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LA C.C. AL P.C.R.
Miercuri a avut loe la Comi

tetul Central al P.C.R. o ședin
ță do lueru, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușeseu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
la care au participat primii se
cretari ai comitetelor județene 
de partid, miniștri, alțl con
ducători de organe centrale de 
stat.

Cu acest prilej au fost anali
zate activitatea și metodele do 
muncă ale comitetelor județene 
de partid, ale unor organisme 
economice, în legătură cu mo
dul de înfăptuire a sarcinilor 
planului de stat pe acest an 
șl pregătirea planului pe anul 
viitor, precum și cu trecerea ta 
aplicarea in viață a hotăririlor 
recente ale Comitetului Cen
tral privind introducerea nou
lui sistem economic de auto- 
gestiune a întreprinderilor, ds 
autoconducere muncitorească.

Iu cadrul ședinței au fost re
levate realizările importante ob
ținute în îndeplinirea prevede
rilor planului pe acest an, ac
tivitatea desfășurată pentru 
pregătirea producției industria
le in perspectivă, succesele ob
ținute de oamenii muncii ta 
dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a economiei noastre na
ționale. Totodată, au fost rele
vate unele probleme care îșl 
cer o soluționare grabnică pen
tru buna desfășurare a activi
tății de producție și s-au făcut 
o serie de propuneri pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale a întreprin
derilor, pentru perfecționarea 
activității de planificare, pen
tru sporirea rolului unor orga
nisme economice în asigurarea 
dezvoltării armonioase a între
gii economii naționale.

In încheierea ședinței a luai 
cuvîntul tovarășul Nicolae' 
Ceaușeseu, care a indicat o serie 
de sarcini esențiale ce revin 
organelor de partid județene, 
forurilor economice de condu
cere centrală, întreprinderilor, 
tuturor oamenilor muncii. Se
cretarul general al partidului a 
subliniat măsurile ce trebuia 
adoptate pentru mai buna des
fășurare a aprovizionării tehni
co-materiale, pentru asigurarea 
bazei materiale, in conformitate 
cu normele de consum stabilita 
prin lege, în vedere» Îndeplini
rii exemplare a planului ta 
toate întreprinderile. De aseme
nea, tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
s-a ocupat de problema tipiză
rii diferitelor materiale și rab- 
ansamble industriale, indicind 
să se acționeze ferm pentru 
reducerea substanțială a diver
sității acestora, in vederea sim
plificării activității întreprinde
rilor, a cooperării unităților de 
producție. S-a indicat, de ase
menea, să se manifeste nud 
multă disciplină in respectarea 
proiectelor existente pentru in
stalațiile produse de industria 
noastră, admițindu-se anumite 
modificări tehnologice numai

acolo unde se impun ta med 
strict și ta condițiile realizării 
unui consum material mai «că
zut si a unei eficiența eeoaa 
mica sporita. Tovarășul Nlealaa 
Ceaușeseu a trasat a seria de 
sarcini privind desfășurarea 
activității ta vederea Îndepli
nirii pianului de investiții pe 
acest an și pregătirea investi
țiilor pentru anul viitor, ta ea 
privește asigurarea atit a do
cumentațiilor necesare dt și a 
forței da muncă, îndeosebi a 
forței de muncă calificată pen
tru montaj. Secretarul general 
al partidului s-a ocupat, de a- 
semenea, de modal in care stai 
folosite mașimle-nncite ta in
dustria noastră, indicind măsuri 
pentru utilizarea mal intensă a 
tuturor capacităților de care 
dispune economia națională și 
airâgînd atenția asupra necesi
tății intensificării eforturilor 
întreprinderilor pentru autodo- 
tare cu mașini și utilaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a subliniat sarcinile importante 
ee revin ministerelor, întreprin
derilor, comitetelor județene de 
partid in activitatea legată de 
introducerea noului mecanism 
economie stabilit de Comitetul 
Central al partidului. Secretarul 
general al partidului a atras a- 
tenția eă esențial în introdu
cerea noului mecanism este 
creșterea răspunderii fiecărei 
întreprinderi care va avea plan 
și buget propriu de venituri și 
cheltuieli și care va trebui ea, 
ținînd seama de capacitățile de 
care dispune, precum și de ce
rințele planului național unic, 
să asigure întărirea ordinii și 
disciplinei în organizarea și des
fășurarea tuturor proceselor de 
producție. O importanță deose
bită va avea ținerea unei evi
dențe stricte a tuturor factori
lor care concură la buna desfă
șurare a producției, în special a 
forței de muncă și a materiale
lor și materiilor prime — atit 
din punct de vedere fizic cit și 
valoric. Secretarul general al 
partidului a sublimat eă intro
ducerea indicatorului producției 
nete trebuie să fie un rezultat 
al perfecționării întregii activi
tăți de producție și de condu
cere a economiei noastre na
ționale.

In legătură eu toate aceste 
probleme importante au fost 
subliniate îndatoririle ee revin 
comitetelor județene de partid, 
eare trebuie să vegheze cu fer
mitate la îndeplinirea integrală 
a planului teritorial, a planului 
fiecărei uzine. Ia soluționarea 
rapidă a tuturor problemelor pe 
eare le ridică producția, precum 
șl răspunderile ministerelor, or
ganismelor economice centrale, 
ale Consiliului de Miniștri.

Farticipanții la ședința de 
lucru de Ia Comitetul Central 
s-au angajat să acționeze eu 
spirit de exigență comunist, cu 
energie și perseverență pentru 
realizarea acestor importante o- 
biective, a sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului.
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„DACIADA", MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ
A SPORTULUI ROMANESC

o poartă larg deschisă milioanelor de tineri,
oamenilor de toate virstele, spre întrecere, sănătate, vigoare

Pentru întreaga noastră miș
care sportivă, pentru toți cel 
care îndrăgesc sportul, exerci
țiile fizice, mișcarea, turismul, 
pentru cei care H aplaudă 
cu căldură pe .tricolori* 
ori de dte ori aceștia 
luptă cu ardoare pentru vic
toria patriei dragi, seara 
de 19 august 1976 s-a consti
tuit pentru totdeauna ca un 
moment de referință, cu adinei 
și profunde semnificații. Secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, a 
înmînat înalte distincții de stat 
sportivilor, antrenorilor și teh
nicienilor care au obținut suc
cese la Jocurile Olimpice de ta 
Montreal, în semn de prețuire 
pentru cei care — Intr-o dârzâ 
și neasemuit de grea Întrecere 
— au făcut ca numele Româ
niei să fie rostit cu respect și 
admirație. Acea seară de neui
tat a lui august 1976 va ră- 
mîne încrustată cu litere de 
aur în istoria mișcării noastre 
sportive și pentru faptul că, 
în acele momente sărbătorești, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
dat o nouă expresie grijii sta
tornice pe care partidul și sta
tul nostru o poartă sănătății și 
dezvoltării fizice ale celor ce 
muncesc, lansînd idee® organi
zării unei Întreceri de mare 
anvergură, care să cuprindă 
competiții de masă și de per
formanță, cu o largă partici
pare a tineretului, a tuturor 
oamenilor muncit «Avem in 
vedere — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu ta cuvântarea 
rostită ta Palatul sporturilor și 
culturii — să angajăm in *- 
ceastă activitate și mișcarea 
noastră sportivă, ea, alături de 
aceste competiții, să organizăm 
competiții sportive naționale, sr 
devărate olimpiade 
putem numi 
să găsim un 
nese pentru 
petiții să se 
ani odată, în așa fel incit să 
putem crea o bază largă de 
competiție națională, de promo
vare a celor mai buni sportivi.

Șt intr-adevăr, să angajăm În
tregul nostru tineret la acesta 
competiții

„Daciada*, o competiție 
a tuturor

Și această competiție na
țională, cu nume românesc, or
ganizată din inițiativa to

ții de educație fizică și sport 
din țara noastră pe perioada 
1976—1980, care corespunde u> 
nei etape de un deosebit avîat 
al societății românești în toata 
domeniile de activitate, „Da- 
ciada* este menită să contri
buie la Îndeplinirea unor sar
cini de mare răspundere pe

Formă accesibilă de participare la întrecere, crosul reunește du
minică de duminică pe aleile parcurilor sau pe stadioane mii fi 

mii de iubitori ai sportului

RIDICARE DE

MIMA JAUSOVEC 
(Iugoslavia)

Suita celor trei reuniuni 
demonstrative de tenis 
internațional feminin în
cepe azi la Progre
sul (ora 15) cu primele 
întilniri intre jucătoarele 
noastre fruntașe și invi
tatele lor de peste hota
re. „Uvertura" va fi asi
gurată de Virginia Raziei, 
de 4 ori campioană a 
țării, în întrecere cu 
Betsy Nagelsen, repre
zentantă de marcă a noii 
generații de tenismane de 
dincolo de Ocean. Apoi,

dacă le 
așa ; vom căuta 
nume insă româ- 
ele. Aceste eom- 
desfășoare la doi

varășului Nicolae Ceaușeseu, 
este „Daciada". Inițierea unei în
treceri de o amploare fără pre
cedent, care angajează, practic, 
întreaga noastră mișcare spor
tivă, constituie o nouă și e- 
locventă dovadă a aprecierii 
deosebite pe care conducerea 
partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, o acordă ac
tivității de educație fizică și 
sport, a grijii părintești pen
tru formarea multilaterală a ti
neretului, cultivarea neconte
nită a aptitudinilor sale in
telectuale, morale și fizice, în
tărirea continuă a sănătății și 
capacității de muncă a întregii 
populații a țării, prin practica
rea sistematică, organizată, a 
exerdțiilor fizice, sportului și 
turismului.

Acțiune prioritară ta Progra
mul de dezvoltare a activită-

care partidul le-a încredințat 
mișcării noastre sportive: ato- 
mutarea și atragerea intregotal

(Continuare în pag. 2—3)

Campionatele
de handbal, Divizia A

PE STEAUA

CORTINA IN GALA CELOR 4 RACHETE
nuna Jausouc - Dcby Nagelsen-Tirgiula iluziei-Florența MiSaL 

pe alișnl primei reuniuni

ta a doua secvență a 
spectacolului inaugural, 
Virginia Ruzid se va ală
tura Florenței Mihai pen
tru a primi replica, ta 
întâlnirea de dublu, din 
partea perechii formate 
de Betsy Nagelsen și cam
pioana iugoslavă Mima 
Jausovee.

Mîine, ta cea de-a doua 
gală, se vor juca urmă
toarele partide de sim
plu : Mihai _ Nagelsen 
și Ruzid — Jausovee. 
Amândouă aceste întîl- 
niri sin* reeditări ale 
unor semifinale șl finale 
de turneu, disputate ta 
ultimele sezoane. Este 
suficient să amintim aci 
că in ediția 1977 a Cir
cuitului internațional 
„Virginia Slims", dispu
tat în S.U.A-, Florența 
Mihai a învins-o pe Betsy 
Nagelsen în finala de la 
Westchester, dar a pier
du* ta fața acesteia, la 
Hilton Head și Pensaco
la. Ia rîndul lor, Virgi
nia Ruzid și Mima Jau- 
sovec, prietene și rivale, 
s-au întâlnit ultima oară 
la Forest Hills, acum doi 
ani, in sferturi de fina-

ii. Atunci a câștigai Mima, 
acum este prilej de re
vanșă pentru Virginia.

Ultima zi — slmbătă — 
prezintă un punct de 
atracție deosebit prin 
acea reeditare a marii fi
nale de la Roland Garros 
1977 : Mima Jausovee

Florența Mihai. Dta nou. 
posibilitate de revanșă 
pentru ttnăra noastră re
prezentantă, care deține 
actualmente titlurile de 
campioană națională și 
internațională ale Româ
niei. Pentru ca Înaintea 
căderii cortinei să avem

BETSY NAGELSEN
(S.U.A.)

prilejul de a urmări un 
dublu inedit între 
binalele' 
sovec și 
gelsen.

Firește, 
lor nu depășește cadrul 
unor rivalități personale. 
Dar acestea pot genera, 

“ n 
Iar 
m

,oom-
Ruzid — Jau- 
Mihai — Na-

miza întreceri-

VIRGINIA RUZICI 
(România)

FLORENȚA MIHAI 
(România)

ca totdeauna, dîrze 
frumoase întreceri, 
singurul trofeu pua 
joc, acela al aplauzelor, 
va răsplăti cu atit mai 
mult pe învingătoare, 
pentru măiestria și efor
tul lor oferite timp de 
trei zile tribunelor bucu- 
reștene.

Bodu VOIA

Campionatele de handbal. Di
vizia A, programează astăzi eta
pele a VHI-a (masculin) șl a 
XH-a (feminin). Din programat 
lor, partida H.C. MI NAUR 
BALL MARE — STEAUA aa 
detașează net, atit prin setnnfc 
ficațiile ei, cit și prin — «pa- 
râm — valoare. Se întîlnea^ 
deci, recenta câștigătoare • 
„Cupei României* și campioana 
țării. Firește, bâimărenii dețâa 
atuurile jocului pe teren pr** 
pciu și ale victoriei din CupA 
realizată chiar ta București. Sto- 
liștil stat insă animați de <to- 
rin ța de a-și lua revanșa, da a 
dovedi iubitorilor handbaluita 
că to* ei se află in fruntea ie
rarhiei valorice. în perspectiv^ 
un med de mare atracție. Arbi
tri : C. Căpățină și R. lamanfl 
(Buzău).

Tot ta campionatul masciHla 
are loc astăzi — ta Capital^ 
pe terenul din parcul sportiv 
Dinamo, de Ia ora 16 _ mecita 
dintre Dinamo București șl Glo
ria Arad. Interesantă de urmă
rit evoluția formației arădeni 
una dintre puținele echipe caca 
au marcat în acest campionat 
un salt valoric. Celelalte me
ciuri : C.S.M. Borzești — Poli
tehnica Timișoara, Știința Ba
cău — Universitatea Cluj-Na- 
poca și Relonul Săvineșii — 
Dinamo Brașov.

în campionatul feminin este 
programat un cuplaj în Buc», 
rești (sala Floreasca, de la ora 
17,30) : I.E.F3. — Hidrotehnica 
Constanța și Confecția — Uni
versitatea București. Alte trei 
partide se dispută la Tg. Mure* 
(Mureșul — Constructorul Ti
mișoara), Timișoara (Universita
tea — Progresul) și Cluj-Napoca 
(Universitatea — Rapid). Mo
duri cu miză șt, firește, cu im
plicații ta clasamentele Diviziei 
A.



„DACIADA", MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALĂ A SPORTULUI ROMÂNESC Campionatele naționale ie ki afe

(Urmare din pag. 1)

tineret de la orașe și sate la 
practicarea sistematică a exer- 
eițiilor fizice și sportului ; de
pistarea talentelor pentru spor
tul de performanță ; legarea tot 
mai strinsă a sportivilor de 
mișcarea sportivă și de colec
tivitățile din localitățile in care 
aceștia trăiesc și muncesc ; spo
rirea răspunderilor cluburilor și 
asociațiilor pentru pregătirea 
lor. „Daciada", competiție a tu
turor celor care trăim și mun
cim pe aceste meleaguri, iși 
propune să valorifice pe un 
plan superior cele mai bune 
tradiții ale sportului românesc, 
să asigure creșterea impe
tuoasă, cantitativă și calitativă, 
• educației fizice și sportului.

Profund recunoscători față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din a cărui inițiativă a fost 
creată această mare competi
ție a sportului românesc, ti
neretul, toți oamenii muncii 
din țara noastră, muncitori, teh
nicieni, ingineri, lucrători de 
pe ogoare, din instituții, elevi, 
studenți, pionieri, șoimi ai pa
triei au primit cu mare bucu
rie și satisfacție, cu deosebit 
Interes, Întrecerile din cadrul 
competiției naționale „Daciada", 
răspunzînd cu entuziasm che
mărilor ce le-au fost adresate 
de a participa la numeroasele 
competiții organizate de cluburi 
fi asociații sportive, precum ți 
de organele de stat și obștești 
cu atribuții In mișcarea spor
tivă. în sezonul de iarnă 1^77— 
1978 s-a desfășurat prima edi
ție a acestei mari competiții 
la discipline cu specific ano
timpului respectiv, in toate ju
dețele organizindu-se — In u- 
nități economice, instituții, 
școli, facultăți, unități militare 
— ample Întreceri de masă ți 
de performanță, cu participa
rea, Îndeosebi In etapele de 
masă, a unui mare număr de 
tineri, iubitori ai sportului. Ju
dețe ca Brașov, Harghita, Su
ceava, Alba, Hunedoara și Cluj 
au obținut rezultate notabile 
prin modul în care s-a orga
nizat și urmărit buna desfă
șurare a întrecerilor de masă 
din cadrul „Daciadei", verita
bile festivaluri ale sportului 
nostru. La activitățile de edu
cație fizică și sportive de masă 
organizate sub generosul Însemn 
al .Daciadei" atit la ediția de 
iarnă, cit și la cea de vară, 
declanșată la 19 martie, au par
ticipat peste 5 milioane de ti
neri, copii, oameni ai muncii, 
iar mai bine de o jumătate de

ORi NOI, ORI ANTRENORUL!11...

reciproce, 
tot „fo-

ti
Recent, am asistat la se

diul federației de motociclism 
la o neplăcută discuție pur
tată între antrenorul de dirt- 
track al Clubului municipal 
Brăila. Nicolae Stănilă, și cîți- 
va dintre elevii săi, consi
derați veterani ai secției. Re
proșuri, acuzații 
fiecare vărsîndu-și 
cul“. Sportivii în
cercau, pe un ton 
Irascibil, să justifi
ce slaba lor com
portare in dife
ritele concursuri prin nepri
ceperea antrenorului care, po
trivit afirmațiilor lor, le fă
cea numai greutăți în proce
sul de instruire. Dar, din 
„argumentele" prezentate de 
sportivi, reieșea mai degrabă 
nerespectarea riguroasă de 
către ei a programului de pre
gătire.

După ce l-a ascultat pe 
toți, se părea că secretarul 
FJt.M., G. Mormocea, a reu
șit să le erate ce au de făcut 
și, în .consecință, speram că 
brăUenii vor pomi serios la 

PE MICUL ECRAN
JOI 11 MAI, ora 15 : Tenh do cfanp, cspecto dta tatîtalrîlo feminine 

de ta arena Progresai cu participarea jucâtoaretar Virginia Ruzld fi 
Florența Mihoi (România), Mtma Jausovec (Iugoslavia) și Betsy htageJ- 
sen (Ș.UA.) — transmisiune directă (comentator : Radu Voia) ; ora 18: 
Hochei, secvențe din turneul final ai campionatului mondial (grupa A) 
d« la Prag a (comentator : Călin Antonescu).

VINERI 12 MAI, ora 15 : Tenis de cimp, aspecte rfta partidele Fe
minine de ta arena Progresul — transmisiune directa ; ora 21,50 
(programul H) : Teierama sport (emisiune de Dumitru Tănăsescu).

SIMBATA 13 MAI, ora 15 : Ciclism, rezumatele primelor două etape 
din competiția taternaționaJă „Cursa Păcii" (comentator : Hrietache
Naum) ; ora 15,20 ; Hochei, secvențe din turneul final ai C.M. (grupa 
A) de 1a Praga ; ora 15,40 : Fotbal, rezumatele finalelor „Cupei An- 
gHei" (Arsenai - Ipswich Town), „Cupei U.E.FA." (Eindhoven 
Bastia) și „Cupei Campionilor Europeni" (Liverpool — F.G Bruges). 
Comentator ; Cristian Țopescu.

DUMINICA 14 MAI, ora 16,50 : Fotbal, România - U.R.S.S. (tran«- 
mițțune directă de ta stadionul ,,23 August" ; comentator : Radu 
Urzicean-u) ; m pauza : Handbal masculin, rezumatul meciului Steaua 
— Dinamo (derbyul campionatului național).

MARȚI 16 MAI, ora 18 : Finala C.M. de hochei pe gheață fraru- 
mat înregistrat de ta Fraga).

MIERCURI 17 MAI, ora 18,20 : Ckdîsm, secvențe din etapele o 3-a, 
a ° competiției Internaționale „Cursa Păcii".

JOI 18 MAI, ora 17 : Fotbal, F.C. Constanța — F.C. Argeș CDIvIzta 
A) transmisiune directă de la Constanta (comentator : Eftlmie
lonescu).g . . . . ș

I

milion de tineri au fost cu
prinși, In mod organizat și sis
tematic, in întrecerile sportive 
de performanță, care au reușit 
să determine o creștere valo
rică a sportului în majoritatea 
județelor, fiind depășite nu
meroase recorduri naționale de 
copii, juniori și seniori.

„Daciada**, cimp larg de 
manifestare a inițiativelor 

valoroase

.Daciada" a oferit un clmp 
larg de manifestare și un ca
dru organizatoric adecvat ini
țiativelor valoroase, menite să 
asigure dezvoltarea intensă și 
multilaterală a educației fizice 
și sportului de masă, atragerea 
întregului tineret, a maselor 
largi de oameni ai muncii In 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice, sportului și tu
rismului, în vederea creșterii 
unor generații sănătoase, bine 
dezvoltate fizic și intelectual, 
pregătite temeinic pentru muncă 
și apărarea patriei. La Pitești, 
de pildă, s-a născut inițiativa 
»O zi pe săptămină — bazele 
sportive la dispoziția oameni
lor muncii", la Rimnicu Sărat 
profesorii de educație fizică 
din oraș au luat sub patrona

Entuziaste și disputate meciuri de volei pe bazele sportive ale 
Capitalei

jul lor întreprinderea de con
fecții, pentru introducerea gim
nasticii la locui de muncă, la 
asociația sportivă C.F.R. din 
Craiova întrecerile de cros — 
organizate săptăminal pe secții 
și sectoare — an căpătat un 
caracter permanent, la între
prinderea „23 August" din Ca
pitală se organizează un nu
măr impresionant de campio

treabă. Și lucrurile ar fi pu
tut trece drept o simplă ne
înțelegere dacă alergătorii 
Uie Nițică, Mircea Popa și 
Eugen Botezata, căci despre 
ei este vorba, nu ar fi proce
dat potrivit proverbului „lupul Iși schimbă părul, dar 
năravul ba**. întorși acasă, ei 
au susținut sus și tare în 

fața conducerii clu
bului : „Ori noi, ori 
antrenorul î“. Fireș
te, a fost preferat 
antrenorul. Deși în 

în care trebuiaziua _  _.. .
să predea echipamentul li s-a 
vorbit politicos, cei trei „fu
rioși*; cărora li s-a mai a- 
lăturat șl mecanicul secției, 
Ion Soare, au replicai cu du
ritate, purtlndu-se grosolan cu 
antrenorul In văzul șl auzul 
colegilor lor mai tineri.

Credem că repetatele aba
teri ale motoci cli ști lor respec
tivi de la etica sportivă nu 
vor mai fi, ca pînă acum, 
trecute eu vederea de con
ducerea clubului brăilean.

Troian IOANIȚESCU 
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nate de casă, la mai multe dis
cipline sportive, iar tinerii 
sportivi de la Școala generală 
nr. 122 din București, membri 
ai unor puternice cluburi din 
Capitală, iși efectuează tot mai 
des antrenamentele in mijlocul 
colegilor lor, chiar in sala de 
sport a școlii, excelent stimu
lent pentru creșterea măiestriei 
tinerilor performeri, pentru 
impulsionarea activității spor
tive de masă in unitatea res
pectivă. Și acestea nu sînt de- 
cît o parte dintre valoroasele 
inițiative generate de marca 
competiție națională a sportu
lui nostru, .Daciada", expresie 
a îmbinării muncii cu sportul, 
a participării efective atît la 
activitatea productivă în toate 
sectoarele vieții economico-so- 
dale, cit ți la obținerea unor 
performanțe înalte In ierarhia 
valorilor sportive.

în ședința sa din 7 martie 
a.c. Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a examinat 
și aprobat propunerile cu pri
vire la organizarea etapelor in
terj udețene și a finalelor pe 
țară ale .Daciadei" la toate ra
murile sportive prevăzute In 
Regulamentul acestei mari în
treceri cu caracter național, la 
care vor fi prezenți peste 6 000 
de sportivi, cei mai buni din

tre milioanele de tineri care 
se mindresc astăzi cu titlul de 
participant la prima .Daciadă". 
Finalele sînt programate să se 
desfășoare, la competițiile spor
tive de masă și de performanță, 
în toate zonele țării, majorita
tea însă pe bazele sportive ale 
Bucureștiului. Paralel cu între
cerile sportive, In Capitală vor 
avea loc și alte activități de in
teres major, intre care un mare 
spectacol sportiv pe stadionul 
.23 August", sosirea ștafetei 
„Daciadei", organizarea unui 
simpozion eu tema „Concluzii 
reieșite în urma unor studii și 
cercetări efectuate in lumina 
Programului de dezvoltare a e- 
ducației fizice și sportului a- 
doptat de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.", săp- 
tămina filmului eu tematică 
sportivă, „Serile Daciadei", 
„Crosul de masă al tineretului 
Capitalei".

Măsuri importante adop
tate de Comisia Centrală 

de organizare

Comisia Centrală de organi
zare a „Daciadei", aprobată re
cent de Secretariatul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, organism de 
lucru format din reprezentanți 
ai Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Uniunii Tineretului 
Comunist, Ministerului Educa
ției și învățămîntului. Consi
liului Național al Organizației

S-A RELUAT CAMPIONATUL DE POLO
Partide plăcute, chiar dacă 

diferențele de scor au fost nete, 
goluri multe, ieri In primele 
jocuri din cel de al treilea tur 
al primei Divizii la polo. Deși 
preocupate de rotunjirea gola
verajului, element care nu de 
puține ori a decis In finalurile 
de campionat, atît Rapid, cit și 
Dinamo, primele două clasate, 
au folosit jocurile etapei inau
gurale pentru a-și roda și re
zervele. Este adevărat că ad
versarele celor două fruntașe 
ale polo-ului nostru nu au ri
dicat probleme derit în scurte 
perioade ale meciurilorapoi, 
pe măsură ce timpul trecea, 
ele au căzut, permițind tinerilor 
rapidiști sau dinamoviști să 
zburde în voie.

în jocul dintre Rapid și Cri
șul Oradea egalitatea s-a men-

s-a hotărît ca 
lunii să se în

de constituire 
comisiilor jude-

Pionierilor, Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia și ai altor organizații de 
masă și de stat cu atribuții în 
mișcarea sportivă, s-a întrunit 
luni în prima sa ședință, anali- 
zînd problemele complexe a- 
flate pe agenda „Daciadei" și 
adoptînd măsuri menite să asi
gure pregătirea și buna desfă
șurare a finalelor din luna au
gust. A fost aprobat planul de 
muncă pe perioada mai — oc
tombrie, precum și componența 
colectivelor pe probleme, care 
urmează a fi instruite în cursul 
acestei luni, 
pînă la finele 
cheie acțiunea 
și instruire a 
țene, municipale, orășenești și 
comunale pentru organizarea 
întrecerilor „Daciadei", a fost 
aprobat programul finalelor pe 
țară ale „Daciadei", precum și 
celelalte acțiuni prilejuite de 
întrecerile finale din luna au
gust : ștafete, serile „Daciadei", 
crosul de masă, simpozionul și 
filmul cu tematică sportivă.

Se poate spune, cu deplin te
mei, că „Daciada" îșl aduce o 
importantă contribuție la creș
terea unor generații viguroase 
și sănătoase, bine dezvoltate fi
zic și intelectual, în concor
danță cu cerințele actuale ale 
societății noastre socialiste. A- 
ceastă mare competiție a spor
tului nostru are un important 
rol educativ, de formare mul
tilaterală a tineretului țării, a 
maselor largi de oameni ai 
muncii, partieipanți la întreceri, 
a tuturor practicanților și iu
bitorilor sportului, în spiritul 
dragostei nemărginite față de 
patrie și partid, față de condu
cătorul iubit al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

FIȘIER DIVIZIA B
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• BASCHET
în cadrul- turului al treilea 

(ultimul) al întrecerii masculine, 
s-au disputat turnee (cite trei 
meciuri) la Tg. Mureș (seria I) 
și la Fieni (seria a II-a). în ur
ma rezultatelor înregistrate. cla
samentele seriilor se prezintă 
astfel : seria I: 1. URBIS Bucu
rești 41 p, 2. Constructorul Arad 
36 p, 3. Știința Mediaș 33 p, 
4—5. Carpați București, Comerțul 
Tg. Mureș 32 p. 6. Automatica 
București 31 P, 7—9. C.S.Ș. Satu 
Mare, Gloria Dej, „U“ H Cluj-Na
poca 29 p, 10. Voința Timișoara 
22 p ; seria a U-a : 1. C.S.U. 
Galați 41 p, 2—3. Politehnica 
București. Electrica Fieni 34 p, 
4—6, C.S.Ș. Craiova, Știința Plo
iești, Academia militară 31 p, 

7—8. Letea Bacău, P.T.T. Bucu
rești 29 p, 3—10. A.S. Armata 
Bacău, C.S.U. Pitești 26 p. De- 
tașîndu-se în fruntea clasamentu
lui, echipele URBIS și C.S.U. 
Galați nu mai pot rata, în mod 
normal, promovarea hi Divizia A.

• RUGBY-------------------------
In campionatul diviziei secunde 

s-au terminat disputele din scrii, 
urmind ea primele clasate să 
participe la barajul pentru pro
movare
mele

in Divizia A. Iată ultl- 
rezultate : Sportul studen- 

n — Petrochimistul Pitești 
Aeronautica București — 
Oltenifa 12—6, A.S.E. Bucu- 
— Rulmentul Alexandria Glo- 

. Constructo- 
Daril

reștl 
20—12. Vulcan București 
ria București 12—11. ~
rul Alba Iulia — Dadi I.P.A. 
Sibiu 19—0, Minerul Lupeni — 
Electro Timișoara 6—13, Minerul 
Livezeni — Unirea Săcele 0—4,
RACEMIN B. Mare — I.O.B. Balș
11— 0 (întrerupt în min. 25), 
C.FJl. Cluj-Napoca — Construc
torul P.T.T. Arad 10—0. Auto
mobilul Galați — Constructorul 
B-uzău 17—38, C.FJt. Brașov — 
U.R.A. Tecuci 10—7, Politehnica 
n Iași — Rapid C.F.R. Galați
12— 6, C.F.R. Suceava — Tepro 
Iași 15—12, Chimia Năvodari — 
Voința Constanța 34—12, L T.
Constanța — Rapid C.F.R. Fetești 
r—52, CJJl. Constanța — Farul 

DINAMO Șl RAPID - CREDIT TOTAL TMETUIDI
ținut doar o repriză. Lipsa unei 
pregătiri fizice la nivelul pri
mei scene a polo-ului românesc 
manifestată de orădeni, pe de 
o parte, ți verva campionilor, 
pe de altă parte, au făcut ca 
plnă la sfîrșit scorul să ia pro
porții : 12—4 (2—2, 4—1, 2—1, 
4—0). Au Înscris : Slăvei 4. C. 
Rnsu 2, Schervan 2, Die Gheor
ghe 2, Olae, Tschiltsche de la 
Rapid și Feher 2, Hegyesi, Ara- 
bagiu de la Crișul. Au condus 
bine R. Timoe și N. Nicolaescu.

Suspans-ul a durat mai mult 
în cea de a doua partidă. 
C.N.U. a deschis scorul ți a 
condus cu 1—0 pînă în mln. 
10,30, rind Dinamo a egalat 
prin D. Popescu, datorită unei 
neatenții a arbitrului Fr. Simon 
(dinamovistul avea de executat 
fault ți el a trimis mingea di

PUȚINE SECȚII CU REZ
IN PREGĂTIREA TIN

rindul cărora 9 au imbră- 
tricourile de campioni ai ță- 
Dar cînd spunem București 
referim doar la trei din

Campionatele naționale da 
box ale juniorilor, inebriate 
recent la Galați, au confirma: 
din nou buna pregătire a tine
rilor pugiliști din centrele ce 
tradiție în sportul cu mânuți 
O simplă enumerare a orașelor 
in care activează noii dețină
tori ai titlurilor este edifica
toare : București (9 campioni . 
Brăila (5), Galați, Craiova ț; 
Cimpulung Muscel (2), Con
stanța, Piatra Neamț, Focșani 
și Pitești (1). După cum ce 
poate vedea, cel mai bine ș-au 
prezentat juniorii bucureșteni. 
din 
cut 
rii.
ne 
multele secții care activează în 
Capitală și anume la Dinamo, 
Steaua și Olimpia, celelalte con- 
tinuînd să se zbată în medio
critate, fiind aproape In fie
care an în... criză de campioni. 
Cu atît mai mare este meritul 
antrenorilor dinamoviști, care 
au cucerit cu elevii lor 5 titluri 
(Ion Monea — 4 și Vasile Ma- 
riuțan — 1), fiind urmați de 
Gheorghe Fiat (Steaua) și Ma
rin Diaccnescu (Olimpia) cu 
rite doi campioni. Rezultate la 
fel de bune au obținut și an
trenorii brăileni Adolf Zeibel, 
Petre Ganea (Box Club) șl 
Gheorghe Baltă' (Voința), ai că
ror elevi au cucerit, de ase
menea, un număr Însemnat de 
titluri : 5. Aceste două centre, 
Bucureștiul și Brăila, sînt ma
rile „performere" ale ediției din 
acest an a campionatelor de 
juniori.

de

T. N;ci 
«MM
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brt FL 
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Stan ți 
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(Crișul 
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(Voința 
șit să i 
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Finale 
dențiat 
tate. De 
eunoștin 
gătire fi 
duce la 
cum doi

H 16—4, Constructorul Constanța 
— Dacia Constanța 83—0. Iată 
primele clacate : seria I : Du
nărea Giurgiu 52 p, Vulcan 50 
p, Gloria 46 p ; seria a II-a : 
RACEMIN B. Mare 54 p. Con
structorul Alba Iulia 41 p, I.O.B. 
40 p ; seria a ni-a : U.R.A. Te
cuci 48 p, C.F.R. Brașov 46 p 
(mai are un meci restanță), 
Constructorul Buzău 44 p ; seria 
a IV-a : Constructorul Constanța 
47 p, C.F.R. Constanța 41 p. 
Chimia Năvodari 39 p. (Cores
pondenți : O. Guțu, V. Timuc, O. 
Lazăr, I. Filipescu, V. Săsăranu, 
V. Diaconescu, C. Gruia, L 
Mindrescu)

• VOLEI
Rezultatele înregistrate tai eta

pa a 19-a. FEMININ : Dacia Pi
tești — I.TJ3. 0—3, Voința Craio
va — Confecția Buc. 3—2. Mon
diala Sa tu Mare — Constructorul 
Arad 1—3, Olimpia Oradea — 
CUS.M. Sibiu 0—3, C.S. Zalău — 
Oorvinul Deva 3—L Flacăra roșie 
Buc. — Medicina Buc. 0—3, Cea
hlăul P. Neamț — „U" Cluj-Na
poca 3—0, ~ ‘
C.S.U. Tg. Mureș 3—0, 
tehnica Tg. Mureș - ___
Miercurea Ciuc 3—2. MASCULIN: 
C.S.U. Pitești — SARO Tîrgoviște 
0—3, Farul Constanța — Electro- 
putere Craiova 3—0, Petrolul 
Ploiești — Relonul Săvinești 3—0, 
Oțel-ul Oraș Dr. P. Groza — Fo
rests Arad 3—0, „7 Noiembrie-
Sibiu — C.S. Rm. Vîlcea 1—3,
C.S.U. Galați — C.S.U. Suceava 
3—1, Dinamo Brăila — Terom 
iași 3—1, Metalul Hunedoara — 
Silvania Si ml eu Silva niei 0—3, 
Aluminiu Oradea — Voința Alba 
Iulia 2—3.

Penicilina H Iași — 
‘ ‘ Metalo- 

Voința

arenei 
sediul 
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ani și 
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17 mal, 
13-a. Pi 
două re 
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rioada li 
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a ni-a, 
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Voința : 
versltate 
Mobila ! 
Cluj-Napi 
«7—67 cu 
75—73 cu 
Timișoar; 
Clasamen 
p (neînvi 
U P. 3.
11 p. «. (P. ARC.
BOGA 
ȚiONA

Biletele pentru cele trei 
reuniuni internaționale de 
tenis (joi, vineri și sîmbătă) 
•e găsesc Ia casele 
Progresul și la 
C.N.E.F.S. din sta-. 
Conta 16. Copiii sub 14 
juniorii legitimați au 
liber.

rect în poartă !). în continuare 
Insă bucureștenii, fără V. Rus 
șl Răducanu, au mizat pe arma 
contraatacului, seslzînd „găuri
le" din defensiva studenților. 
Pe parcurs, antrenorul L Capșa 
a trecut pe banca de rezervă 
și pe ceilalți doi titulari ai na
ționalei, D. Popescu și Nasta- 
siu, dînd credit total tineretu
lui. Și „mînjîl" lui Dinamo au 
riștigat finalmente cu 9—2 (0—1, 
2—0, 4—0, 3—1). Realizatori : 
D. Popescu 2, Covaci 3, Gaiță. 
Ciobăniuc, Mirca, SzerzO (Din.) 
și Frîncu, Gheorghevici (CNU).

Astăzi, de la ora 17 sînt pro
gramate meciurile C.N.U. — 
Rapid, Dinamo — Voința și 
Crișul — Progresul.
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800 ZILE DECISIVE
PENTRU SUCCESUL DORIT
LA JOCURILE OLIMPICE '80
Potrivit vechiului principiu 

sportiv, acela că este mult mal 
greu să menții o poziție frun
tașă declt să o cucerești, În
seamnă eă șl pentru sportivii 
noștri Jocurile Olimpice din 
1080 vor fl mal grele declt cete 
din 1976. De fapt, o participare 
Încununată de succes ia o 
competiție de o asemenea am
ploare, cum stat Jocurile O- 
Mmplce, reprezintă orictad șl 
ta orice condiții un lucru 
greu; mal ales acum, ctad 
sportivii noștri au de apărat 
(și de ee nu, chiar de depă
șit !) bilanțul excelent din 
1076. Atunci, ta iulie, la 
Montreal, reprezentanții Româ
niei socialiste au realizat o 
serie de succese 
concretizate ta cel jnytssin
mal valoros bilanț »«4 < Mwt
al participării lor 
la Întrecerile olimpice, care au 
situat România pe tacuri 
fruntașe ta ierarhia spor
tivă mondială. Este vor
ba de tacul cinci ta
Clasamentul după numărul to
tal de medalii (27), de tocul 
șase in clasamentul după nu
mărul de puncte (177,5) și de 
tocul nouă în clasamentul 
după numărul medaliilor 
aur (4).

Am amintit acest bilanț, 
la Montreal, pentru că pe 
cesta trebuie să-1 apere 
să-1 mențină sportivii ......
acum, la Jocurile de la Mos
cova de care, de astăzi, ne 
mal despart doar 300 de zile! 
Am spus doar 800 de zile 
pentru că timpul zboară atât de 
repede (lată, pe nesimțite, 
s-au și scurs 646 din cele 
144® zile care despart Mont- 
realul de Moscova !) și ea 
mline lotul nostru olimpic va 
pomi spre capitala Uniunii 
Sovietice pentru a participa 
la Întrecerile care, de pe a- 
eum, se anunță a îl cele mal 
grele din întreaga istorie a 
competiției. De fapt, de la o 
ediție la alta, Jocurile Olim
pice au devenit tot mai grele, 
tot mai pretențioase, succesul 
fiind doar ai celor mai ta- 
lentați, mai bine pregătiți 
(sub toate aspectele). mai

de
de 
a-

noștri

bind de dorința de a-1 depăși, 
va trebuie ea ACESTE too 
DE ZILE eare ne mai des
part de J. O. -80 SA FIE 
CONSIDERATE CA DECISI
VE PENTRU O BUNA EVO

LUATE A SPORTI- 
a-ry ij-ff VILOR ROMANI ta 
Kfflna* disputele 

șl printr-o 
el perseverentă, de 
mal bună calitate, 
facem absolut totul pentru a 
pregăti, ta cele mai bune 
eondițiuni, viitoarea noastră 
participare olimpică !

Experiența campaniei Mont- 
realului ne-a arătat o parte 
din căile care trebuie urmate 
pentru a ajunge la 
Tehnicienii sportului 
le cunosc, ca și 
fruntași. Dovada cea 
bună sînt înseși rezultatele de 
prestigiu înregistrate la unele 
dintre competițiile anului 
1077, ca și startul remarcabil 
luat ta actualul an de cum
pănă al ciclului olimpic. Bi
lanțul participării sportivilor 
români la campionatele mon
diale șl europene, la alte 
competiții din ramurile olim
pice a fost, ta linii mari, bun. 
Dar, dincolo de succesele cu
noscute șl apreciate eu căl
dură, au existat, din păcate, 
și destule netmpllniri, obiec
tive nerealizate.

In cele 800 de zOe rămase 
ptaă la deschiderea Jocurilor 
eeiei de a XXH-a Olimpiade 
va trebui, in consecință, să 
facem totul pentru ca între
cerile de la Moscova să fie 
abordate de elțl mai mulțl 
sportivi români șl cu un suc
ces cit mal mare J

olimpice 
mun

cea 
să

succes. 
nostru 

sportivii 
mal
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>IONATE ® COMPETIȚII I >
Întrecerile continuă zQnlc da la 
ora 8,28 șl de la 14,20 P« tare- 
nurlla dta parcul Dinamo.

8. IONESCU—coresp. 
CONTINUA ÎNTRECERILE 

DE YACHTING
CONSTANTA, 10 (prin ttiefon). 

In rada portului Torah au fost 
reluate întrecerii® camplonatetor 
naționale de yachting, care M 
desfășoară sub egida Dadadeă, 
eu regatele <tol șl traL La ta- 
•eput, eoncurențU au beneficiat 
de vreme bună, dar au încheiat 
cursele pe ptoale și furtună. Iată 
clasamentele generale după 8 re
gate :Finn : 1. Gh. Nlcolctolu (Elec
trica C-ța) 11 p ; 2. Alex. Vaslllu 
(ONU) 28,4 p ; 8. P. Bureea (Șt. 
C-ța) 40,7 p ; F-D. : L M- Carp— 
Ad. Arendt (GNU) I p ; 2. M. 
Mugescu 
ea Buc.) 
gescu — 
x» p ;

la „Cupa Independenței*, 
slmlr Krastev (Bulgaria) cu 8 0 
conduce la Finn, urmat de Gh. 
Ntoolciotu eu 11 p, Iar M. Carp 
șl A. Arendt, care au tiștigat 
toate regatele conduc la F. D. 
urmați de K. Dimitrov șl R. 
Khavdcev (Bulgaria) 9 p. La ce
lelalte două clase partid pa nțtl 
au Încheiat eea de a 4-a regată. 
Continuă să conducă sportivii de 
la CJi.U. la Optimist : L FL 
Făgărășan (GNU), urmra de M. 
Făgărășan șt S. Piscifiungeanu 
(ambii de la C.N.U.), iar la Ca
det : 1. V. Soare — B. Crlstescu 
(GNU), urmați de P. Kovacev— 
K. Atanasov (Bulgaria) șl A. 
Pop — C. Tabacu (CNU).

SCHET
LEFUBLICAN 
-Reluat ja 
lie etapei a 
or avea loc 
ersitatea Ti- 
tstâzi ti mli- 
J — CJS.U. 
rr.inicâ).
>RASE“, com- 
rganizati de 
Napoca în 
tinuitâtii ac
are A în pe- 
unpionatului. 
Lnirile etapei 
q sala Olim- 

Rezultate : 
-74 cu Uni- 
, U—54 cu 

-U- 
:iuj-Napoca : 
a Timisoara, 
Universitatea 
cu Mobila, 

a Brasov 18 Cluj-Napoca 
a Timisoara 

Mare- 10 p.
©J 
COMPETI- 
KCIȘTILOR 
[ILOR 
3OV, te va 
ă regatâ de 
>teauau. La 

m afara 
e bucurește- 

r.. de M 1 T.SJC-A.
Sofia. In 

ui figurează 
KL K2, K4, 
sie de 500 ti 
K4 fete, 

ror avea 
juniori,

pe 
toc 
Kl,
vor 

de

TA tot pe 
r, stat pro

re nc ursului 
cațlunl mici. 
Mapă-amiază 
^urcările 
eâe urmtad 
Eă dimineața
JRTTVI din 
anticipa slm- 
Regata Am- 
Xc caiaciștli 
Amin Bor
na. Vasile 
-. Draguischi, 
a^tocanoiștil 
«•ooi' (C2) ortov și 
ZFj. La con- 

participa 
ultna Popov 
ru.
L REGATE- 
1LE dta săp- 
care vot fi 

remânl : 21— 
28—29 mal : 
lulia Riab- 

’ancearevo) ;

SELECȚIONATA DIVIZIONARA -ESPANOL BARCELONA 1-0 (00)
Un public destui de numeros 

(peste 30 000 de spectatori) a 
urmărit ieri după-amiază. pe 
stadionul ^23 August*, partida 
amicală pe care selecționata 
noastră divizionară a sustinut-o 
ta compania cunoscutei echipe 
de club Espanol Barcelona. A 
fost, de fapt, un joc de verifi
care a „unsprezecelui* nostru 
Înaintea importantului meci 
internațional cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice, care va avea 
tac — așa cum se știe — dumi
nică 14 mai la București.

Lipsită de cițiva dintre inter
naționalii ei, formația oaspe a 
interpretat, totuși, destul de 
bine rolul de sparing-partener, 
a dat o replică dîrză (uneori, în 
momentele de apărare, chiar 
prea dîrză, cu faulturi), etalind 
unele din calitățile apreciate 
ale fotbalului spaniol.

Din păcate, evoluția echipei 
noastre s-a situat sub posibili
tăți și așteptări. Ea a ob
ținut victoria la limită, cu 
1—0 (0—0), prin golul înscris 
imediat după pauză (min. 46) 
de Zahiu, eu capul, in urma 
unei frumoase și precise centrări 
a lui Crișan. Dar acțiunea care 
a dus la deschiderea scorului a 
fost una din puținele reușite pe 
plan ofensiv ale fotbaliștilor 
noștri in confruntarea cu 
Espanol. Ei au avut superiori
tatea teritorială, s-au apropiat 
deseori de poarta spaniolilor, 
insă n-au pus-o de prea multe 
ori ta pericol. dovedindu-se 
din nou deficitari ta fazele de 
finalizare, lipsiți de eficiență, 
în majoritatea tor. componen- 
tii selecționatei au purtat prea 
mult mingea ta căutarea co
echipierilor demarcate pe care 
de regulă nu-i prea găseau. Au 
fost prea puține _un-doi*-urile. 
combinațiile ta viteză. s-au 
greșit numeroase pase. s-a

Zahiu înscrie, cu capul. singurul goi 
zionare ia meciul de ieri cu

oi selecționatei noastre divi- 
Espanol Barcelona.

Foto ; Dragoș NEAGU
in

ce impre-
pierdut prea ușor mingea 
atac, s-a șutat destul 
ds.

Dintre formulele 
ieri ta atac nici una 
respuns integral, dar de această 
dată (spre deosebire de alte 
evoluții) și mijlocașii s-au pre
zentat destul de șters, eficienta 
lor fiind scăzută. (Iordănescu 
nu ■ fost folosit din cauza unei 

iar absența 
foarte mult).
eu 
ni 
de
»i 

fieri, ta ziua clnd 
32 de ani. ta rolul

echipă) au fost mai puțin

folosite
nu a co-

ușoare contuzii, 
lui a-a resimțit 

Nici fundașii. 
Stefănescu. nu 
părut suficient 
•Ut ei dt

excepția lui 
s-au mai 
siguri, deși 

Răducanu 
a Împlinit 
căpitanului

de _ ___ _ __
solicitați ca de obicei.

în concluzie, putem aprecia 
eă verificarea de ieri a selec
ționatei noastre nu a fost con
cludentă. Avem temei să cre- 

idem — dună cum chiar in me
dul cu Espanol a demonstrat-o 
ta unele momente — că ea 
poate evolua la un nivel supe
rior, că poate juca spectaculos 
si eficace. Așteptăm ca ..trico
tam* să confirme aceste spe
ranțe chiar in meciul de dumi
nică, tind și publicul, care ieri 
a reacționat intr-un mod ne
potrivit, și mult prea vehement, 
la ieșirea lor de pe teren, va 
fi — statem siguri — alături de 
ei, îi va Încuraja din toată i- 
nima.

tn vederea meciului de duminică

LOTUL REPREZENTATIV DI TINERET

Arbitrul N. Petriceanu a con
dus următoarele formații :

4—S Iunie : Budapesta ; 11—12
Iunie : Brandenburg ; 18—19 Iu
nie : Nottingham. Regata Snagov 
este programată ta acest an in
tre 8 șl 8 Iulie

ȘAH: MEDICINA 
TIMIȘOARA A ÎNVINS

I
I

PLEACA ASTA-SEARA SPRE ODESA

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA : Răducanu — M. Zam
fir, Stefănescu. Mehedintu, Vi- 
gu — Zahiu. Boloni, Radules
cu — Crișan, Bălăci (min. 46 
Radu II). Marcu (min. 34 
Doru Nicolae).

PE I.T.B. I
Medicina Timișoara a întrecut 

eu S‘/i—pe I.T.B. ta tatilnlrea 
centrală din runda a 6-a a Cam
pionatului national de șah 
echipe de la Neptun. ~ 
victoriei a ---- -----
întrerupere, 
stark care 
Belcher. t.__ _______ ____
ghiu Vj—*/i, Neamțu — Ghițescu 
■A—Vi, IlijSi — Pavlov v,—*4, Bi- 
riescu — Ciocănea 1—0 t, Zarcula 
— Pușcașu */,—*A. Adam — Savin 
8—L Mureșan — Teodorescu 
*Ai—‘A, Mărășescu — Crețu 1—0, 
Anton — Butt 0—1).

Celelalte rezultate ale rundei : 
Universitatea București — Loco
motiva 7‘A—2'h, Politehnica — 
C.S.U. Brașov Ș’/j—1*/,. Universi
tatea Iași — Vulcan 5‘/3—l'/n P«- 
trolul — Electromotor S'h—4*/,.

CLASAMENTUL GENERAL : 
Universitatea Buc. ÎS p (41% p. 
de partidă), Politehnica 15 (38),
Medicina ÎS (37), I.T.B. 12 (40%), 
Petrolul 7 (24), Electromotor 6 
<27), C.S.U. 6 (24Vi), Universita
tea lași 5 (28%). Vulcan 2 (23), 
Locomotiva 1 (22) ;

MASCULIN ; I.TJB. 25 p. Vnlv. 
Buc. 24%, Politehnica 22% p, 
Medicina 21 p ;

FF.MTNTN : Electromotor 19 p. 
Medicina 9 p. LT.B. 6*/s p, Unlv, 
Buc. 6 p ;

JUNIORI—JUNIOARE : Unlv.
Buc. 11 p, Politehnica 9, I.T.B. 8, 
Medicina șl Petrolul 7 p.

A ÎNCEPUT 
„CUPA DINAMO" 

LA TENIS
Au început întrecerile de 

als dotate cu „Cupa ~‘
competiție care tace parte 
șirul de manifestări sportive 
prilejuite de cea de-a XXX-a a- 
nlversare a acestui club. lată- fa- 
voritii de pe tablourile de con
curs : T. Marcu, O. Vilcioiu (am
bii Dinamo Brașov), B. Alinăjan 
(Jiul Petroșani), J. Bîrcu (Dina
mo București), A. Dărăban (Să
nătatea Oradea), C. Popovld 
(Steaua), M. Tăbăraș (Progresul), 
L. Jiței (Steaua), precum și Ele
na Trifu, Simona Nunweiiler 
(ambele Progresul), Mariana Had- 
glu-Marcu (Constructorul Brăila) 
și Gabriela SzokO (Dinamo Bucu
rești).

Cîteva rezultate din primul 
tur. Masculin : C. lonescu (Po
litehnica București) — Gh. Dra- 
gomirescu (I.A.B.S.) 6—1, 6—4 ; 
A. Leonte (Steaua) — S. Rădu- 
lescu (Progresul) 6—2, 6—3 ; C. 
Dumitrescu (Jiul) — L. Trăistaru 
(Dinamo) 6—1, 6—1 ; D. loano- 
vici (Dinamo) — D. Caragață 
(T.C.B.) 6—1, 6—1 ; feminin s
Dana Beleuță — Rodica Dănescu 
(ambele Dinamo) 6—2, 6—2 ; Ma
niera Totoran (Dinamo) — Geor- 
geta Ond (Progresul) I—4, 7—5.

pe Punctul 
fost realizat. după 
de Gertrude Bauai- 
a învins-o pe Rodită 

(Ungureanu — Gheor-

— P. Popescu (Electri-
10,4 p ; 2. V, Geor- 
Gh. Lazăr (Șt. C-ț>)

Kra-

te- 
Dinamo*, 

din

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Și miercuri a fost zi plină 
pentru lotul reprezentativ de 
tineret Dimineața, ta primele 
ore, trei restanțieri ai norme
lor de control (Ad. lonescu, Gali 
și Coraș) au fost prezenți pe 
stadionul „Republicii** ta fața 
examinatorilor, ta timp ee res
tul jucătorilor a făcut un an
trenament complex pe unul din 
terenurile situate ta Parcul 
sportiv „23 August**.

Normal, ta programul zilei a 
figurat și analiza meciului de 
verificare susținut marți după- 
amiază, cu formația Autobuzul. 
Parteneră Ideală de Întrecere, 
prin seriozitatea cu care și-a 
interpretai rolul, divizionara B 
a dat posibilitatea antrenorilor 
lotului să rețină in care com
partiment mai trebuie să se 
aducă finisările de rigoare, me
nite să ducă la o și mai bună 
omogenizare a echipei. Ca și ta 
partida de la Ploiești, cu for
mația maghiară Videoton, tine
rii jucători nu au prea acope
rit rațional suprafața de joc, 
purtătorul de balon nu a fost 
suficient sprijinit, s-au făcut 
prea multe preluări, s-a mani
festat chiar tendința unei reți
neri a balonului mai mult de- 
tit este indicat, ceea ce nu Im
pietează asupra tempouluj de

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 44 MA11978

tragere

autoturisme . .Dacia 1200*. care 
se acordă ta cadrul valorii uni
tare a cîștigului.

participarea se face pe bilete 
seria „R* de 10 Tei. putindu-se 
juca o variantă simplă achitată 
180% sau 4 variante umple achi
tate 25%.

indiferent de cota jucată, toa
te biletele au drept de partici
pare la cele 2 extrageri.

Vă reamintim că —— 
mal a.c. este ultima zi 
procurarea biletelor la 
interesantă tragere.

Mai multe bilete, mal 
șanse de ciștig 1

Joc. în faza de apărare, culoa
rele de pătrundere ale adver
sarului nu au fost bine închise, 
această lacună pornind din fe
lul defectuos cum mijlocașii au 
acționat Or, se știe, la Odesa 
reprezentativa de tineret a 
U.R.S.S.. ta calitate de gazdă a 
lntilnirii, va beneficia de acest 
avantaj aruneînd ta luptă toate 
forțele și. ea atare, mecanis
mul apărării echipei noastre 
trebuie să acționeze ca un 
ceasornic — marcajul, sincro
nizarea la dublaj și presingul 
fiind cerințe de prim ordin ale 
tuturor componenților acesteia. 
Desigur, nu trebuie uitat că 
s-a pornit la drum și cu o 
nouă garnitură, ceea ce repre
zintă, pentru moment, un im
pediment in eforturile de omo
genizare a echipei, dar se im
pune, pe cit posibil, grăbirea 
acestui proces. După cum se 
cere — în 
verificarea 
Antrenorul 
renta tivei, 
Înscrise pe 
nume de tineri din eșalonul se
cund, dar pentru eă echipele 
de la care provin stat angajate 
ta cursa promovărilor, selecțio
narea lor a fost amînată.

Pentru azi, este programat 
un nou joc de verificare a lo
tului, eu Sportul studențesc, 
după care se vor stabili eei 17 
selecționabili care, in cursul se
rii, urmează să plece eu trenul 
spre Odesa.

Stelian TRANDAFIRESCU

ESPANOL BARCELONA : 
Echevarria — Longhi, Verdu
go. Molinos. Padilla (min. 32 
Ferrer) — Huertas. Cuesta, F. 
Amado — Flores. J. Manuel. 
Abad (min. 46 Diez).

Constantin FIRANESCU

LOTUL U. R.S.S.

PENTRU MECIUL

DE LA BUCUREȘTI

'X.

că stmbătă 12 
pentru 

această
multe

viitorul apropiat — 
unor noi jucători, 
principal al repre- 
C. Simioneseu, are 
agenda sa cîteva

în vederea partidei de du
minică cu echipa României, 
federația unională a comunicat 
că va deplasa la București ur
mătorul lot de jucători : Deg- 
tiarev, Gontar, Prigoda, Jupi- 
kov, Bubnov, Mahovikov, Be- 
rejnoi, Buriak, Kolotov, Kon
kov, Besenov, Fedorov, Petra
kov, Kipiani, Blohin.

• BILETELE DE INTRARE 
LA MECIUL ROMANIA — 
U.RJS.S.. programat duminică 
pe stadionul „23 August* din 
Capitală, s-au pus In vtozare 
la casele obișnuite de la stadi
oanele „23 August*, Republicii, Di
namo, Steaua și Giulești, ca și ki 
agențiile C.C.A.. Loto—Prono
sport (din pasajul Universității 
și din strada Sf. Vineri nr. 10) 
si la sediul C.N.E.F.S., din tir. 
Vasile Conta nr. 16.

znrzarznrz^zarz^zary vzjvz

Duminică ne reântCnlm eu 
tragerile „Loto 2*. care se bu
cură de o deosebită apreciere ta 
riadul participantilor datorită 
formulei tehnice atractive *i pre
miilor care se acordă.

Astfel, la tragerea „Loto 2* 
din 16 aprilie a.e. participanțil 
OPROTU IOAN din București și 
HARASZTOSI GYORGY din 
Chij-Napoca au obținut dte un 
ciștig de 21.781 lei flecare.

După cum se știe, clștigurile 
se atribuie pe 6 categorii ai 
constau ta bani — de valoare 
fixă și variabilă —, precum șl

NUMERELE EXTRASE
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN

10 MAI 1978
LA

Extragerea I : 62 45 9 12 24 26; 
Extragerea a n-a : 41 4 2 5 29 34

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
1.260 379 lei din care 246.856 lei 
report la oategoria 1 și 50.499 Iei 
report la cat. 2.

Plata câștigurilor se va face tn 
Capitală începând din 18 mai 
ptaă la 19 luHe, ta tară aproxi
mativ din 22 mai pînă la 10 iu- 
Me 1978 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 22 
mal 1978.

s 
I s
I
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VACANȚELE LUNII MAI 
POT Fl PETRECUTE PE LITORAL !
Această sugestie vă este dată de ÎNTREPRINDEREA IOE 
TURISM, nOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
care prin filialele sale din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălceseu 
nr. 35, Bd. Republicii nr. 4 și 68, Cal. Griviței nr. 14® 
vă pune la dispoziție locuri in stațiunile litoralului.

în luna mai, în afara unor avantaje : reduceri de tarif, 
lipsa aglomerației ș.a., filialele amintite vă facilitează 
ganizarea unor sejururi cu o durată Ia alegere (excursii 
de 2—3 zile sau serii de odihnă) și plecări zilnice.

Pe litoral, amatorii de sport și agrement au la dispo
ziție piscine, terenuri de tenis, volei și baschet, centru de 
echitație, săli cu jocuri mecanice, discoteci, centre de în
chiriat obiecte.

Nămolul sapropelic, apa de mare, aerul marin bogat in 
aerosoli, izvoarele minerale de la Mangalia sînt excepțio
nale medicamente naturale.

Deci, ta peisajul mării — frumoasă în orice anotimp 
vacanțele noastre devin satisfacții majore,

/m/

I
I



Campionatele mondiale de box de la Belgrad

rf IBKÂIM VICTORIOS ÎN PRIMUL MLCI
in turul următor, pugilistul român
BELGRAD, 10 (prin telefon). 

Doar două categorii și-au înche
iat .pînă acum sferturile de fi
nală în această adevărată eom- 
petiție-maraton : „cocoș" și 
„grea". Astfel, la aceste cate
gorii, acum, o singură victoria 
aduce medalia de bronz. Re
marca privește foarte de aproa
pe pe debutantul nostru Ion 
Cernat, care la categoria grea 
poate ajunge la un nesperat 
trofeu dacă va reuși să-l învin
gă la 16 mai pe Venezuelan»! 
Charios Rivera. La „cocoș" — 
după surprinzătoarea eliminare 
a sovieticului Felix Pak —, 
favoriți se arată a fi : Horta 
(Cuba), Forster (R.D.G.), Kim 
(Coreea de sud) și Lockridge 
(S.U.A.). La „grea", lui Teofilo 
Stevenson, după eliminarea lui 
Vîsoțki, practic nu mai are cine 
să-i stea in cale ; lupta se va 
da pentru cele trei medalii M 
afara celei de aur—

Trierea se dovedește, firesc, 
a fi severă, astfel tncît pînă 
acum au pierdut : Bulgaria și 
Ungaria cite 4 concurenți, R.F. 
Germania — 3, U.R.SJ5. și Ve
nezuela cite 2 etc.

In reuniunea de miercuri. In 
cadrul categoriei muscă, repre-

START iH „CURSA PĂCII"
BERLIN, 18 (Agerpres). — 

Cea de-a 31-a ediție a tradițio
nalei întreceri cicliste -Cursa 
Păcii* ce se desfășoară anul a- 
cesta pe traseul Berlin — Praga 
— Varșovia, in 12 etape insu- 
mînd 1868 kilometri, a Început 
ieri în capitala R. D. Germane 
reunind la start 90 de sportivi 
din 15 țări, între care și Româ
nia, avînd în formație pe M. 
Romașcanu, T. Vasile, N. Savu, 
I. Valentin, C. Bonciu și C. 
Cîrje.

Competiția a debutat cu o 
cursă prolog, contracronometru 
individual, pe distanța de 7 km, 
cel mai bun timp fiind obți
nut de Andreas Petermann (R.D. 
Germană) 8’59”, urmat de co
echipierii săi Harnick — ST, și 
Schmeisser — 9’01”. Pe locul 4. 
cu 9T1” s-a situat Aavo Pikkns 
(U.R.S.S.). Pe echipe, cel mal 
bun timp a fost înregistrat de 
echipa R. D. Germane : 2T,
urmată de U.R.S.S. 28’, Ceho
slovacia 28’16”. Formația RomA- 
niei a obținut timpul de 29’33".

In prima etapă ce va avea loe 
astăzi pe ruta Berlin — HaDe 
(196 km), tricoul galben va fi 
purtat de A. Petermann.

CAMPIONATUL MASCULIN 
DE BASCHET 

AL ȚĂRILOR NORDICE
REYKJAVIK, (Agerpres). — 

Campionatul masculin de bas
chet al țărilor nordice s-a în
cheiat la Reykjavik cu victoria 
Finlandei — 8 p, urmată de 
Suedia — 6 p. In meciul deci
siv, baschetbaliștii finlandezi 
au întrecut cu 100—74 (48—39) 
formația Suediei. în clasamen
tul coșgeterilor, pe primul loc 
s-a situat pivotul islandez 
Petur Gutmundsson (înalt de 
2,17 m), care a înscris 90 de 
puncte !

PRIMA tBIJIE
A „TURULUI AUTOMOBILISTIC 

Al AMERICII DE SUD“
Prima ediție a „Turului auto

mobilistic al Americii de Sud" 
se va desfășura între 17 au
gust și 24 septembrie, traseul 
ei insumînd 29 500 km. împăr- 
țiți în 26 de etape. Startul se 
va da la 17 august din Buenos 
Aires, concurenții urmînd să 
străbată în continuare șoselele 
din Uruguay, Paraguay, Brazi
lia, Venezuela, Columbia, Ecua
dor, Peru, Bolivia și Chile, 
după care se vor reîntoarce în 
Argentina.

„Traseul acestui raliu — a 
declarat fostul campion mon
dial Juan Manuel Fangio, mem
bru al comitetului de organi
zare — va purta pe partici- 
panți pe șosele moderne, dar 
și pe drumuri greu accesibile, 
de la nivelul mării pînă la o 
altitudine de 4 800 m la tempe
raturi variind între 10 și 42 de 
grade".

II va Intllni pa Orono (Venezuela)
zentantul țârii noastre Faredln 
Ibraim l-a întîlnit pe indone
zianul Jolianny Ruberu, un 
boxer înalt, rapid, cu un stil 
asemănător cu al lui Ibraim. 
Intr-o partidă cu schimburi ra
re de la distanță, reprezentan
tul nostru a obținut avantajul 
necesar victoriei, in ciuda fap
tului că Încă din primul minut 
al reprizei secunde F. Ibraim 
a boxat cu arcada spartă. în 
ultimele secunde ale reprizei a 
doua, boxerul român și-a tri
mis adversarul la podea în ur
ma unui croșeu de stingă la 
bărbie. Riberu a ascultat din 
nou numărătoarea arbitrului în 
ultima treime a meciului, fiind 
„contrat" cu o directă de dreap
ta la bărbie. Decizie cu 5—0 
pentru Faredin Ibraim. El II 
va întîlni in meciul următor 
pe Orono (Venezuela), ciștigă- 
tor in partida cu iugoslavul 
Alișanovici.

Rezultatele din ziua a patra 
(cocoș) : A. Horta (Cuba) b.k.o. 
2 R. Lateef (Nigeria), N. Tru
jillo (Venezuela) b.p. S. Cabre
ra (Spania). M. Bernabe (Porto 
Rico) b.p. I. Pehlivanov (Bul
garia), P. Forster (R.D.G.) b. 
r.eprez. Akera (Uganda), Cin 
Ciua (Coreea de Sud) b.p. F. 
Pak (UJLKK), J. Lockridge 
(S.U.A.) b.p. P. Capelle (Fran
ța), A. Odouri (Kenia) bp. J. 
Vrbe (Cehoslovacia).

La categoria mijlocie. Valen
tin Silaghi a trebuit sâ se re- 
curaoască învins în fața eam- 
piotmlui european Leonid Sa- 
poșnikev (U.RSS.), decizia de 
învingător la puncte (5—6) fiind 
acordată boxerului sovietic.

Victor BANCJULESCU

TRĂGĂTORI ROMĂM îl COMPETIȚII hTERUJIONAEE
Tn Cehosjcvacia, la Plzen, a 

avut fee un mare concurs in-
tc-na țw-wial la probele ol împace 
de pușcă și pistol, la care — 
participat trăgători din teP* 
țâri, printre care și România. 
La toate probele, rezultatele 
ciștigătorikr au fost valoroase: 
pușcă liberă 68 f o — P. Kss- 
motke (Polonia) 598 9 ; 3x48 t
— B. Poliak (UJLS.S.) 1178 p ; 
pistol liber <8 f — V. Petrrv 
(U-B-S.SJ 563 p ; pistei viteză
— V. Hart (Ccheslovarial 553 
p. Dintre trăgătorii noștri, doer 
L. Pop H L Codrean» an cbO- 
nut rezultate buoe, tocul 5 (SC 
p) la pistol bber și, respectiv, 
tocul 5 a 154 p) la pușcă 3x88 L 
Ceilalți concurenți, M. OodcA, 
R. Ntoolescu. L Trăscăvean. 
(pușcă). G. Cristache, G. Harta 
(pistol viteză). M. Trupei, L. 
Stan (pistol liber) s-an clasat 
pe tocuri periferice, cu rezultate 
slabe.

0 SELECȚIONATĂ DE GIMNASTICĂ FEMININĂ 
A ROMÂNIEI A PLECAT IN OLANDA

O selecționată feminină de 
gimnastică a țării noastre susți
ne la finele acestei săptămini, 
sîmbătă și duminică, un med 
cu echipa Olandei, programat la 
Pependrecht, lingă Rotterdam. 
Gimnastele românce, însoțite de 
antrenorul Gheorghe Gorgoi, au 
plecat ieri dimineață spre Olan
da. Au făcut deplasarea : Anca 
Grigoraș, Gabriela Trușcă, Ro
die» Sabău, Rodica Raț, Irina 
Mureai, Constanța Ciocănel și 
Carmen Păcuraru. Intilnirea pre
vede atît exerciții impuse cit șl 
liber alese.

TELEX • TELEX • TELEX s TELEX e TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Foia. în med 

feminin : Cuba—Iugoslavia 97—7» 
(54—31) ; Franța — Ungaria 61—5» 
(35—34). • Echipa masculină a
Cehoslovaciei a jucat la Melbour
ne în compania unei combinate 
locale de care a fost întrecută 
CU 87—67 (45—351.

BOX • La Viaregglo. argenti
nianul Victor Galindez și-a păs
trat titlul de campion al lumii la 
cat. semigrea (versiunea W.B.A.) 
învingîndu-1 la puncte după 15 
reprize pe mexicanul Alvaro Lo
pez. Titlul mondial la aceeași ca
tegorie. versiunea W.B.C.. este de
ținut de iugoslavul Mate Parlov.

CICLISM • Turul Spaniel a 
continuat cu etapa a 14-a (Jaca 
— Logrono. 219 km) clstigată de 
francezul Bernard Hinault în 
6h 37:03. care conduce și în cla
samentul general • Etapa a 2-a 
a Turului Italiei (Spezla — Novl 
Ligure, 195 km) a revenit italia
nului Giuseppe Saronni în 5h 03 ;M.

O problema actuala care iți cere rezolvarea :

INCLUDEREA TIRULUI FEMININ
ÎN PROGRAMUL JOCURILOR OLIMPICE!
• România, militantă activă pentru realizarea acestei 
emancipări • Numai în Europa: un milion de sportive 
practică tirul in 27 000 de cluburi • Probele preconizate 
pentru Olimpiada *84: pușca și pistolul cu aer compri

mat, pușca standard 3X20 f și pistolul sport 60 f

O veritabilă mișcare de eman
cipare a tirului feminin s-a pro
dus in ultimii 6—7 ani, mai ales 
la nivel european. Este vorba 
de dezvoltarea pe care firul fe
minin a cunoscut-o în foarte 
multe țâri ale lumii, fapt cars 
a intrat însă in contradicție cu 
absența probelor specifice se
xului frumos din programul Jo
curilor Olimpice. Această im
portantă problemă, a admiterii 
tirului feminin în riadul pro
belor olimpice, preocupă actual
mente întreaga mișcare mon
dială de fir. In centrul acestor 
preocupări se situează câteva 
federații naționale, printre care 
cea română joacă un rol im
portant Diferite propuneri, pe 
baza cercetării de laborator fi 
a unor studii științifice efectua
te in țara noastră, hi oferii 
argumente incontestabile în fa
voarea mișcării de emancipata 
de care aminteam. în consecta- 
ță, conferințele tehnico-științl- 
fice organizate cu ocazia C-E. de 
ta Sofia (1971), Skoplje (1976» 
șt Roma (1977) de către Comi
tetul feminin al OLT. fi comi
tetele medicale C-E.T. și UX.T.

In cadrul unui concurs bila
teral internațional, Lk-FA. — 
Zalka Budapesta, trăgătorta 
L Olăresca a reușit 593 p la 
pușcă liberă 88 te teniarL Un 
rezultat de excepție este cel ta- 
regtecat de juniorul G. Tătara, 
la pușcă standard 88 f e: 597 
p, cifră care i-a adus acetataa 
primul loc, la o diferență de 16 
puncte fați de următorta cla
sai. Nicotină Iastf a dșfigta ta- 
trecerea de pușcă standard Îx3i 
f, eu 598 p, tar Cibriri Titars 
s-a impas ta aceea* probă, tar 
rezervată categoriei aste te 
vîrsiă, cu 553 p. Cei mai ban 
rezultat al reuteunfl aparțtas 
tasă hai Mihsi Iaa, ta proba ta 
mistreț alergător : S71 p, rezul
tat care constitute un noc ra
cord național, de foarte ridicată 
valoare. Concurata s-a desfășu
rat pe poligon ta Tunari.

• Azi urmează să plece te 
R.F.G. totul de gimnaști care 
va lua parte, sîmbătă fi dumi
nică, la Wiesbaden, la compe
tiția internațională intittaaiă 
„Earoturnir”. Au fost selecțio
nați : Sorin Cepei, Aurelian 
Georgescu, Ion Chedeheș, Ga
briel Popescu. Se va concura 
cu exerciții impuse fi Hber 
alese.
• Tot azi pleacă spre Fraga 

echipa de junioare a țării noas
tre, care vu întîlni sîmbătă re
prezentativa similară a Ceho
slovaciei.

Lider al clasamentului se menține 
belgianul Rik Van Linden — 
9 h 27:56. urmat de italianul Sa
ronni în același timp.

FOTBAL • In etapa a 3-a a 
Turneului U.E.FJU pentru juni
ori : Portugalia — R. F. Germa
nia 1—0 ; Scoția — Italia 0—0 ; 
U.R.S.S. — Olanda 2—0: Norve
gia — Grecia 2—1 ; Iugoslavia — 
Islanda 4—1 ; Polonia — Anglia 
2—0 ; Spania — Turcia 1—L în 
semifinale slnt programate meciu
rile : Scotia — Iugoslavia si 
U.K.S.S. — Polonia. • La Bru
xelles. In meci amical : R.S.C. 
Anderlecht — Sel. Israel 2—1 
(1—1). a Finala „Cupei Poloniei”: 
Zaglebie Sosnowiec — Plast Gll- 
wlce (divizia B) 2—0 • In „Cupa 
de vară” : Ujpestl Dozsa — Union 
First Viena 2—1 a—8).

RUGBY • In med amical, la 
Varșovia : Polonia — Bulgaria 
19—6 (11—6).

•-au preocupat în principal de 
problema reducerii diferențieri
lor nete existente intre probele 
olimpice masculine și probele 
specific feminine.

Discuțiile care au avut loc, îa 
taceputul lunii martie, ta 
Wiesbaden, în cadrul Comiteta- 
Jta executiv al U.LT„ ta șe
dință comună cu comitetul fe
minin al UJ.T. și comitetele fe
minine continentale din Euro
pa, Asia și America, au relevat, 
o dată in plus, larga dezvoltare 
a tirului feminin. Comitetta 
executiv al UJ.T. și-a tasuștt 
marea majoritate a argumente
lor propuse de Comitetul femi
nin ai Confederației Europene 
de Tir. Comisiei de programe 
C.LO. l-an fost prezentate o se
rie de propuneri concrete <fia 
partea UJ.T, care urmează a 
fi discutate de Comitetul Inter
național Olimpic ce se va reuni, 
ta sesiune la Atena, tn hma 
sud. Iar e eventuală decizie 
de includere a tmor probe fe
minine ta programele J.O. «Sta 
1984 va fi in concordanță cn do
rințele masei largi de trăgătoa
re, ale adunărilor generale ale 
federațiilor naționale, organiza
țiilor continentale șl ale UJ.T.

Unul din faptele cete mal 
grăitoare care vfa fa sprijinita 
admiterii tirului feminin ta pro
gramul olimpic este dinamica 
ta masă și de performanță * 
acestei discipline. Numai ta 
Europa, dezvoltarea tirului fe
minin se poate exemplifica prin 
activitatea dusă în cele 27 OM 
de cluburi de tir, afiliate ta 25
ta federații naționale cu peste 
sb mtakm te trăgătoare.

Probei» te tir practicate ta 
femei an numai tmete caracte- 
rtatiH comune cu ate bărbaților. 
Așa eon» baschetul, voleăta, 
Itochetta pe tarbă, hindhskM, at-

La Bidapesta. la Cap Tngsraa la Tolei (m)
ROMANIA - UNGARIA 3-0

BUDAPESTA, 18 (Agerpresj. 
Tracfițicnala competiție interna 
țtoctalâ masculină te volei pen
tru „Cupa Tungsram" a început 
Ia Budapesta. Ia prima zl, echi
pa Rasnâaita, jurind foarte bine, 
a învins cu scorul de 3—8

CJL de DOCDEI LUPTĂ LA FEL DE APRIGĂ 
Șl iN TURNEUL PENTRU LOCURILE 5-8

mani — S.U.A. 5—5 (3—0, 8—1.Pe cit este de atractivă lupta 
dia fruntea clasamentului C.M. 
te hochei pe gheață, tot atît 
te interesantă se anunță fi a- 
cerba dispută din partea infe
rioară a clasamentului (turneul 
pentru locurile 5—8) unde se 
tae eforturi mari pentru evi
tarea ultimului loc. în această 
întrecere, de două etape se rea
lizează numai scoruri egale ! 
Ultimul dintre ele, sosit marți 
seara după Închiderea ediției, 
este următorul : B, D. Ger-

SCBIMA • La Saint Maur. în- 
tîlnirea feminină de floretă din
tre echipele Franței si Poloniei 
(echipele au fost alcătuite din 
cîte 5 floretiste) s-a Încheiat eu 
15—1» in favoarea polonezelor.

TENIS DE MASA • în sfertu
rile de finală de la Sydney : 
Bengtsson (Suedia) — Knapp 
(Australia) 3—8 ; Tasaka (Japo
nia) — Javor (Australia) 3—2 ; 
Johansson (Suedia) — Furukawa 
(Japonia) 3—2 I

TENIS • In „Cupa Națiunilor” 
la DUsseldorl : Anglia — Polonia
2— 1 (Fibak — Mottram 3—6. 6—2. 
7—6) ; S.U.A. — Australia 2—1 
(Solomon — Newcombe 6—4. 6—4; 
Tanner — Dent 6—2, 7—6 : New
combe, Dent — Tanner. Lutz 6—3,
3— 6. 6—2). • La Dallas a în
ceput turneul final al Circuitului 
WXj.T. in prima Inttlnlra Borg 
l-a învins cu 4—6. 8—2, 6—1. 6—fl 
pe Stockton. 

letismul, înotul, scrima apelea
ză la terenul specific de desfă
șurare a Întrecerii, tot așa ta 
tirul feminin apelează doar ta 
poligon, la muniție și la ținto. 
In schimb, probele de tir femi
nine se diferențiază radical ta 
cele practicate de bărbați îa 
privința timpului de desfășura
re (ou trei ore mai redus !). • 
greutății armei (în cazul femei
lor, cu 3 kilograme mai puțini 
și a numărului de focuri reduo 
(pînă la 50 la sută), pentru a 
corespunde în mod real poten
țialului biologic și psihic al fe
meilor. Sub raport biologic — 
domeniu în care medicina spor
tivă românească și-a adus din 
plin contribuția prin cercetări 
științifice importante, prin co
municări și referate prezentate 
cu ocazia diferitelor campionate 
continentale și mondiale — au 
fost relevate normale și subs
tanțiale diferențieri ale femeilor 
față de bărbați privind sistemul 
osos și muscular, sistemul ner
vos, capacitatea aerobă-maxima- 
lă și chiar circulația sanguin^ 
Date fiind aceste diferențieri 
— și nu numai ele — este evi
dent că femeile sini dezavanta
jate în cazul în care intră în 
competiție alături de bărbați

Președintele comisiei da 
programe C.I.O. a remis 
UJ.T., chiar în aceste zile, 
o comunicare oficială prin 
care se anunță acordul de prin
cipiu privind separarea probe
lor feminine de cele masculine^ 
fapt ce se află în conformitate 
cu politica de bază a acestui 
organism, de încurajare și lăr
gire a participării feminine la 
Jocurile Olimpice. Există, deci, 
șanse apreciabile pentru ca Ia 
J.O. din 1984 să fie incluse une
le sau chiar toate probele pro
puse : pistol și pușcă 10 nv 
pușcă standard 3x20 f și pistei 
sport 60 f.

Avînd fundamentate argu
mente, includerea acestor probs 
specific feminine în programta 
olimpie apare pe deplin reaB- 
zabilă. în fond, este vorba des
pre o firească punere în drep
turi.

Radu T1MOFTE

(15—12, 15—13, 15—8) formația
Ungariei. în altă partidă, selec
ționata Cehoslovaciei a Întrecut 
ea 3—1 (11—15, 15—8, 16—14,
15—11) reprezentativa R.F. Ger-
mania.

2—4). Situația in clasament sa 
prezintă astfel : 5. R.F.G. 6 * 
(24—36) ; 6. Finlanda 4 p (24— 
49) ; 7. S.U.A. 4 p (30—47) ; t. 
R.D.G. 4 p (18—50).

Ieri au avut loc jocuri din 
turneul 1—4. Pînă la ora cînd 
Închidem ediția am primit doar 
rezultatul meciului U.R.SA — 
Canada 5—1 (0-0, 3—0, 2—1).

F. C. LIVERPOOL ClȘTIGA 
PENTRU Â DOUA OARA CONSECUTH 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENT 

LA FOTBAL
Pe stadionul „Wembley" din 

Londra s-a. desfășurat aseară 
cea de-a 22-a ediție a finalei 
„Cupei campionilor europeni" 
la fotbal. S-au întîlnit F.C. Live^ 
pool — deținătoarea trofeului — 
și formația belgiană F.C. Bruges, 
pentru prima oară prezentă in 
partida decisivă a competiției.

Victoria a revenit echipei
F. C. Liverpool, care a câștigat
cu scorul de 1—0 (0—0) prin
golul marcat de Dalglish în 
min. 65. Reamintim că, în 
acest an, celelalte trofee au re
venit echipelor S.C. AnderieeM
G, Cupa cupelor") și PJ3.V. Eind
hoven G.Cupa U.E.F.A.").


