania echipelor 
S.C. Bacău și, respectiv. Olim
pia, avînd toate șansele să-și 
mențină pozițiile favorabile în, 
vederea unui atac al liderului.

Grupul meciurilor cu efecte 
în lupta atît de complicată din

^\\\-\\\\\\^\\\\\\\\\\ PROGRAMUL
A.S.A.
F.C. CORVINUL 
CLUBUL SPORTIV 
SPORTUL STUDENȚESC- F.C. OLIMPIA 

(Stadionul Republicii)
POLITEHNICA - F.C.M. REȘIȚA
U.T.A. - F.C. CONSTANTA
DINAMO - F.C. BIHOR

(Stadionul Dinamo)
F.C. ARGEȘ - S.C. BACĂU
„POLI* - STEAUA

(Repriza a ll-a va li televizata)
Toate jocurile vor începe la ora 17.

Tg. Mureș : 
Hunedoara 
Trrgaviște : 
București : 

lăți : 
Arad : 
București

Pitești : 
Timișoara :

I

și simplu i-a cuceritcare pur
pe italieni. Cu măiestria și si
guranța care îi sînt proprii, cu 
puterea de mobilizare care o 
caracterizează, Nadia a concurat 
in cea de-a doua zi parcă cu 
și mai multă poftă, prezentin- 
du-și cu deosebit succes noile 
sale exerciții. Dealtfel, despre 
nivelul la care ea s-a prezen
tat aid vorbesc elocvent no
tele pe care Nadia le-a obținut 
la exercițiile liber alese. Ea a 
fost notată vineri de brigăzile 
internaționale de arbitraj cu 
trei de 10 (Ia paralele, sol și 
sărituri), astfel că la individual 
compus realizează un punctaj 
deosebit de ridicat : 79,75. Ma
rital» Neacșu, cu o evoluție 
constantă la toate cele patru 
probe, s-a menținut în perma-

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 27 13 6 1 61-38 32
2. „Poli* Tlm. 27 1J 5 9 35-28 31
S. F.C. Argeș 0 13 5 9 41-40 31
4. Sportul stud. 27 14 2 11 36-33 30
5. A^A. Tg. M. 27 12 4 11 44-30 20
6. Jiul 27 13 2 12 47-38 21
7. U.T. Arad 0 11 6 10 42-44 21
2. UntT. Craiova 27 11 5 11 29-26 27
9. F.C. C-ța 27 12 3 12 35-38 27

19. F.C. Olimpia 27 12 3 12 34-38 27
11. C.S. Tîrg. 37 11 5 11 23-28 27
12. S.C. Bacău 27 10 7 10 37-46 27
13. Dinamo 27 11 4 12 39-36 26
14. F.C. Bihor 27 12 2 13 30-41 26
15. F.C. Petrolul 27 10 5 12 36-37 25
16. F.C. Corvinul 27 8 9 10 27-36 25
17. Polii, lași 27 8 6 13 32-34 22
18. F.C.M. Reșița 27 8 3 16 27-44 19

a clasamentului 
S. Tirgoviște —

— F. C. Con- 
— F.C.

partea a doua 
este bogat : C.
Petrolul, U.T.A. 
stanța, Dinamo — F.C. Bihor, 
F. C. Corvinul — Universitatea 
Craiova, ca să nu mai vorbim 
de meciul codașelor, Politehnica 
Iași — F.C.M, Reșița, 
partide în care, dacă nu 
două, măcar una dintre 
rente este angajată în 
dramatică de evitare a 
lor retrogradante. Doar
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul apare 
mal senin, mai puțin implicat 
în

lat* 
amîn- 

concu- 
cursa 

locuri- 
meciul

această categorie.

„RUNDEI- \\\\\\\\\\\\\^^^^^
- JIUL
- UNIV. CRAIOVA
- F.C. PETROLUL

i



' ACTUALITATEA 
ÎN TENIS

„GALELE" RACHETELOR
Iubitorii tenisului vor avea 

prilejul să urmărească, săptă- 
mîna viitoare, o foarte intere
santă competiție demonstrativă, 
cu participarea jucătoarelor 
noastre fruntașe Florența Mihai 
și Virginia Ruzici, cărora 11 se 
vor alătura două invitate de 
peste hotare, americanca Betsy 
Nagelsen și campioana iugosla
vă Mima Jausovec. Cele 4 re
putate „rachete" vor apare în 
cursul a două reuniuni, la Pro
gresul, joi și vineri, începînd 
de la ora 15.

TURNEE PESTE HOTARE

CAMPIONATE • COM

In cursul zilei de luni, două 
loturi de tineri tenismani ur
mează să părăsească țara, pen
tru a participa la întreceri in
ternaționale. în R.D. Germană 
vor evolua Eduard Pană, Florin 
Niță, Maria Romanov și Rodica 
Gheorghe, iar în Ungaria fac 
deplasarea D. Stănescu, L. 
Bncur, A. Mirza. S. Niculescn.

CONCURSURI IN CAPITALA
în organizarea comisiei muni

cipale și a clubului Tot înainte, 
în Capitală, s-au desfășurat 
„Memorialul Radu Suvalcea" 
(pentru copii) și „Memorialul 
Victoria Costică" (întrecere de

Echipa feminină de tenis a clubului Dinamo București, campioană 
republicană pe anul 1978 : Marilena Totoran, Florența Mihai, prof. 
Aurel Segărceanu (antrenor), Gabriela Szbko, Virginia Ruzici.

, Foto : Dragoș NEAGU

senioare, aflată la prima ediție). 
La copii au ciștigat : Teodora 
Tache (Dinamo) și A. Popovici 
(T.C.B.), cat 8—10 ani; Monica 
Radu și Mihai Vanță (ambii 
Dinamo), 11—12 ani ; Luminița 
Sălăjan (Politehnica Cluj-Na
poca) și A. Mindroiu (Dunărea 
Galați), 13—14 ani; Monica Ra
du — Aurora Nicolae (dublu 
fete 8—12 ani); Daniela Moise 
— Cristina Cazacllu (13—14 ani): 
D. Dumitru — N. Soare (dublu

băieți 8—12 am); a. Mindroiu 
— Â. Iacob (13—14 ani) : A. 
Mindroiu — Cristina Cazacliu 
(dublu mixt) Rezultate din În
trecerea senioarelor. Maria Ro
manov (Tot Înainte) — Came
lia Chiriac (Dinamo Brașov) 
6—1, 6—0 ; Lucia Romanov
(Tot Înainte) — Elena Trifu 
(Progresul) 6—4. 7—6. In fi
nală Maria Romanov a dispus 
cu 6—4, 7—5 de Lucia Romanov. 
(Marieta POPESCU — ooresp.).

MARATONUL HANDBALULUI CONTINUĂ
Campionatele de handbal, 

Divizia A, programează dumi
nică noi etape, Întrecerile fe
telor disputîndu-se — după 
cum am mai anunțat — in 
aală, iar cele ale băieților in 
aer liber.

In competiția masculină — o 
etapă calmă, deși la Arad s-ar 
putea produce o surpriză. în 
schimb, întrecerea feminină 
programează mai multe meciuri 
interesante, unele dintre ele 
puțind fi socotite chiar der- 
byuri. Rapid trebuie să dea — 
tn deplasare — replica Con
structorului Timișoara, avidă de 
puncte. Universitatea Timișoa
ra joacă in „birlogul" Mureșu
lui. iar Confecția se deplasează 
la Constanța sperlnd că eclip-

sa elevelor profesorului Buco- 
vală — Începută joi la Cluj- 
Napoca — se va prelungi pină... 
duminică. Și, in fond, cine 
poate socoti meciurile din Ca
pitală lipsite de miză 7

Fără discuție, campionatul 
este o Întrecere pentru puncte, 
pentru cucerirea titlului sau, 
in orice caz. pentru dobîndirea 
unui loc cil mai bun in ierar
hia finală. Aceste țeluri impli
că insă un efort sporit din par
tea jucătoarelor și a antrenori
lor, impune declanșarea unei 
veritabile întreceri pentru creș
terea calității jocurilor. Tocmai 
de aceea, tehnicienii cluburilor 
id ai organelor sportive locale

au datoria de a supraveghea și 
Îndruma cu atenție pregătirile 
formațiilor divizionare, de a 
cere In permanentă mai mul
tă muncă, mai multă preocu
pare pentru Îmbunătățirea teh
nicii jucătoarelor. Sperăm că 
desele apeluri var fi auzite și 
Înțelese, că se vor uni efortu
rile pentru a se asigura hand
balului nostru feminin un pro
gres cert.

★
Luni dimineață, la ara M, In 

sala Floreasca, are los prima 
convocare » lotului național 
masculin lărgit de seniori. Vor 
avea loc jocuri-test pentru se
lecție.

Programul etapelor de du
minică :

FEMININ (etapa a Xl-a)

• Constructorul Timișoara — 
Rapid

• Hidrotehnica Constanța — 
Confecția

• Mureșul Tg. Mureș — U- 
niversitatea Timișoara

• Universitatea București — 
Universitatea Cluj-Napoca

• Progresul — LE.FJS.

MASCULIN (etapa VII»)

• Gloria Arad — H. C. Ml- 
naur Baia Mare

• Dinamo Brașov — Știința 
Bacău

• Universitatea Cluj-Napoca 
— Politehnica Timișoara

• Dinamo București — 
C.S.M. Borzești

• Steaua — Relonul Săvinești
MASCULIN

L STEAUA
2. Dinamo Buc
3. H.C. Mlnaur
4. CSM Borzești 
(. „Poli* Tim.
4- Gloria Arad
7. Știința Bacău
8. Univ. Cluj-N.
9. Dinamo Bv.

10. Relonul Siv.

Uit 118- 77 12 
s * 1 S 119- ss u 
(«11 113-102 3
(«S3 96-97 I 
(«S3 94-101 8 
«313 SC- 30 i
S 1 S S «7-103 l 
« 1 S 3 73- S3 3 
1 li S 84-109 t 
till 90-110 1

FEMININ
1. UNIV. TIM.
2. Hldroteh. C-ța
3. Rapid Buc.
4. Confecția Buc.
5. Mureșul Tg. M. 
«. Progr. Buc.
7. I.E.F.S. Buc.
8. Univ. Buc.
9. Univ. Cluj-N.

10. Constr. Tim.

10 9 1 0 146-109 19
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SAU NEPRICERE ?LIPSA DE INTERES
Ne-am încălzit, de eurind, 

inimile la bilanțul acestei 
frumoase primăveri a spor
tului românesc.

Sigur, nicăieri nu apar în 
fiecare zi mari performeri. 
Dar, nu spunem nimic nou, 
la noi forța mișcării sporti
ve trebuie s-o dea, jn pri
mul rind, sportul județean 
de performanță, a 
continuă întărire este 
scrisă prioritar ta 
biectivele Programului 
dezvoltare pină ta 
aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al ~

Am consemnat 
eu satisfacție fap
tul că mai mult 
de jumătate din
tre 
dent 
buit 
care, 
cipat 
la campionatele mondiale și 
europene de seniori, tineret 
și juniori, evidențiindu-se a- 
portul organizațiilor sportive 
din Constanța, Bacău, Sibiu, 
Galați, Iași, Suceava, muni
cipiul București ș.a. Preten
țiile nu pot fi, desigur, egale 
pentru toate județele, avînd 
in vedere tradiția, 
terială, 
tehnice 
TURI 
PESTE 
la sfîrșitul anului 
situația nu s-a schimbat ă- 
proape deloc !) 5 județe nu 
aveau nici un sportiv de cla
să internațională la băieți,

baza ma- 
cadrelor 

EFOR- 
FACUTE 
aflăm că 
trecut

iar la fete nu există sportive 
eu asemenea clasificare In 
13 județe ! Nu-i vorbă, nici 
faptul că in alte II județe 
sînt doar 1—3 sportivi de 
clasă internațională nu 
este de natură să promi
tă prea mult pentru viitorul 
apropiat. Din păcate, stat 
destule exemple care arată 
că obiectivele stabilite se în
deplinesc în același ritm lent 
și in ceea oe privește clasi
ficarea sportivilor de cate
goria I.

In județele la care ne re
ferim — Îndeosebi la Boto

șani, Dîmbovița, 
Covasna, Gorj, Ia
lomița, Ilfov, Me
hedinți, Sălaj, dar 

și la altele— — este limpede 
că SPORTUL DE PERFOR
MANTA NU ȚINE ÎNCĂ 
PASUL CU REMARCABILE
LE REALIZĂRI DIN CE
LELALTE DOMENII ale 
vieții social-economice. De ce 
oare ? Este vorba de lipsă 
de interes și răspundere sau 
de neputința, de incapaci
tatea (unor cadre) de a crește 
— așa cum se cere și 
este firesc și posibil — 
contribuția acestor județe 
la reprezentarea sportului 
românesc în lume 7 Iată un 
subiect — viu și important — 
de meditație și analiză pe 
care-1 propunem factorilor 
de resort.

PE PISTELE 
DE ATLETISM

• Prima competiție cu carac
ter republican a sezonului atletic 
in aer liber se va desfășura, as
tăzi șl mfine, la Tg. Mureș : 
concursul republican de primă
vară al juniorilor de categoria 
a IH-a (băieți născutl 1963—1964, 
fete 1964—1965).
• Astăzi și mîtae, la Ruse se 

va desfășura un concurs inter
national de Juniori la care vor 
lua parte atieți din țările so
cialiste. Din tara noastră vor 
concura Eugenia Nicola, Doina 
Drăgan, Maria Badea, Lucia Ne- 
govan, Mihai Bâră, Daniel Grasu, 
Vl-orel Savu, sorin Tirichlță șl 
Ldviu Andrei.

■ Cătălin Andrele» va lua star
tul in concursul de maraton care 
va avea loc ta ( mal la Praga.

• Școala generală nr. 190 din 
București (str. Nlțu Vasile nr. 
M, sector 5), anunță ei, taceptad 
cu anul școlar 1078—1079, va func
ționa cu clase speciale de atle
tism la ciclul primar (clasele 

I—IV), ciclul gimnazial (clasele 
V—Vrn) șl clasa » IX-a (fifolo- 
gie-lstorie-atletism). Școala dis
pune de condiții foarte bune 
pentru practicarea atletismului.

Sesiunea de examene pentru 
admiterea tn elaseăe I—vm va 
avea loc ta zilele de 9—11 iunie 
W78, iar pentru clasa a IX-a In 
perioada 20—29 iunie 1078. Infor
mații suplimentare se pot obține 
ta telefoanele S2.M55 *1 (3.38.90.

ROMANIA - UNGARIA 
LA GIMNASTICA JUNIORI

In sala Clubului Sportiv Șco
lar din Sibiu s-a desfășurat in- 
tnnirea internațională de gim
nastică dintre echipele, feminină 
și masculină, de juniori ale 
României ol Ungariei. La feminin 
victoria a revenit sportivelor 
românce atft pe echipe cit d 
la individual, tn timp ce la mas
culin au dștlgat oaspeții. Rezul
tate tehnice : feminin — echipe 
România 183,(5, Ungaria 179,80 ; 
individual compus — Lucia Me- 
reutâ 37.40. Marilena Petcu 36,70, 
Mlhaela Stănuleț 36,65 ; masculin 
— echipe Ungaria 270.70. Româ
nia 265.65 ; individual compus 
G. Kramarlcs (Ung.) 55.10. O. Io- 
nașlu (RomJ M.40. G. Bereny 
(Ung.) 54.00 (Hie Ionescu — 
eoresp.).

ETAPA INCOMPLETA 
IN DIVIZIA A LA POPICE

Azi șl milne se vor disputa • 
scrie de jocuri «fin cadrul etapei 

a XVl-a a campionatului Divi
ziei A ta popice, bărbați și fe
mei. Echipele care dau jucători 
loturilor naționale aflate ta pre
gătire pentru ^nondlalele* de 
ta Lucerna (20—26 mai) nu vor 
evolua, partidele lor fiind ami
nate {și cele din etapa a XVu-a). 
Această măsură a (ost luată de 
către Biroul federal pentru ea 
■portivil din reprezentativele ță
rii să pu-șl Întrerupă pregătirea 
pe piste de plastic, pe care «e 
vor desfășura șl Întrecerile C.M., 
juctnd acum, In campionat, pe 
arene cu bitum.

Și ta aceste condiții, mlnietapa 
de azi șl milne prezintă interes, 
talrurll programează clteva par
tide „chele* pentru evoluția cla
samentelor. Astfel, ta femei (se
ria Sud), Petrolul Băleol joacă 
eu Metrosn Brașov șl, ta caz de 
victorie, Petrolul este virtual ca
lificată pentru Usmeui final al 
campionatului, la care vor evo
lua primele trei clasate ta fle
care serie. Tot pentru calificarea 
printre primele trei echipe luptă 
In această etapă d formația mas
culină Olimpia București. care 
joacă ta— deplasare, ta Votata 
București (pe arenă de plastic). 
Alte jocuri care ni se par tnte- 
r«-sante stat: Dermagant Tg. Mu- 
i 7 — Voința Craiova (f), CJ.R. 
Timișoara — Blectromureș Tg. 
Mureș d Metalul Hunedoara — 
Dermagant Tg. Mureș (m).

lată clasamentele seriilor după 
etapa a XV-a : FEMININ — se
ria Sud : L Laromet București 
24 p, 2. Petrolul BMcoi 29 p, 3. 
Votata București K p (20 926 pd 
ta deplasare), 4. Rapid Bucu
rești 1« P (19 455 pd), 5. Gloria 
București 16 p (18 408 pd), (. Me- 
trom Brașov 14 p (14 850 pd), 7. 
Voința Ploiești M P, «. Olimpia 
București la P, 9. Voința Galați 
n p, U. Voința Constanța 2 p. 
Seria Nord : 1. Voința Cluj-Na

poca 20 p (19142 pd), i. Voma 
Craiova 20 p (16 594 pd). A Vo
ința Oradea 20 p (1* «64 pd «. 
C.S.M. Reșița 18 p (19 48; p4 
5. Voința Tg. Mureș 18 p m 3U 
pd), 6. Hidromecanica Brasn 
16 p (18 934 pd), 7. Votata Tjn-- 
șoara 16 p (16 938 pd). 8. Re—c: 
Cluj-Napoca 12 p, 9. Derm,j-L— 
Tg. Mureș 6 p (13 802 p-i ?t 
Textila Timișoara 6 p (18 561 pd - 
MASCULIN — seria Sud: 1. Glo
ria București 22 p (37 (76 pd). 2. 
Constructorul Galați 23 p (3( «£> 
pd), 3. Rulmentul Brașov 18 ; 
(36 377 pd), 4. Olimpia Bucures^ 
18 p (31149 pd), 5. Voința Bueu - 
rești 16 p (35 063 pd), (. Petre: _ 
Băicoi-Cîmpina 16 p (35 «63 pi
7. Petrolul Teleajen Ploiești 13 p.
8. Rafinorul Ploiești 12 p, 9. Tefi- 
nometal București 7 p, i«. Da
cia Ploiești 6 p. Seria Nord : L 
Voința Cluj-Napoca 22 p <41453 
pd), z. Aurul Baia Mare 22 p 
(36 344 pd), 3. Electromureș Tg. 
Mureș ao p, 4. Metalul Hunedoa
ra 18 p, 5. Progresul Oradea 
16 p, 6. CJ.R. Timișoara 14 p, 
7. Olimpia Reșița 12 p (34 980 pd), 
1. Votata Tg. Mureș la p (35 034 
pd), 9. Unio Satu Mare 8 p, 18. 
Dermagant Tg. Mureș 6 p.

CONCURSUL 
REPUBLICAN DE PATINAJ 

ARTISTIC DOTAT 
CU „CUPA ROMÂNIEI"
Pe patinoarul artificial 23 Au

gust «fin Capitală au Început ieri 
întrecerile Concursului republican 
de patinaj artistic dotat cu „Cupa 
României*, ultimul act al sezonu
lui «xjmpetițlonal. La startul oon- 
cursulul «-au aliniat seniori (1 
senioare, Junioare 1, juniori șl 
junioare n. „Cupa României* va 
fii atribuită «tubului care adițio
nează ce] mai mare număr de 
puncte, la toate categoriile, pre
vedere regulamentară menită «ă 
stimuleze participarea cit mal 
largă a secțiilor de patinaj artis
tic ale cluburilor și asociațiilor 
sportive. Figurile libere, prima 
probă a concursului, mai puțin 
M>ectaculoasă, a scos ta evidență 
pregătirea minuțioasă a patinato
rilor ; prin desenele pe gheață 
«-a demonstrat că particlpanțll 
nu au făcut doar act «le prezență 
la acest ultim otmeurs oficial. 
Proba rezervată senioarelor, de 
pildă, a dat clștig de cauză juni
oarei Mariana Chițu de la Trac
torul Brașov, instructor A. Bulete
— o plăcută surpriză completată, 
e drept, la polul opus, cu situa
rea campioanei — Cornelia Pleu
— abia pe locul IV. Merită no
tată revenirea ta prim pianul ta- 
trecerilor de patinaj artistic a 
lui Mircea Ion, «Aasat, de aseme
nea pe locul I după figurile li
bere.

După prima probă, pe primele 
locuri tn clasamente se află : se
niori ! Mircea Ion {C.S.Ș. 2 Buc. 
antrenor N. Giiga) — 9,6# p. 2. L. 
Azzola (Tr. Bv.) — 1,20 p, 3. A.
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AZI Șl MÎINE AU LOC GALE! 
„NAȚIONALELOR" DE BO

GALAȚI, S (prin telefon). Pe 
măsură ce ne apropiem de ulti
mele zile cînd. după cum se spu
ne, se va boxa cu... centurile de 
campioni pe masă, turneul final 
al campionatelor naționale de 
box juniori a programat partide 
din ce tn ce mai interesante, 
mai disputate. Prin cunoștințele 
tehnice și prin buna lor pregă
tire fizică, s-au impus. pină 
acum, atenției tineri pugilisti din 
București. Galați. Brăila. Con
stanta si Craiova. Aceștia din 
armă par a fi însă în... schim
bare de „tactică-. Din boxeri eu 
o tactică de luptă ofensivă, de
osebit de eficace — cum au de
monstrat-o recent la zona de la 
Craiova — el au devenit, aid la 
Galați, defensivi, cedind iniția
tiva adversarilor si eontraatacînd 
prea puțin !

Una dintre partidele frumoase 
ne-au oferit-o juniorii mid de 
categorie semi muscă G. Rusa 
(BC Galați) și L Moise (Dina
mo). Beneficiind de avantajul 
alonjed și orientîndu-se tactic ex
celent, pugilistul gălățean a re
ușit să smulgă victoria în fața 
unui adversar rapid și deosebit 
de agresiv. Tot din rlndul ju
niorilor mici a impresionat prin 
cunoștințele tehnice „pana- 
L Stan (Dinamo), Învingător în 
fața talentatului boxer constăn- 
țean I. Curte (Portul). O men
țiune «pedală pentru jnuaca-
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SIMBATA

FOTBAL. Teren Autobuzul, ora 
17 : Autobuzul — Prahova Plo
iești (Div. B).

POPICE. Arena Giulești, ora 
14 : Rapid — Voința Constanta 
(f- A)’ ; arena Voința, ora 15 :
Voința — Voința Ploiești (f. A).

RUGBY. Stadionul tineretului, 
teren IV, ora 16,30 : Vulcan — 
Gloria (Div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca n, de 
la ora 8 : diviziile A și B la 
sabie, etapa a Il-a.

DUMINICA

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
era 15,15 : Sportul studențesc — 
olimpia Satu Mare (iun.), ora 
17 : Sportul studențesc — Olim
pia Satu Mare (Div. A) ; sta

dionul Dinamo, ora 15,15: Dinamo
— F.C. Bihor (jun.), ora 17 : 
Dinamo — F.C. Bihor (Div. A) ; 
stadionul Giulești, ora 11 : Rapid
— Gaz metan Mediaș (Div. B) ; 
teren Ghencea, ora 11 : Șoimii

TABOM — Tehnometal (Div. C); 
teren Sirena, ora 11 : Sirena — 

Automatica (Div. C) ; teren Tri
umf, ora 11 : Automecanica — 
FI. roșie (Div. C) ; teren Meca
nica fină, ora 11 : Mecanica fină 
— Unirea Tricolor (Div. C) ; 
complexul „23 August", teren 
IV, ora 11 : LOJL — LC.S.I.M.

(Div. O; teren Abatorul, ora n: 
Abatorul — ȘJî. Oltenița (Div. 
C) ; teren Voința, ora u : Vo
tata — Electronica (Div. C).

HANDBAL. Teren Dinamo, ora 
11,3# : Dinamo — C.S.M. Borzești 
(m. A) ; teren Steaua, ora 10 : 
Steaua — Relonul Săvinești (m. 
A) ; sala Floreasca, de la ora 
17,ÎS : Universitatea — „U" Cluj- 
Nap ->,1 (f. A), Progresul —
I.E.F.S (f. A).

POPI 0E. Arena Voința, ora 8: 
Voința — Olimpia (m. A).

BUGB. Stadionul tineretului, 
teren JI, de la ora 9,30 : Aero
nautica — Ș.N.O.. A.S.E. — Rul
mentul Alexandria ; teren Tei, 
ora 11 : Spcrtul studențesc n — 
Petrochimistul Pitești, meciuri tn 
cadrul Divizie: B.

SCRIMA. Sala Floreasca H, de 
la ora 8 : diviziile A și B la sa
bie, etapa a n-a.

SINAIA, S (prin telefon). Etapa 
a doua a .Cupei Dinamo- i-a 
condus pe ddisti pe un traseu 
In exclusivitate montan. S-a ru
lat prin Bușteni. Azuga. Predeal. 
Pîrîul Rece. Rîșnov. Bran. de 
unde alergătorii s-au reîntors la 
Sinaia. Atacurile s-au succedat 
dar nid unul n-a fost Încununat 
de succes. La intrarea pe șo
seaua care duce la Tohan reu
șește, totuși, să se desprindă 
din pluton D. Bondu (Dinamo). 
La întoarcere, aproape de ieșirea 
din Bran. Bondu avea un avans 
de 1:20 fată de pluton. Si avan
sul se mărește la un moment 
dat la 2:30. A venit însă urcu
șul de la Pîrîul Rece, iar Bon- 
ciu nefiind un cățărător de cla
să este înghițit de pluton. Un 
pluton însă mic. în el fiind doar 
11 cicliști. Acest grup înaintea
ză într-un tempo rapid, intră în 
Sinaia și cu 500 m înainte de 
linia de sosire dezlănțuie atacul. 
Cînd mai erau doar 100 m pînă 
la punctul final, din cauza vi
tezei și, mai ales, a neatenției, 
în acest mic pluton se produce

o busculadă în care sînt angre
nați 9 din cei 12 rutieri. Primul 
trece linia de sosire T. Drâgan 
(Olimpia) care a parcurs 106 km 
ta 2h 40:17 (medie orară 37,560 
km). Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2. L. Mateska (Ruda
Hvezda) 3h 48:18 ; 3. M. Romaș- 
canu (Dinamo I). 4. M. Pluhovski 
(R.Hv.). 5. N. Savu (Dinamo D. 
6. V. Pesek (R.Hv.). 7. V. Teodor 
(Dinamo I). 8. C. Bondu (Steaua 
I), 9. A. Bobeicâ (Metalul Plo- 
peni). 10. T. Sîrbu (Dinamo m. 
11. C. Căruțasu (Metalul Plo- 
peni). 12. C. Nicolae (Voința 
Ploiești) — ultimii doi trecind li
nia de sosire cu bicicletele de 
mină — toți în 2h 48:18.

în clasamentul general. după 
două etape, conduce V. Teodor 
cu 5h 48:10, iar în clasamentul 
general pe echipe Dinamo I cu 
17h24:40. Sîmbătă — ultima eta
pă — plecarea din Sinaia la ora 
B,45, sosirea în București la Casa 
Scînteii. în jurul orei 11.30.
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înaintea etapei a 28-a
AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE A, OLIMPIC SI DE TINERET

rrBULETINUL DE ȘTIRI"

AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A"
• AR.A. TG. MUREȘ a jucat 

marți, la Brad, cu Aurul (1—1, 
golul mureșenilor fiind marcat 
de Varodi). A.S.A. a avut 5 
jucători la loturi — Boloni, Fa- 
zekas, Fanici, Hajnal și Gali — 
motiv pentru care, la 
T. Bone a folosit 
tori foarte tineri ; 
venit din Bulgaria 
prînz. Din Capitală, 
și-au

Brad, 
cîtiva jucă- 
JIUL a re- 
abia ieri la 
„alb-negrii“ 

continuat drumul spre 
Tg. Mureș cu autocarul. Nu vor 
juca Dumitrache si Rusu (am
bii cu cite 3 cartonașe galbene).

ARBITRII PARTIDEI : O. 
Anderco — I. Taar (ambii fin 
Satu Mare) și V. 
rei).

Catanâ (Ca-

• CORVIN UL a : 
namente obișnuite 
nut un _joc-școală“ 
echipă de juniori. 
L Savu nu are probleme în 
alcătuirea celui mai bun „11“ ; 
UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
susținut joi un „amical** cu Vii
torul Scomicești (9—U; Cîrțu, 
In vervă, a marcat 4 goluri). 
Bălăci, Marcu, Crișan si Ștefă
nescu au jucat cite o repriză. 
Nu există indisponibilități.

ARBITRII PARTIDEI : Gh. 
Retezan — T. Istrate si Gh. 
Dragomir (toti fin București).

făcut antre- 
si a susți- 

‘ cu propria 
Antrenorul

• DINAMO a jucat marți, 
la Botoșani, cu divizionara JB“ 
C.S. Botoșani, de care a fost 
întrecută cu 5—3 (2—2). Golu
rile dinamoviștilor au fost în
scrise de Țălnar (2) si Drag- 
nea. Dinu nu va juca (3 car
tonase galbene), iar' Cheran 
este indisponibil pentru o mai 
Îndelungată perioadă de timp ; 
F. C. BIHOR a efectuat antre
namente duble. Miercuri, oră- 
denii au susținut un joc—școa
lă jn familie". Georgescu si 
Ghergheli sînt accidentați si nu 
vor face deplasarea la Bucu
rești.

ARBITRII PARTIDEI : Al. 
Ghigea (Bacău) — T. Andrei 
(Sibiu) 6i S. Burlacu (Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej).

Analizîndu-se comportarea echipelor A, olim
pică și de tineret în partidele cu formațiile Bul
gariei, Chemie Haile și, respectiv, Videoton, sub- 
liniindu-se aspectele pozitive din aceste partide 
și stăruindu-se asupra deficiențelor semnalate în 
intîlnirile din 2 și 3 mai, s-a hotărit convocarea 
următoarelor loturi în vederea acțiunilor de săp- 
tămîna viitoare :

LOTUL A : Răducaua, Coman, Speriata (por
tari) ; M. Zamfir, Ștefănescu, Mehedinții, Sătmă- 
reanti, Vigu, Zahiu (fundași). Stoica, Răduîesea, 
Iordănescu, Boloni (mijlocași), Crișan, Bălăci, 
Radu II, Marcu (atacanți).

Cheran, fiind operat de menise, nu a fost con
vocat ; Dumitru, 
intra de luni în 
figurează nici el 
milă, indisponibil 
rupturi musculare, nu a fost nici el reținut. D. 
Georgescu și C. Zamfir vor fi urmăriți in etapa 
de miine a campionatului.

LOTUL OLIMPIC : Lung, Baca (portari), B. 
Grigore, Bărbulesca, Agfa, Titihoi, Lucuță, Barna 
(fundași); Miilțescu, Leac, Chihaia, Hajnal (mij-

suferind de gastrită și care va 
tratamentul dr. Ion Pușcaș, nu 
pe lista eonvotaților ; iar Ro- 
încă 10—12 zile, din cauza unei

locași) ; F. Grigore, Fanici, Nedelcu H, Dănilă, 
Vrînceanu (atacanți).

LOTUL DE TINERET (21 ani): Windt, Mîndrilă 
(portari), I. Marin, Gh. Dumitrescu. Stanca, A- 
gachi, Irimie, Gali, Elisei (fundași), I. Petcu, Ig
nat, Vamanu, Țicleanu (mijlocași), Nucă, Cămă
tarii, Oancea, Coraș, Antohi (atacanți).

Luni, pe baza observațiilor din etapa de cam
pionat, vor fi alcătuite : echipa A pentru meciul 
de verificare de miercuri 10 mai, de la București, 
cu Espanol Barcelona; echipa olimpică pentru 
turneul fin R.A. Egipt; echipa de tineret pentru 
jocul cu formația de tineret a U.R.S.S., de dumi
nică 14 mai.

Pentru a se da posibilitatea portarului Speriatu, 
component al lotului A, să participe efectiv 
jocuri, se preconizează a fi folosit în meciul 
U.RJS.S., în echipa de tineret.

Vineri, conducerea C.N.E.F.S. și F.R.F. vor 
formă definitivă, pe baza propunerilor tehnicieni
lor, reprezentativei pentru întîlnirea cu selecțio
nata U.R.S.S., de duminică 14 mai, de la Bucu
rești.

la 
cu

da

înaintea sprintului final in Divizia B

MATEIANU, ION IONESCU Șl PIGULEA ATACA I

• CJS. TIRGOVIȘTE a exer
sat la antrenamente o serie de 
scheme tactice in dorința acti
vizării atacului. Problematică 
folosirea lui Furnică (entorsă 
la gleznă) ; PETROLUL a sus
ținut joi la Plopeni un joc de 
verificare cu Metalul. Sotlr 
este suspendat pentru acumu
larea a 3 cartonașe galbene.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Bărbulesca — M. Stan șl V. 
Măndescu (toți fin București).

• F.C. ARGEȘ nu-1 va avea 
pe Dobrin In echipă nici miine, 
deși el și-a reluat antrenamen
tele. La această absentă mai 
veche, Încă una mai proaspă
tă : aceea a lui M. Zamfir pen
tru 3 cartonase galbene. în lo
cul lui va juca Moisescu ; 
S. C. BACAU a efectuat zilnic 
antrenamente complexe, pregă
tind cu grijă dificilul examen 
de la Pitești. Locul lui Andries 
(3 cartonașe galbene) va fi luat 
de Margasoin sau de Pruteann.

ARBITRII PARTIDEI : N. Pe- 
trieeanu — L Puia si L Rosoga 
(toți din București).

Onisie, Constantin și Baboie stau la pindă

▼edem ce se In- 
trd. serii.

• SP. -STUDENȚESC va fi 
lipsită de aportul lui Manea, 
Grosu și. probabil si al Iui 
Chihaia (pentru care șe așteap
tă avizul medicului), toti trei 
accidentați. Va reintra Icrgu- 
lescu ; OLIMPIA a jucat joi. 
pe teren propriu, eu F.C. Baia 
Mare (scor : 1—3 !). med In 
care nu au evoluat Smaranda- 
che, Both I si* Kaiser. Miine 
nu vor juca, In mod cert, Matei 
(neîndeplinirea testului fizic), 
Mathe (accidentat) și Sabou (3 
cartonașe galbene).

ARBITRII PARTIDEI : S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 
— E. Călinescu si E. 
(ambii din Reșița).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA s-a antrenat intens pentru 
derbyul așteptat de tot orașul. 
A. Niculescu : .Avem de jucat 
nn meci greu, dar Steaua are 
unul foarte greu ! Cu asta, cred 
că am spus totul**. Timișorenii 
▼or alinia formația din meciul 
cu A.S.A. ; STEAUA tratează, 
de asemenea, acest meci ca pe 
un moment—cheie in desfășu
rarea campionatului. Bucureș- 
tenii pleacă azi, cu avionul, și 
anunță formația etalon, cu Sa
me? și C. Zamfir, complet re- 
făcuti.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
Rainea (Bîrlad) — O. Ștreng 
(Oradea) si G. Racz (Brasov).

Șl acum, să 
timpîâ ta ode 
la prima eerie, asistăm la un 

interesant dud Gloria Buzău — 
F.CJiL Galați sau intre foștii co
echipieri de „națională- Ion lo- 
nescu șl Constantin. Situația ta 
clasament : 
L Gloria Buzău 
î. F.CJd. Galați

F.C. Brăila se 
Primele două 

au de jucat :
Gloria Buzău : cu Steagul roșu 

(a). Victoria Tecuci (a), F.C. Bră
ila (d), F.C.M. Galați (a) — der
byul seriei, Ia 28 mal 1, I.C.IJd. 
(d), Oltul (a), Tractorul (a), 
C.S.M. Suceava (d).

F.CJH. Galafl : cu Oltul (d), 
CIS. Botoșani (a), Nitramonla • 
(ft). Gloria Buzău (d), F.C. Bră
ila (d), Tulcea (a), Ceahlăul (a), 
Steagul roșu (d).

La prima vedere, Gloria Buzău 
are un avantaj net, ea. urmtnd 
să susțină 5 jocuri acasă șl 3 ta 
deplasare, In timp ce gălățenli 
joacă de 4 ori ta deplasare. Dar 
duelul nu este nici pe departe 
încheiat, deoarece F.CJI. mar

26 17 5 4 «14 39
21 11 2 < 81-20 33 

află la 7 puncte, 
echipe ale seriei

chrază o netă creștere de tor
sel, es svtnd *i cel mai eficace 
atac din Diviziile A-f-B. Am pu
tea spune eă totul depinde de 
rezultatul derbyulul de ia Buzău. 
O victorie a gazdelor le-ar con
feri șanse foarte mari. Un Joc 
egal, ca să nu mal vorbim de 
o Inirtngere, ar prelungi lupta.

principalele
Chimia Rm.

Munteanu

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE
GALOPEAZĂ MlNJIl EȘALONULUI SECUND...

II
I
I
I
Itlel naționale 

dnstea celei 
a CLUBULUI 

BUCUREȘTI 
13-a eonsfă- 
antrenorilor 

.35 în sala de 
iul din Sos. 
. 7—5). 
nori, sportivi 
ori al clubu-
iportive bucu- I

I
I

IAȘI a e-
cu accent

• POLITEHNICA 
fectuat antrenamente 
pe randamentul liniei ofensive. 
Nu se anunță indisponibilități ; 
F.C.M. REȘIȚA a jucat joi. la 
Oravita, eu formația locală 
Minerul și a cîștigat cu 3—2. 
Reșitenii au plecat vineri 
mineata, cu trenul, la Iași.

ARBITRII 
Georgescu ■ 
Păvălugă (toți fin București).

PARTIDEI : 
C. Raica și

di-

N. 
N.

Cînd om totrot, ia Bate Maro, ta 
cabina Universității Ck^-Napcca aa> 
avut impreeia că mă găsesc ta fața 
unei echipe de liceu. Niște copilan
dri, cu tuleile abia date, emoționați 
pmâ peste cap, mă priveau de pe 
bănci. Doar Anca șl Lâzăreami pă
reau mai ta largul tor. Și, totuși, 
această echipă de mîr^i luptă pen
tru primul toc ol seriei, depășind atî- 
tea echi pe cu 
coftțl de ani 
Dincolo, ta F. 
midți jucători ___ , r __
Mureșan, de virata junioratului, Sepi, 
Sabou și Molnar tocă sub tenita Hr- 
stei oficiale a lotului de tineret. Gt 
privește respectarea prevederii privind 
folosirea juniorului, ta derbyul de ta

jucâtori experimentați, 
ji cmi ta Divizia B. 
C. Bara Mare, iarăși 

tineri : Terheș ți Ion

Bala Mor. an Wueuînrot șt— dapA* 
yM <te norme : ta prima reppiză s-oc 
aflat trei juniori te teren (Terheș ta 
gazde, Pop >1 Suav ta ctajeni).

Multe fruntașe din Divizia B dau 
exemple asemănătoare, prezentând 
juniori titulari (F.C.M. Galați, Chimia 
Rm. Vîlcea, Progresul- Vulcan Bucu
rești, C.F.R. Cluj-Napoca, Gtorte Bu- 
xâu). Un oer de tinerețe bate te 
zonele înalte ale campionatului Fe
cund. Chiar și pluton ui tehniclen.'far 
m încadrează ta acest spirit : 
Oheorgha Constantin, Vtoral Mateianu, 
ton lonesca, Marcel Pigulea, Dumitra 
Baboie, Virgil Dridea, Alexandra Con- 
stanttoascu nc stat oare „JurwartT 
corpului nostra de antrenori T (H. I.}

• U.T. ARAD. Reintră fun
dașul Giurgiu, dar va lipsi 
Bîtea, indisponibil datorită unei 
entorse. Cura așteaptă avizul 
medicului ; F.C. CONSTANȚA 
a jucat joi la Drobeta Tr. Se
verin cu C.S.M., pierzînd cu 
1—0. Constăntenii au rulat 15 
jucători. A lipsit doar Peniu 
care, probabil, va fi folosit la 
Arad.

ARBITRII PARTIDEI : R. 
Stîncan — St. Dinu și C. Ma- 
teescu (toti din București).

0 FI UITAT CARTONAȘELE WȘn ACASĂ ’

(ONOSPORT INFORMEAZĂ

Duminică, Celuloza Călărași a in- 
Ul nit, pe teren propriu, pe Metalul 
Plopeni, una ctin fruntasșele sevtei a 
H-a. Celuloza a elștigat cu 1-0. Nu 
• de mirare, nu e un reruhot sur
priză. O victorie a gazdelor este 
ceva obișnuit in eșalonul secund. Dar 
cei din Plopeni sîrrt necăjiți. „Gaz
dele au jucat foarte dur, ne spunea 
M. Cristache, din conducerea Meta- 
tatai. La pauză ne întrebam dacă 
mai are rost sâ ne apărăm șansele. 
Mai tot timpul unul dintre jucători 
era pe jos. Giba, Țaporea, Florea și 
Toma au trebuit sâ stea toată sâp- 
tâmina mai mult în tratamente1*. Ce 
spune observatorul federal Cr. Po-

PE „RINGUL"

pescu î „Gazdele au joctrt dur. S-au 
ocordat cartonașe galbene, dar se 
impuneau și roșii. Metalul a răspuns 
ta durități. $i aid s-cu acordat car
tonașe galbene, insă se cuveneau și 
roșii*. Deci, unii ou dat, alțM cu răs
puns, inc erei nd să-și facă singuri 
dreptate. Și atunci, de ce a primit 
arbitrul nota 8 ?

Eram curioși să oflâm șl părerea 
arbitrului I. Chilibar. Dar, pină uk 
ner la prinz, raportul acestuia, nu 
mai departe decrt de ta Pitești, »u 
sosise încă ta federație. Ce sâ moi 
crezi ? Oricum, este regretabil că 
n-a folosit cartonașele roșii, permi- 
țind, prin aceasta, duritățile. (AL. C.)

DIN SINAIA...

in seria a 
competitoare 
VOcea și Progresul Vulcan. Iată 
situația ta clasament :

1. Chimia 26 15 2 9 59-26 32
X Progresul 26 12 7 7 41-25 31

(Metalul Plopeni șl Dinamo Sla
tina, cu cite 31 de puncte, au un 
program mai dificil. Dinamo Sla
tina joacă miine la Plopeni, iar 
Metalul va avea i deplasări con
secutive la Progresul șl la Vtl- 
cea. Cit privește Rapidul, ea și-a 
anulat... singură șansele).

lată cu cine mal au de 
primele două echipe.

Chimia : eu celuloza (a), 
greșul (d), Pandurii (a), 
troputere (d), Plopeni (a), F.C.M., 
Giurgiu (d), Rapid (a), Unirea 
Alexandria (d).

Progresul : cu Unirea Alexan
dria fd), Vîlcea (a), Tr. Măgu
rele (d), , Plopeni (a), Metalul 
București (d), Muscelul (d). Pra
hova (a), Electroputeire (d).

în ciuda faptului că echipa 
Chimia va Juca derbyul cu Pro
gresul la București, avantajul 
este de partea d, fie șl numai 
pentru faptul că vtlcenii joacă 
5 meciuri acasă, ta timp ce bucu- 
reștenil — doar 4. Echipa lui 
Plgulea a valorificai pini acum 
duelul „orb" tatre Progresul și 
Rapid, reușind să se mențină ta 
frunte. Programul este aproxi
mativ același. Ambele echipe au 
un număr egal de jocuri grele 
la compania formațiilor amenin
țate. Procesul are un ușor a- 
vantaj datorită faptului ei tatn- 
nește, de pildă, pe Electroputere, 
ta deplasare, ta ultima etapă, 
taer-un moment clnd această e- 

fi pierdut (poate) 
practică de a se 

retrogradare.
★

3-a, marea favorită 
Baia Mare, care con

duce cu 4 puncte. Cu toate aces
tea, perechea clujeană mai păs
trează unele janse, așa cum se 
poate vedea și din desfășurăto
rul jocurilor :

F.C. Baia Mare : cu C.F.R. Ti
mișoara (d), Zalău (a), Călan 
(d), Qrăștie (a), Reghin (a), C.FJl.

in seria a 
este F.C.

5

Jucat
Pro

fil ec-

du) -Napoca (d), Lupeni (d). Cu- 
gir (a).

CJ.R. Cluj-Napoca : cu Cărei 
(a), Reghin (d), pe teren neu
tru !, Orăriie (d), Deva (a), Că- 
lan (d), Baia Mare (a), Zalău 
(d). Moldova Nouă (a).

„U“ Cluj-Napoca t cu Lupeni 
(<i), Cugir (a), Brad (a), Mol
dova Nouă (d), Orăștie (a), Bis
trița (d), Reghin (a). Deva (d).

Toate cele trei echipe joacă 4 
meciuri pe teren propriu. F.C. 
Bala Mare are, bineînțeles, pri
ma șansă. CT.R. Cluj-Napoca 
păstrează avantajul jocului pe 
teren propriu cu echipa lui Ma- 
teianu și pe cel al terenului 
neutru cu Avlntul Reghin. Uni
versitatea Cluj-Napoca are de 
partea sa doar un plus de cute
zanță în jocurile susținute în de
plasare, ceea ce nu e mult, dar 
nici puțin, chiar dacă al un mi
nus de 4 puncte.

★
Așadar, Sn lupta pentru pro

movare, F.C. Baia Mare este, 
după părerea noastră, ca și ca
lificată, ea avînd peste 80 la sută 
fin șanse. Următoarea favorită 
pare să fie Chimia Rm. Vîlcea. 
în sfirșit, a treia echipă se a- 
nunță a fi Gloria Buzău, dar 
numai cu condiția unei victorii 
Jn derbyul cu F.C.M. Galati. Cu 
alte cuvinte, pentru că am vor
bit despre antrenori, Matelanu 
realizează o nouă promovare 
(după Progresul), exprimînd toto
dată elanul sportiv care a cu
prins, în general, orașul care, cu 
decenii în urmă, a dat fotbalului 
nostru pe Phoenix ri Carpatl. 
Pentru Ion lonescu (antrenorul 
Gloriei), o eventuală promovare 
ar Însemna un mare succes, ri 

refieetînd și adaptarea fostului 
internațional la condiția de an
trenor. Pentru Constantin pro
movarea ar fi, ca și în cazul iul 
Mateianu, repetarea unei reușite 
(cu S.C. Bacău). In sfîrșit. Mar
cel Pigulea, remarcabil prin se
riozitate șl pricepere, ar izbuti 
un adevărat tur de forță, ținînd 
seama in primul rînd de faptul 
că, in multe cazuri, orașele fără 
o mare tradiție fotbalistică, după 
ce au gustat — o dată — din 
satisfacțiile confruntărilor cu e- 
lita fotbalului (ca să nu mai vor
bim de dubla tntunire cu Glen- 
toran) revin greu la suprafață.

Să așteptăm finalul și implicit 
confirmarea creșterii profesionale 
a unor antrenori din generația 
mal tînără.

loan CHIR'LĂ

e SUSPENDĂRI DE JUCĂTORI 
IN DIVIZIA B. Judecind cazurile 
de indisciplină din ultima etapă 
a diviziei secunde, comisia de 
disciplină a suspendat pe 4 eta
pe pe Carabageac (Chimia Rm. 
Vîlcea) și Pe 
CF. C. Brăila) 
pati Sinaia).

2 etape pe Traian 
și Stăncioiu (Car-

&\\\\\\\\\\\\^^^^^

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE Ml INE

clștlga autoturisme „Dada 1500* 
și ciștiguri In bani de M 600, 
»ooo, 5 ooo Id ri alte sume.

Grăbițl-vă ! Marile ciștiguri a- 
eordate de LOZUL PRI.MAVSSII 
vă așteaptă 1

toctotatâ, meciul de te 
Caipați fi Chimia Rm. 

miză deosebita 
Echipa

Sinaia, 
Vîbc&a, 
pentru 
locală,

e Deva, jud.
Ttmâveni, 

ie
din corn, 

îa — 10 000 lei 
din Șimleul 

I — 10 ooo lei 
n com. Bră- 
ța — 10 ooo lei 
com. Moisei, 

10 000 lei 
Comloșul Ma
ll 000 lei

au obținui 
»miu de 5 OOO

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 5 MAI 1578
Extragerea I: 7 M « 57 73 16 47 

54 32 ; extragerea a H-a : 51 83 52 
57 84 14 ÎS 48 19.

FOND TOTAL DE dȘTIGURI : 
1.241.882 lei din care : 397.664 lei 
REPORT LA CATEGORIA I

a 
a 
a 

864
se pot

FM 
dintre 
prezenta o 
ambele combatante. __ _________
aflată pe o poziție deloc liniștitoare 
ta clasament, își punea mari speranțe 
ta victorie. Oaspeții, angajați direct 
în lupta pentru promovare, au intrat 
îmă pe teren cu un singur gînd, să 
nu piardă. Dealtfel, înaintea meoiu- 
kil, antrenorul vîlcenHor, Marcel Pi- 
gulea, spunea : „Vom juca deschis, 
pe atac, singura noastră posibilitate 
de a ne păstra șansele pentru cîști- 
garea seriei**. Și, intr-adevăr, din 
aceste dortoți a reieșit o frumoasă 
întrecere sportivă, cu numeroase ac
țiuni ofensive ta ambele porți. Dar 
sportivitatec s-a aflat ta loc de cinste 
numai în primele 45 de minute cind, 
în afara unor faulturi obișnuite de 
joc, intilnirea s-a desfășurat în spi
ritul regulamentului. Am apreciat
frumoasa atitudinea antrenorului 
gazdelor, Gh. Dumitrcșcu, care, ta

focul întrecerii, 
câtoriIot sâi : 
fără fault**.

După pauză, . . 
mas surzi ta îndemnul 
tor. Faulturile s-au tomulțit, ou apă
rut duritățile — a apărut boxul I —, 
vîlcenil nu s-au lăsat nici el meri 
prejos și ioviturile reciproce s-au sol
dat cu tre: cartonașe roșii. Au fost 
eliminați Stăncioiu, de ta Ca-rpați, 
Gh. Stan (confundat de arbitru . cu 
Carabageac, eroare 
în foaia de arbitraj) și 
Chimia. Pină la urmă nici 
laltâ dintre echipe n-a 
toria, meciul încheindu-se 
Pe lingă faptul că acele 
cute au lăsat un gust amar celor 5 000 
de spectatori, cele doua formații, pe 
care le așteaptă în continuare meciuri 
extrem de importante, se văd puse 
in situația de a nu putea beneficia de 
aportul unor „piese de bază**. (Gh. N.)

Insă, jucătorii ou ră- 
antrenoruiwi

consenwxrtâ 
Pîntiiie de ta 
una nici cea- 
obți-mrt vic

ia egalitate, 
scene neplă-

$

SERIA I : • Victoria Tecuci — Portul Constanța : M. Gheor- 
ghiu (Giurgiu) • Tractorul Brașov — C.F.R. Pașcani : V. Gri- 
gorescu (Craiova) • C.S.U. Galați — F.C. Brăila : T. Balanovici 
(iași) • C.S. Botoșani — C.SJd. Suceava : M. Stănescu (Tași) e 
Oltul sf. Gheorghe — F.C.M. Galați : Fr. Coloși (București) • 
Relonul Săvinești — Viitorul Vaslui : D. Dima (Rm. Vîlcea) • 
Delta Tulcea — I.C.I.M. Brașov : Fr. Nasutto (Rm. Vîlcea) a Glo- 
ria Buzău — Steagul roșu Brașov : I. Rus (Tg. Mureș) • Ni- 
tramonia Făgăraș — Ceahlăul P. Neamț : T. Crișan (Cluj-Na- < 
poca).

SERIA A n-a : • Pandurii Tg. Jiu — Metalul București : 
C. Ghiță (Brașov) • Rapid București — Gaz metan Mediaș : 
Gh. Ispas (Constanța) • Muscelul Câmpulung — Elec- 
tr o put ere Craiova : C. Sănciulescu (Vaslui) • Chimia Rm. Vîl- 
cea — Celuloza Călărași : I. Barbu (Deva) • F.C.M. Giurgiu — g 
Șoimii Sibiu : Gh. Arhire (Suceava) • Metalul Plopeni — Di- 
namo Slatina : Gh. Jucan (Mediaș) • Chimia Tr. Măgurele — 
Carpați Sinaia : T.Molsescu (Drobeta Tr. Severin) • Autobu- g 
zul București — Prahova Ploiești : Gh. Dumitrașcu (Constanța) 
— se dispută azi, de la ora 17 • Unirea Alexandria — Progre- 
sul Vulcan București : R. Șerban (Craiova).

SERIA A Ul-a : • Chimica Tirnăveni — C.I.L. Sighet : FI. Do- 
gofătu (Arad) • Victoria Călan — U.M. Timișoara : Gh. Vasi- 
lescu n (București) • Dacia Orăștie — Minerul Moldova Nouă : 
I. Braun (Buzău) • C.F.R. Timișoara — F.C. Baia Mare : M. 
Buzea (București) • Metalurgistul Cugir — Aurul Brad : V. 
Constantin eseu (București) • Armătura Zalău — Gloria Bistrița : 
M. Fediuc (Suceava) • C.F.R. Cluj-Napoca — Victoria Cărei : 
Fl. Cenea (Caracal) • Mureșul Deva — Avîntul Reghin : Gh. 
Manta (București) • Minerul Lupeni — „U** Cluj-Napoca :

2; I. Chilibar (Pitești).



Ail, !a Belgrad, start in campionatele mondiale de box La C. E. de lupte libere de la Sofia

PRIMII TREI BOXERI ROMÂNI 
URCĂ ÎN RING DUMINICĂ

Teodor Dinu-A. Horta (Cuba), Viorel Ioana-A. Batista (Porto Rico).
Ion Vladimir - A.

BELGRAD, 5 (prin telefon). 
Sîmbătă (n.r. azi), la ora 14,30, 
va suna primul gong oficial 
in sala „Pionir", vestind înce
putul celei de a doua ediții a 
campionatelor mondiale de 
box. După 4 ani (prima ediție 
a avut loc la Havana, în 1974) 
sc adună din nou elita pugi- 
lismului amator de pe glob. 
Potrivit înscrierilor înregistra
te la Comisia de organizare, 
sint prezenți aici 220 de boxeri 
din 41 de țări (21 din Europa, 
8 din Africa, 7 din Asia, 4 din 
America și 1 din zona Ocea
nia). Aceste cifre justifică in
teresul mare pe care publicul 
îl manifestă pentru competiția 
mondială. Dealtfel, drepturile 
de retransmitere televizată au 
fost solicitate de compania 
ABC pentru zona americană și 
de 11 țări europene. Atracția 
este sporită și de faptul că 
vor urca în ring 5 campioni 
olimpici, 3 campioni mondiali, 
numeroși campioni continentali. 
Ziarul „Sportske Novosti" din 
Zagreb subliniază că formația 
României contribuie la intere
sul general cu alinierea unul 
„adevărat cumulard de titluri", 
cum i-a numit pe Simion Cu- 
țov, prezent, din 1973, în pal- 
maresele tuturor marilor între
ceri mondiale sau europene. 
Nu în ultimul rînd, să remar
căm atenția opiniei publice lo-

E)r inline, ia Ankara,

BALCANIADA DE BASCHET
La Ankara (și nu la Bursa, 

cum se anunțase inițial) se des
fășoară, de miine pînă joi, În
trecerile ediției a 20-a a cam
pionatului balcanic la baschet 
masculin, competiție Ia care 
iau parte echipele Iugoslaviei 
(de 16 ori deținătoare a titlului 
balcanic), Bulgariei (de 3 ori 
campioană). Greciei, României 
și Turciei. Cele mai bune per
formanțe ale sportivilor români 
au fost obținute în anii 1964, 
1966, 1968, 1975 și 1977 cind 
s-au clasat pe locul secund.

La competiția de la Ankara, 
țara noastră va fi reprezentată 
de : Niculescu, Cernat, Oczelak, 
Popa. Ivascencu. Opșitaru, U- 
glai, Caraion, Mihuță, Gh. Du
mitru, David, Căpușan. Antre
nor principal : D. Niculescu ; 
medic : dr. T. Minescu.

TELEX
ALPINISM • O echipă de al

pin iști austrieci condusă de prof. 
Wolfgang Nairtz a reușit să es
caladeze vîrful Everest (8 848 m), 
cel mai înalt pisc muntos din 
lume, fără să folosească obiș
nuitele tuburi cu oxigen. După 
cum se știe, Ever estul a fost 
cucerit prima oară în anul 1953 
de către neozeelandezul E. Hil
lary și șerpașul Tensing.

ATLETISM a Crosul de la 
Philadelphia a fost cîștigat de 
irlandezul John Treacy — 10 km 
în 27:55.2.

AUTO • La Monte Carlo, par- 
ticipanțH la ,,Mar ele Premiu Mo
naco", cea de-a 5-a probă a C.M. 
(formula 1), au efectuat un prim 
antrenament oficial. Cel mai bun 
timp a fost realizat de argenti
nianul Carlos Reuteman (,,Fer
rari"), care a parcurs un tur de 
circuit (3,312 km) în 1:28,34, cu 
o medie orară de 134,969 km.

HALTERE • La Manchester, 
întilnirea dintre echipele Angliei 
și R.P. Chineze s-a încheiat cu 
victoria gazdelor cu 6—4.

HANDBAL A în finala „Cu
pei cupelor*4 (masculin) disputa
tă la Dortmund, echipa V.f.L. 
Gummersbach (R.F.G.) a între
cut cu 15—13 (4—6) formația Ze- 
lezniciar Niș (Iugoslavia).

JUDO • Campionatele europene 
au debutat vineri la Helsinki cu 
întîlnirile preliminarii la catego
riile mijlocie, semigrea și grea. 
Dintre învingători s-au remarcat 
francezul Jean Pierre Tripet, 
Peter Adelaar (Olanda), Serghei 
Novikov (U.R.S.S.) și Gotan Zu- 
veLa (Iugoslavia). Sportivii ro
mâni Costel Năftică (mijlocie), 
Pavel Drăgoi (■semigrea) și Ion 
Arsenoiu (grea) au ratat califi
carea în această fază.

șah A în runda a 3-a a tur
neului de la Zmardi (pe malul 
lacului Balaton), maestrul român 
Iuliu Szabo a remizat cu Marosi 
(Ungaria). în clasament conduc 
F. Portisch (Ungaria) și Bielczyk 
(Polonia), cu cite 2,/î p. iuiiu 
Szabo are 1 p. e După 4 runde, 
în turneul de la Las Palmas 
conduc Țukmakov (U.R.S.S.), 
Stcan (Angli-a) și Sanz (Spania), 
cu cîte- 3 p.

Russolillo (Italia)
cale față de șansele cîtorva 
boxeri iugoslavi bine cotați, 
cum sint Ațe Rusevski, Brati- 
slav Ristici sau Slobodan Ka- 
cear.

în frumoasa sală „Pionir" 
(cu o incintă de 30X60 m), 
care a mai găzduit și campio
natele europene de box din 
1973, vor avea loc — potrivit 
estimărilor organizatorilor — 
27 de reuniuni, cîte două pe 
zi de la 6 pină ia 18 mai și 
apoi gala finalelor, in seara 
de simbătă 20 mal.

Vineri dimineață (nj. ieri), 
toți candidații au trecut prima 
probă, decisivă, aceea a vizitei 
medicale și a cântarului. Bo
xerii români au promovat cu 
bine aceste examene severe. 
Apoi, la prânz, in chiar sala 
„Pionir", a urmat operația care 
in mod tradițional stirnește 
puternice emoții antrenorilor șl 
tuturor participanților: trage
re* la sorți. Sportivilor români 
le-au fost hărăziți adversari de 
„calibre" diferite, dar se știe 
că intr-o competiție de aseme
nea anvergură nu poți subesti
ma nid un partener de între
cere. Iată cu cine vor lupta tn 
primul lor meci boxerii noștri. 
Primii care vor urca in ring 
(duminică) sint Teodor Dina 
(cu Adolfo Hort* — Cuba), 
Viorel Ioan* (cu Alberto B st is
ta — Porto Rico) și Ion Vla
dimir (cu A. Russolillo — Ita
lia). După aceste prime me
ciuri, reprezentanții noștri nu 
vor mai fi programați pînă 
miercuri, cind Faredin Ibraim 
îl va intUm pe indonezianul 
J. Ribera, iar Valentin Silaghl 
va trebui sâ-1 Înfrunte pe cam
pionul european Leonid Sa- 
poșnikov (U.R.S.S.).

Victor BANCIULESCU

MECIUL DE GIMNASTICĂ ITALIA - ROMÂNIA
(Urmare din pag. I)

nență in imediata apropiere a 
liderei întrecerii, clasîndu-se în 
final pe locul secund. Un spec
taculos salt a făcut Angela 
Bratu care a concurat cu mul
tă dezinvoltură și siguranță, 
depășind-o pe Dumitri (a Tur
ner, căreia nu i-a ieșit perfect 
dublul salt la sol, ezitarea ei 
fiind desigur depunctată de ar- 
bitre.

Specialiștii care au urmărit 
cele două zile de concurs sint 
unanimi în aprecierea că noua 
echipă reprezentativă a Româ-

La Gorizia, azi șl miine
MECI ÎNTRE

ECHIPELE MASCULINE 
ALE CELOR DOUĂ ȚĂRI

La Gorizia. lingă Triest, va 
avea loc astăzi și miine meciul 
dintre echipele reprezentative 
masculine de gimnastică ale 
Italiei și României, în cadrul 
pregătirilor pe care cele două 
selecționate le efectuează în ve
derea Campionatelor mondiale 
din toamnă. Lotul țării noastre, 
care a plecat în Italia, are ur
mătoarea alcătuire : Dan Grecu, 
Sorin Cepoi. Ion Checicheș, Ni- 
colae Oprescu, Mihai Borș și 

Aurelian Georgescu. în prima 
zi vor avea loc exercițiile im
puse, iar duminică — cele liber 
alese.

100 OE CICLIȘTI IA STARTUL „CURSEI PĂCII"
La cea de-a 31-a ediție a com

petiției cicliste „Cursa Păcii", 
ce se va desfășura anul acesta 
pe traseul Berlin — Praga — 
Varșovia între 10 și 24 mai, vor 
participa circa 100 de rutieri 
din Belgia, Italia, U.R.S.S., Olan
da, România, Bulgaria, Finlan
da, Spania. Cuba. Ungaria, Iu
goslavia, R.D. Germană, Polo
nia, Cehoslovacia. Traseul în
sumează 1868 km, împărțiți în 
12 etape.

DEBUT BUN
SOFIA, 5 (prin telefon). Vi

neri dimineața, in sala „Festi- 
valna", au început întrecerile 
campionatelor continentale de 
lupte libere, competiție care 
polarizează atenția tuturor iu
bitorilor acestei discipline 
sportive din Europa. La star
tul competiției continentals 
sint prezenți peste 100 de lup
tători din 17 țări.

Operațiunea tragerilor la 
sorți, desfășurată cu două ore 
înaintea începerii concursului, 
a fost favorabilă reprezentan
ților noștri.

Primul care a deschis seria 
victoriilor noastre a fost me
daliatul cu bronz la C.E. de la 
Bursa (1977), Gheorghe Rașo-

CEHOSLOVACIA Șl UNIUNEA SOVIETICĂ 
CONDUC, NEÎNVINSE, ÎN CLASAMENTUL

C. M. DE
Aprerfată ca una dintre cele 

mai agitate ediții din ultimii 
ani a întrecerii supreme a ho
cheiului pe gheață, actuala dis
pută pe care o găzduiește Zimny 
Stadion din Praga a oferit încă 
din prima sa parte, în care cele 
8 echipe joacă fiecare cu fie
care, sistem turneu, citeva sur
prize de proporții- De pildă. 
Finlanda a învins o redutabilă 
reprezentativă a Canadei (6—4), 
pentru ca, după citeva zile, se
lecționata R.D. Germane să 
ciștlge în fața echipei finlande
ze (4—3 !)■

în ceea ce privește confrun
tarea din vtrful dasamentuliM, 
două echipe, cele ale Ceho
slovaciei și Uniunii Sovietice, 
s-au detașat fiind neînvinse. O 
impresie excelentă a lăsat re
prezentativa țării gazdă, care, 

ni ei se află pe un drum bun, 
componentele sale au exerciții 
cu multe elemente de mare di
ficultate, bine executate. Se 
comentează, de asemenea, că 
reintrarea Teodorei Ungureana 
va întări considerabil forța re
prezentativei României, căreia 
i se acordă astfel șanse serioase 
pentru viitoarele mari între
ceri internaționale.

Rezultate tehnice : echipe — 
ROMÂNIA 388,70, ITALIA 
377,80 ; individual compui — 
Nadia Comăneci 79,75, Marilena 
Neacșu 78,00, Angela Bratu 
77,10, Dumitrița Turner 76,55, 
Rodica Dunea 76,40, Monica Va
lentini 76,30, Carmen Savu 
76,20, Caterina Passio 76,15, 
Mirela Oancea 75,55.

Menționăm, în finalul cores
pondenței noastre, că televi
ziunea italiană a efectuat in 
cele două zile de concurs mal 
bine de patru ore de transmi
sie în direct, astfel că se a- 
preciază că peste 15 milioane 
de spectatori au urmărit pe 
micile ecrane frumosul specta
col pe care l-au oferit aici 
gimnastele românce și ita
lience.

ÎNTRECERILE AȘILOR RACHETEI
NEW YORK, 5 (Agerpres). — 

La Kansas City (Missouri) au 
continuat întrecerile turneului 
final al Circuitului WCT la te
nis, rezervat probei de dublu. 
Cuplul Iile Năstase — Jaime 
Fi 11 ol a întilnit perechea Baraz- 
zutti — Zugarelli, în fața că
reia a cîștigat cu 6—3, 6—3.

Echipa U.R.S.S. va avea în 
frunte pe cîștigătorul de anul 
trecut al competiției, Aavo Pik- 
kus, alături de care vor concu
ra Aleksandr Gusiatnikov, Sia- 
iad Guseinov, Vladimir Osokin, 
Iuri Zaharov și Serghei Niki
tenko. Cicliștii sovietici au cîș
tigat „Cursa Păcii" la indivi
dual de 4 ori prin Iuri Melehov 
(1961), Gainan Saidhujin (1962), 
Ghenadi Lebedev (1965) și Aavo 
Pikkus (1977). acesta din urmă 
purtînd tricoul galben din pri
ma pînă în ultima etapă.

AL SPORTIVILOR ROMÂNI
van (48 kg). El l-a învins prin 
tuș (min. 2,40) pe spaniolul C. 
Sanchez. în partida următoare, 
Rașovan l-a intîlnit pe G. Si- 
deropoulos (Grecia), pe care 
l-a învins prin descalificare in 
min. 8,10. Aproape in același 
timp, pe o altă saltea, Tibe- 
riu Seregely (82 kg) îl fixa 
cu umerii pe saltea pe el
vețianul G. Martinetti, în pri
mele secunde ale meciului.

Cu un frumos rebur la coap
să, urmat de o „cheie", juniorul 
Emanoil Radu (62 kg) l-a fixat 
in tuș, după numai 55 de se
cunde, pe E. Pagliotti (Elve
ția). Aurel Neagu (57 kg) 1-* 
condus detașat la puncte (17—2) 
pe H. Partzsch (R.F.GJ, iar In

HOCHEI
foarte activă în atac, exactă și 
promptă in apărare, a învins joi 
seara, net, pe cea a Canadei cu
5—0 (1—0, 1—0, 3—0), în ciuda 
unei viguroase replici a cana
dienilor.

în clasament conduce selecțio
nata Cehoslovaciei cu 10 p 
(37—6), urmată, la egalitate de 
puncte, de reprezentativa Uniu
nii Sovietice (38—15).

Ieri s-an disputat două jocuri:
R. F. Germania — Finlanda
5—3 (2—0, 1—1, 2—2) ! și
S. U-A. — R.D. Germană, al că
rui rezultat nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției. Costin CHIRIAC

PLAGA APARTHEIDULUI
Referitor la recenta hotărîre 

a Federației internaționale da 
tenis (FJ.L.T.) de a excludă 
Republica Sud Africană din 
„Cupa Davis" și „Cupa Fede
rației", ziarul italian „CORRIE- 
RE SPORTTVO-STADIO" publi
că un comentariu din care re
dăm următoarele :

„în sfârșit, s-a ajuns la o 
hotărire. De ani de zile, pro
blema Republicii Sud-Africane 
era discutată, cu regularitate, 
dar fără nici un rezultat Situa
ția rămînea neschimbată, cu 
toate gravele ei implicații, pen
tru că nimeni nu avea curajul 
să ia o asemenea hotărire. Să 
ne amintim cum a fost pusă pe 
tapet ultima oară această pro
blemă. S-a vorbit despre ea 
anul trecut la Wimbledon, totul 
părea hotărît dar rezultatul vo
turilor adunării generale F.I.L.T. 
nu a schimbat nimic, făcînd loc 
unui irațional și periculos statu 
quo.

Meritul acestei curajoase de
cizii trebuie atribuit, probabil, 
președintelui federației interna
ționale, francezul Philippe Char
tier. Pentru a fi mai bine lă
murit, el a plecat acum citeva 
luni în Africa australă. A avut, 
astfel, prilejul să se convingă, 
cu ochii lui, de existența acelei

Alte rezultate : T. Okker, W. 
Fibak — V. Pecci, J. Higueras
6— 1, 6—1; S. Stewart, F. Mc 
Nair — M. Cahill, T. Moor
7— 5, 4—6, 7—6.

FINALURi IN CUPE Șl CAMPIONATE DE FOTBAL
REAMINTIM câ returul finalei 

Cunei U.E.F.A. dintre P.S.V. 
Eindhoven si Bastia (în tur 
0—0) va avea loc la Eindhoven 
la 9 mal, iar finala C.C.E. din
tre F.C. Liverpool șl F.C. Bruges 
se va desfășura la 10 mal. la 
Londra.

AZI, la Londra, se va desfășura 
finala „Cupei Angliei". între Ar
senal și mswich Town.

TITLUL de campioană a Po
loniei a revenit echipei Wisla 
Cracovia — 39 p. Clasate ne locu
rile următoare. Slaslc Wroclaw 
— 38 p șl Lech Poznan — 37 p. 
Vor participa la ediția viitoare a 
„Cupei U.E.F.A.". Au retrogradat 
Zawlsza și — în mod surprinză
tor — Gornik Zabrze. de 10 ori 
cîștlgătoare a titlului !

CAMPIONATUL Franței a fost 
cîștigat de Monaco — 53 p. Pe 

repriza secundă reprezentantul 
nostru și-a obligat adversarul 
la o luptă de apărare exage
rată. motiv pentru care spor
tivul vest-german a fost des
calificat.

Marin Pire&labu (74 kg) a a- 
vut însă un meci greu in com
pania tinărulul luptător ma
ghiar L Feher, adversar toarta 
puternic și ambițios. La sfirși- 
tul celor 9 minute de luptă, 
sportivul român a primit deci
zia de învingător la puncte. 
Deși rezultatul, pe tabelele de 
concurs, era egal (5—5) victoria 
l-a fost acordată lui Pîrcălabo,' 
pentru că el realizase prim* 
acțiune ofensivă. Și tinărui Ion 
Ivanov (90 kg) a debutat cu o 
victorie în competiția continen
tală. El l-a invlns prin tus pe 
spaniolul S. Morales, atunci 
cind cronometru! arăta min. 
6,42 și după ce il condusese la 
puncte (8—2).

Vasile Pușcașu (100 kg) l-a 
dominat cu autoritate, pînă în 
min. 8,37, pe cehoslovacul J. 
Strinisko (conducea cu 22—4), 
atunci cind sportivul cehoslovac 
a primit avertismentul desca
lificării. Ion Arapn (52 kg) și 
Lajos Șandor (68 kg) au avui 
tur liber. în meciurile urmă
toare ei i-au intîlnit pe iugo
slavii M. Trstena și, respectiv, 
S. Seydl, pe care l-au Întrecut 
la puncte, cu 19—5 și cu 9—8.

Ladislan Șimon l-a Întrecut 
prin descalificare (min. 4,46) 
pe iugoslavul D. Jiskovski.

în turul doi, Radu l-a în
vins prin tuș (min. 1,46) pe o- 
landezul Midavain, iar Neagu 
a pierdut — discutabil — prin 
tuș la sovieticul Ibrahimov.

CorrwrcSporlivo
STADIO

stări de lucruri, pe care le nu
mim plaga apartheidului, dure
roasa situație in care se află 
majoritatea populației negre.

Inițiativa luată d« conducerea 
F.I.L.T. este foarte justă. Ră- 
mlne de văzut, acum, dacă se 
vor rezolva și problemele care 
decurg de aici. Nu am vrea ca 
totul să se încheie cu o simplă 
știre a agențiilor de presă, care 
să dea loc la considerații opti
miste, dar să nu fie urmată de 
o justă rezolvare practică. De
sigur, federația de specialitate 
din R.S.A. va căuta să acopere 
realitățile legate de practica ra
sismului în acea țară. Ne amin
tim că incă în 1976, cind ne-am 
dus (n.n. echipa Italiei) să ju
căm acolo semifinala „Cupei 
Davis", conducătorii locali au 
vrut să ne convingă că nu exis
tă probleme rasiale în țara loc. 
Ne-au pus să și asistăm la un 
schimb de mingi între doi ju
cători, un alb și un negru. Dar 
nu aceasta era rezolvarea în
tregii probleme. Chiar alături 
de stadion, acele „locations", 
sărăcăcioasele locuințe în care 
trăiau înghesuiți sărmanii ne
grii, constituiau o mărturie 
grăitoare despre nedreptățile 
generate de apartheid.

Măsura adoptată de F.I.L.T. 
este binevenită. Să sperăm însă 
că ea va fi urmată și de rezol
vările practice necesare".

locurile următoare Nantes — 52 p. 
Strasbourg — 50 n șl Marsilia — 
47 p. *

In mai multe orașe din Pokr.* 
au început vineri meciurile di> 
cadrul turneului final al compe
tiției de fotbal pentru juxuod 
„U.E.F.A.4*. Iată rezultatele în
registrate : Portugalia — Iuj
0—0 ; Scoția — R.F. Germa- ua
1— 0 ; U.R.S.S. — Greci* ♦—« ; 
Olanda — Norvegia 1—• ; 2wg**_a- 
via — Belgia 2—1 ; Ungar-u — 
Islanda 3—1 ; Spania — Px. i »
2— 1 ; Anglia — Turr_i 1—1.

★
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ropa selecționata 
tîlnit vineri la Kaaatf 
Eintracht pe
Jocul s-a cs xs
de egalitate : 3—2 *8—* . Jr
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