
Prietenii sportului de la „Tricodava44 PROLETARI DIN TOATE ȚAKLE, UMȚI-VA I

porțiiDI» EXPERIMENT, ACTIVITATE CURENTA 
DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT, 

CU MARI FOLOASE 
PENTRU MUNCITOARE SI MUNCITORI

_Pe peretele de la Intrarea 
ta sală admirăm o frumoasă 
frescă eu motiv» inspirata din 
sport. Realizatori — membră 
serviciului de creație. Șase mese 
de joe oferă cele mai bune 
condiții pentru practicarea te
nisului de masă la cele mai 
înalte cote ale exigenței.

k

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Lecția inaugurală a cursului 
de formare a antrenorilor de 
tenis de masă, organizat de fe
derația de specialitate, s-a des
fășurat recent în sala special a- 
menajată in incinta întreprin
derii bucureștene „Tricodava", 
cea care dă numele unei bine
cunoscute mărci de tricotaje. A- 
legerea locului de desfășurare 
a unui curs pentru formarea 
viitorilor antrenori ne-a sur
prins, deși eram avizați de exis
tența unui experiment sportiv 
in această mare unitate indus
trială. Totuși... La apelul prof. 
Marius Lăzărescu, de la C. S. 
Școlar nr. 1 București, au răs
puns prezent 15 băieți și o fe
tiță din „centrul de tenis de 
masă" al fabricii amintite, se
lecționați pentru lecția de- 

f mo.ustrativă care avea să se des
fășoare intr-adevăr exemplar, 

sr - Cum s-a ajuns la crearea a- 
eestui centru ? Foarte simplu. 
Pentru început s-a amenajat 
sala despre care vorbeam, cu 
cheltuieli materiale minime, dar 
cu eficiență maximă in ceea 
ce privește satisfacerea pasiu
nii pentru mișcare a multor iu
bitori ai sportului din această 
întreprindere. în fruntea acțiu
nii s-a aflat comunistul Gheor- 
ghe Dumitru, directorul între
prinderii. Fotbalist, rugbyst, ho- 
cheist, jucător de tenis de masă 
de cind se știe, suporter rapi- 
dist din vremea în care juca 
fotbal în Ciurel, inginerul Du
mitru. cunoscut de toată lumea 
ca „directorul care joacă fot
bal cu cartierul", este real
mente motorul activității spor
tive de la „Tricodava", pe care 
o dorește cu nimic inferioară 
producției și produselor între
prinderii, cunoscute atît în țară, 
cit și in numeroase țări ale 
lumii.

/
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JUCĂTOARELE NOASTRE AU DOMINAT PRIMA ZI 
A REUNIUNII INTERNATIONALE TENIS

„LA NOI E LA MARE CINSTE 
TENISUL DE MASA-

Din discuția cu secretarul 
asociației sportive. Constantin 
Covăcescu, după alură — pi
vot de baschet, după debitul 
verbal — radioreporter sportiv, 
aflăm că, la terminarea progra
mului, mundtorii — chiar cei 
din schimbul HI — dau o 
raită pe la sală pentru un set- 
două. „Știți, la noi e la mare 
cinste tenisul 
își desfășoară 
„centrul" de 
pentru copii, 
fiind tot.

de masă" ! Aid 
activitatea și 

tenis de masă 
majoritatea lor 

de-ai fabricii, prin 
părinții lor sau prin învecina
rea cu întreprinderea din car
tierul Drumul Taberii. O bună 
rezolvare în dublu-sens s-a gă
sit prin găzduirea în această 
sală a grupelor Clubului spor
tiv școlar nr. 1. al cărui an
trenor se ocupă, la rîndu-i, și 
de centrul amintit, cu peste 70 
de copil „legitimați", adică cu... 
legitimații de intrare pe poarta 
fabricii.

Cînd larma copiilor se stinge, 
încep antrenamentele echipelor 
fabridi — fete și băieți — par
ticipante in campionatele mu
nicipale, „Onoare" și „Promo
ție". Din echipele fetelor fac 
parte, printre altele. Marcela

(Continuare in pag. 2—3)

Mihail VESA

Viitoarele instructoare pentru gimnastica in producție. In prim-plan, 
stingă, Letiția Stoicescu, „sufletul cursului" Foto : V. BAGEAC

• Virginia Ruziei (România) învinge pe Betsy Nagelsen 
(S.UA.) • Româncele conduc in partida de dublu, în

treruptă din cauza ploii
Păcat de acele frumoase sec

vențe de tenis, oferite ieri de 
protagonistele galei inaugurale, 
brusc curmate de căderea ploii. 
Am fi asistat, poate, la două 
conseeutive victorii românești. 
Astfel, am rămas la una sin
gură, cea cucerită de Virginia 
Ruziei in fata redutabilei sale 
adversare, americanca Betsy Na
gelsen. Partida de dublu s-a 
întrerupt în momentul cind 
echipa noastră se apropia sim
țitor de punctele deciziei.

Așadar, prima partidă a fost 
un succes. A ciștigat convingător 
Virginia Ruziei. în special în 
asalturile finale, după ce setul 
intîi se arătase mult mai strîns. 
La un moment dat. Betsy Na
gelsen avea 2 ghemuri avans 
(1—3). apoi a fost egalată și de
pășită (4—3 și 5—4), dar șansa 
(sau graba Virginiei, la servi
ciu) o ajută să iasă din mo
mentul dificil si să aducă jocul 
în prelungiri. La 5—5. pe ser
viciul acesteia. Ruziei contra
atacă decis, face ..break" (6—5), 
apoi se desprinde, la 7—5. A 
fost un set de luptă, nereeditată 
în al doilea, mult mai rapid 
hotărit in favoarea româncei : 
Virginia Ruziei — Betsy Nagel
sen 7—5. 6—1.

Dublul a început promițător. 
Florența Mihai (deși parcă in- 
călzindu-se mai greu in prime
le faze) a format o bună pere
che cu Virginia Ruziei, amin-

vee, alături de Betsy Nagelsen, 
a fost vioara intîi. împotriva 
retururilor acesteia, foarte efica
ce. au trebuit să lupte in prin
cipal româncele. Si au reușit, 
desprinzîndu-se de la mijlocul 
primului set. pentru a si-1 ad
judeca la 6—3. Al doilea părea 
și el limpezit, la 5—4 si servi
ciul Florenței Mihai. La intre-

Virginia Ruziei, in partida inaugurală de ieri 
două jucătoarele noastre ata- 
cind adesea vehement poziția 
adversarelor lor. în care cam
pioana iugoslavă Mima Jauso-

La București: TRIUNGHIULARUL DE SPADA 
ROMÂNIAFRANJA ITALIA

și duminică, sala 
2 din Capitală va 
importantă competi-

Simba tă 
Floreasca 
găzdui o _ .
ție internațională de spadă. în 
prima zi se dispută triunghiu
larul echipelor Franței, Italiei, 
și României, duminică desfășu- 
rîndu-se un concurs individual. 
Ambele reuniuni încep la ora 
8,30.

întrecerile se anunță deose
bit de echilibrate, ținînd cont 
de faptul că echipa Franței a 
câștigat recent Turneul 
națiuni, iar echipa 
niei s-a numărat 
protagonistele acestui 
Iată componenta celor 
chipe : FRANȚA — 1

Baisse, Salcsse, Picot. Hou- 
guenode ; ITALIA — Bcllone, 
Pili a, Paretti, Serangelli, Gân
di ani ; ROMANIA — Popa, Zi
dar», Angeleseu, Bărăgan, Iorgu.

Foto : B. VASILE 
cere cu picăturile de ploaie, iu- 
țindu-și și ele ritmul, aceasta 
pierde insă sansa unei Încheieri 
imediate. Partida 
Ia scorul de 6—3, 
reluată azi.

Programul celei 
uniuni - 
(ora 15) 
simpluri : Virginia Ruziei întâl
nește pe Mima Jausovec. iar 
Florența Mihai pe Betsy Nagel
sen. Partide care promit un 
spectacol atractiv, dacă și vre
mea va fi în consens să ni-1 
acorde.

se întrerup»
5—5 si va O

de a doua re
ia arena

— începe cu
Progresul 

două

Radu VOIA

In etapa de ieri a campionatelor de Handbal

celor 7 
Româ- 
printre 
sezon.

■ 3 e-
Ribaud,

LA BAIA MARE

TRICOLORII PREGĂTESC MECIUL 
CU REPREZENTATIVA U. R. S. S.
• Iordănescu va juca in mod sigur • Selecționabilii și-au studiat 

ieri — pe micul ecran — partenerii de întrecere • Astăzi și mîine, 
ultimele antrenamente ale fotbaliștilor noștri

După meciul cu Espanol Bar
celona — și ținînd seama de 
concluziile lui — ieri au con
tinuat, la Snagov. antrenamen
tele tricolorilor în vederea jo
cului pe care îl vor susține du
minică în compania reprezen
tativei U.R.S.S.

Timp de o oră, în cadrul unef 
lecții de recuperare. Ștefan 
Covaci a lucrat separat cu fot
baliștii care au fost titulari 
miercuri, adică cu Mihai Zam
fir, Mehedintu. Ștefănescu, Vi- 
gu, Zahiu, Boloni, Rădulescu, 
Crișan, Bălăci și Marcu. Porta
rii Râducanu și Windt au făcut 
un antrenament i 
gindu-si. reciproc, 
solicitante.

Ceilalți, jucătorii 
partida cu Espanol 
II. Iordan eseu) și 
intrat în joc pe parcurs (Dorn 
Nicolae și Radu II), au făcut un 
antrenament mai tare, sub su
pravegherea lui Constantin Cer- 
năianu și Ion Voica.

Fapt îmbucurător. Iordănescu 
(nemaiacuzînd dureri de pe ur
ma contuziei contractate dumi
nică, într-un duel cu Șerbăno- 
iu) s-a simtit bine, a răspuns 
la toate solicitările, va fi pe 
deplin recuperabil Dină la ora 
meciului cu U.R.S.S. — ne în
credințează conducerea tehnică

a echipei noastre naționale. Dar. 
apropo de contuzia lui Iordă- 
nescu, iată un „buletin medical" 
complet de la lotul nostru repre
zentativ : Coman (ruptură mus
culară la piciorul sting) a ple
cat acasă, miercuri, după jocul 
cu Espanol; Stoica (întindere 
musculară nerecuperabilă pină 
duminică) ; Mehedintu, Marcu

(ambii contuzii ușoare, de coap
să) și Bălăci (entorsă de ge
nunchi). toți trei recuperabili.

Revenind la antrenamentele 
propriu-zise, trebuie spus că te
ma lecției de ieri după-amîază 
a ținut cont în mod precumpă
nitor de unele realități ale me- 
dului-test cu Espanol : s-a lu
crat, așadar, individualizat, în 
funcție de unele deficiente (vi-

Gheorghe N1COLAESCU

specific, tră- 
suturi grele.

nefolositi în 
(Sătmăreanu 
cei care au

(Continuare in pag. 2—3)

O parte dintre „tricolori", la antrenamentul ieri. De la
stingă la dreapta : Ștefănescu, Rădulescu, Vigu, M. Zamfir, Me
hedinții, Zahiu, Bălăci și Crișan Foto : Dragoș NEAGU

Două etape cu jocuri echili
brate, interesante și atractive 
au solicitat ieri, din plin, aten
ția iubitorilor handbalului. Au 
fost două etape intermediare, 
dar foarte importante, mai ales 
în campionatul masculin, în 
care s-a disputat derbyul de la 
Baia Mare, ciștigat de Steaua, 
în întrecerea formațiilor femi
nine, să notăm că liderul a ce
dat un punct pe teren propriu 
și că, la Tg. Mureș. Construc
torul Timișoara a obținut — 
Pe merit — două puncte foarte 
prețioase.

MASCULIN 
bAimArenh n-au mai re

editat COMPORTAREA DIN 
„CUPA". Așteptat cu un enorm 
interes (peste 4 000 de spectatori 
au asistat la meci), jocul dintre 
H. C. Minaur Baia Mare și 
Steaua nu s-a ridmat la nivelul 
memorabilei finale a 
României", jn care victoria 
revenit formației 
Handbaliștii de la Minaur 
început bine, au deschis 
au condus cu 3—2 (min. 
apoi ei au cedat treptat 
calmului, lucidității și 
bune manifestate de

REZULTATE TEHNICE

„Cupei 
a 

băim arene.
au 

scorul, 
9), dar 
în fafa 
formei 

formația

bucureșteană. Pe măsură 
Palko rata tot mai mult, 
portarul Belu nu reușea să 
cheze șuturile lui Birtalan 
Drăgăniță (ambii excelenți 
acest meci cu miză 
Steaua s-a desprins în 
toare, obținind o victorie meri
tată : 16—15 (8—7). Alături de 
cei doi principali realizatori, 
din echipa învingătoare s-a mai 
remarcat portarul N. Munteanu. 
Punctele 
Birtalan 
4, Gaju 
Steaua, 
Palko 3.
cn și Panțîru pentru
Excelent arbitrajul cuplului bu- 
zoian C. Căpătînă și R. IamandL 
(Ion GAVRILESCU).

O BUNA REPETIȚIE GENE
RALA înaintea derbyu- 
LUI. In ciuda scorului (26—13), 
meciul Dinamo București — 
Gloria Arad a fost plăcut, an
trenant și aceasta pentru că — 
dorind să facă o repetiție gene
rală înaintea derbyului de du
minică cu Steaua — dinamoviș- 
til au luptat cu ardoare pentru

c» 
iar 

blo- 
ri 
in 

mare), 
ciștigă-

au fost marcate de 
5, Drăgăniță 4, Stingă 

2 și Tudosie pentru 
Boroș 5, M. Voinea 3, 
N. Voinea 2, Avrames- 

Minaur.

(Continuare in pag. a 4-a)

MASCULIN (etapa a Vlll-a)
H.c. Minaur Baia Mare — 

Steaua 15—16 (7—8)
C.S.M. Borzești — Politehni

ca Timișoara 29—15 (12—7)
știința Bacău — Universita

tea Cluj-Napoca 25—16 (13—6)
Relonul Săvlnești — Dinamo 

Brașov 14—14 (8—6)
Dinamo București — Gloria 

Arad 26—13 (12—6)

FEMININ (etapa a Xll-a)
Mureșul Tg. Mureș — Con- 

structorul Tim. 9—10 <6—4)
Universitatea Timișoara — 

g Progresul 11—11 (7—5)
7$ Universitatea Cluj-Napoca —

Rapid 15—14 (9—9)
Ș I.E.F.S. — Hidrotehnica Con- 
Ș stanța 15—21 (19—13)

Confecția — Universitatea
Ș București 16—17 (10—8)

Duminică, campionatele de handbal (Divizia A) programează 
2 etapele a IX-a, ultima a turului (masculin) și a XIII-a (femi- 

nin). Derbyul zilei. Steaua — Dinamo București, este programat 
la ora 11,15 pe terenul clubului sportiv Steaua, de la Ghencea.

________________

I
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LA C.E. DE JUDO, SPORTIVII NOȘTRI
S-AU COMPORTAT MERITORIU

La Campionatele europene de 
Judo desfășurate în capitala 
Finlandei, unul dintre sporti
vii români, Arpad Szabo, a 
ajuns în finala categoriei su- 
perușoară (60 kg), cucerind me
dalia de argint. Acesta este cel 
mai însemnat succes obtinut 
pînă acum de sportul românesc 
la competițiile continentale de 
judo. Totodată, la aceeași com
petiție de la Helsinki, „ușorul" 
(71 kg) Cornel Roman s-a cla
sat pe locul 6. Amănunte de la 
„europene" am primit, la îna
poierea lotului, de la antrenorii 
Sabin Lucea si Aureliu Barbu, 
care i-au însoțit pe sportivii 
români la Helsinki. Astfel, am 
aflat că Szabo și-a învins de
tașat toti adversarii întîlniti în 
grupa sa (în ordine) : V. Gar
cia (Spania). R. Steidele (R.F. 
Germania) și A. Strandowicz 
(Polonia). El s-a situat pe pri
mul loc în grupă, calificîndu-se 
pentru 
cadrul 
ferentă 
(R. D. 
le, cu 
a realizat iarăși o victorie ne
tă (7 ’
de a 
Hanul 
bronz _
In acest meci. ___  _ ___
foarte aproape de medalia de 
aur, dar în min. 3 s-a dezechi
librat. dînd prilej adversarului 
să ia un avantaj minim. Pînă 
la sunetul gongului final Szabo 
a încercat toate procedeele teh
nice de atac pe care le cunoaș
te. dar Felice Mariani, cu în
delungata sa experiență, 
evitat cu abilitate si a 
decizia.

C. Roman a încheiat 
cele 4 meciuri susținute

drul grupei cu victorii numai 
prin ippon (înainte de limită) 
în primele minute : F. Anders
son (Danemarca) min. 1.5. O. 
Witjes (Olanda) min. 0,15. P. 
Holmolahti (Finlanda) min. 3,10. 
A pierdut (tot prin ippon) doar 
la M. Talaj (Polonia), clasîn- 
du-se pe locul 2 in grupă, dar 
a obtinut calificarea pentru 
„optimi", unde n-a reușit însă 
să treacă de valorosul sportiv 
sovietic Al. Dvoinikov. Toma 
Mihalache (semimijlocie), în 
care se puneau speranțe, a lup
tat dezordonat, cu mult sub

SPORT! YU

optimile de finală, în 
cărora a dispus (la di- 
de 5 p) de H. Arndt 

Germană). In semifina- 
A. Mcszaros (Ungaria),

p). cucerindu-si dreptul 
evolua în finală cu ita- 
F. Mariani, medaliat cu 
la J. O. de la Montreal. 

Szabo a fost

, le-a 
primit

3 din 
In ca-

PRIETENII SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

Chiriac, Gheorghița Barbu, Mi
titica Cernat, Natalia Andrei, 
avînd ca instructor ți, sperăm, 
viitor antrenor pe Virgil Guja. 
între băieți, Virgil Costea, 
Costel Negrea, Marian Voi- 
neagu, Traian Sersea, Adrian 
Arnăutu. Instructor — Mihai 
David, participant ți el la 
cursul de formare a antreno
rilor.

Despre „secția" de tenis de 
masă de la „Tricodava" antre- 
noarea federală Ella Constan- 
tinescu ne spunea : „Acest mod 
de organizare asigură, cred, cea 
mai modernă formă de practi
care a sportului de performanță 
In relație sirînsă cu producția 
în care sini angrenați sportivii". 
Și rezultatele n-au întîrziat să 
apară : s-a urcat în fiecare an 
cîte o treaptă în drumul spre 
divizia națională, pomindu-se 
de la campionatul de sector, 
drum în care șanse mai mari 
le au în prezent — după a- 
prederea conducerii asociației 
— reprezentantele celor peste 
4000 de muncitoare de la „Tri
codava".

CENTRU PENTRU SĂNĂTATE, 
FRUMUSEȚE SI BUNĂ 

DISPOZIȚIE I
Lunea și joia, între orele 16 

ți 17,30, tenisul de masă este 
„detronat* de gimnastică. Fe
mei din fabrică, al căror nu
măr este în creștere continuă, 
participă la lecțiile organizate 
în Centrul de sănătate condus 
de prof. Adina Birlea, ■ de la 
I.E.F.S. „Cursul este foarte bine 
primit de femeile de la «Trico
dava»-. Cursantele găsesc aici 
toate cele necesare. Sînt aju
tată Ia ținerea lecțiilor de 
studentele Aglaia Plăcintă 
(anul III) și Mariana Oliei 
(anul II) de la I.E.F.S. în ca
drul acțiunii de integrare în 
producție a studenților noștri. 
Dealtfel, studenta din anul IU 
își pregătește lucrarea de diplo
mă cu aspecte specifice din 
acest centru de sănătate, etero
gen ca virsiă, încadrat însă ri- 
guros în prescripțiunile medi
cilor. Fiecare cursantă are fișă 
medicală «la zi», deci măsuri 
de securitate suficiente".

Stăm de vorbă cu Leiiția 
Stoicescu, sufletul cursului (a- 
firmația aparține prof. Bîrlea). 
„Centrul acesta înseamnă foarte 
mult pentru mine, deoarece aici 
mi-am reluat, după mulți ani

La eiteva minute după sosirea delegației noastre de la Campio
natele europene de judo, pe aeroportul Otopeni

MED ALIA ȚI

Felice Mariani (holia), 2. Arpad 
_____ ___arwoj, □. n. rtVTKx (R-D. Germano) și E. Pogorefov 
(U.R.S.S.) ; «emiușoarâ (« kg) : 1. Torsten Reissman (R.D. Germana), 
2. J. Sokidikin (U.R.S.S.), 3. J. Tungrik (Ungaria) și B. Kosx (fogosta- 

Gunter Kruger (R.D. Germană), 2. H. Dor-

SPORTIVI ROMÂ^f f 
PESTE HOTARE

LA DALLAS CONTINUA TUR
NEUL FINAL W.C.T. Inaurte t» 
începerea întrecerilor, crgyUr»- 
torii au procedat la o nouă o- 
gere la sorți, astfel că în — -za 
partidă Die Năstase îl va ttsgzu 
pe 'Eddie Dibbs. In al <Sc_e» 
sfert de finală : Gerularta 
Ramirez 6—1, a—6, 6—2, 6—1.

CONCURSUL DE MOTOCMBU 
CUPA PRIETENIA*. Dispusa-A 

la Zilina întrecerea a priieju.t a- 
flrmarea unor sportivi româm : 
Ernest Mulner a ocupat tocul 3 
la clasa 250 cmc, unde pe tocul 
10 s-a clasat Mihai Banu. 
participat M de concur enți 
8 țări.

TURNEUL DE ȘAH DE 
ZAMARDI (UNGARIA). In 
ceastă pitorească localitate 
pe malul Balatonulul, are loc 
Interesant turneu masculin 
șah. Sportivul romăn Iullu Szabo, 
cu piesele negre, l-a învins în 
runda a 9-a pe bulgarul Kai- 
kamdzozov Alte rezultate : Ujtel- 
ki — Pinter 1—0, Blelczyck — 
Portisch */,—'A, Varasdi — Meh- 
ring Vr-'/i, Budlnskl — Marosl 
%—*/,. Lider al clasamentului se 
menține Portisch (Ungaria) 1 p, 
urmat de Ujtelki (Cehoslovacia) 
8 p șl Mehrlng (R.D.G.) 5V. p. 
Biliu Szabo (România) are t’/i P.

adversarilor săi prin „hanței* 
(decizie), deci In funcție de 
preferințele arbitrilor. Mai mult. 
In partida cu T. Reissman (R.D. 
Germană), care avea să cuce
rească medalia de aur. au apă
rut puncte pe tabela electronică 
pentru procedeele tehnice fina
lizate de C. Niculae. dar după 
ce arbitrii s-au consultat, punc
tele au fost trecute... adversa
rului 1

„In general, se poate aprecia 
— a concluzionat antrenorul S. 
Lucea — că, fată de experiența 
lor competitională. sportivii ro
mâni au avut o comportare me
ritorie. Unii dintre ei ne dan 
speranțe că pot realiza rezul
tate bune la următoarele com
petiții și îndeosebi Ia Jocurile 
Olimpice din 1380". (C. ChJ.

(60
H.

kg) : 
Arndt

1.Cot supenițooră
Szabo (Romania).
(U.R.S.S.) î l

via) ; ușoară (71 kg) : 1. Gunter Kruger (R.D. Germană), 2. H. Dor- 
bondt (R.F. Germooia), 3. A Moknor (Ungaria) și J. Adonw SAng(ia) î

3.

semimijlocie (78 kg) : 1. Harald Heinke (R.D. Germană), 2. A Adam
czyk (Polonia), 3. B. Jatowt (Au sir ta) și P. Tchoultovyan (Franța) ; 
mijlocie (86 kg) : 1. Aleksei Jatskevia (V.R.S.S.), 2. Fr. Uîtsch (R.D. 
Garmonâ), 3. O. Roethlisterger (Elveția) și L Frank (R.F. Gerihanta); 
semigrea (95 kg) : 1. Dietmar Lorenz (R.D. Gennar.â), 2. A Parisi 
(Franța), 3. Van de Waite (Belgta) p I. Gurin (U.R.S.S.) ; grea 
(+95 kg) : 1. Peter Adelaar (Olanda), 2...................................................
Rouge (Franța) și A Hovîfcov (U.R.S.S.) ;
(R.D. Germană), 2. L Roage (Franța), 3. 
Nișaradze (U.R.S.S).

J. Verge (Ungcria), 3. L 
open : 1. Dieimcr Lor»» 
i. Vo rgo (Ungcric) fi O.

posibilități, fiind învins de aus
triacul B. Jatowt (prin ippon) 
si de vest-germanul H. Bitter- 
berg (cu 5 p). A cistigat doar 
în fața elvețianului W. Hagman, 
insuficient însă pentru a intra 
In „optimi*.

Deși au luptat cu ambiție, ti
nerii Constantin Niculae (semi- 
ușoară). Costel Năftieă (mijlo
cie). Pavel Dră zoi (semigrea si 
open) si Ion Arsenoiu (grea), 
n-au izbutit să tină piept unor 
adversari evident superiori. To
tuși. se cuvine o mențiune lui 
Niculae, care a obținut o vic-

DE LA „TRICODAVA"
de întrerupere, activitatea 
sportivă. Ca fostă gimnastă, pot 
afirma că datorită exerrițiilor 
pe care le execut mi-au revenit 
mobilitatea articulară, rezis
tenta, am mai multă patere de 
muncă. Nu mă mulțumesc su
mai eu atit ; caut aă conving 
și alte colege să participe Ia 
activitatea din acest centru pen
tru sănătate, frumusețe și bună 
dispoziție. In plus, in intențiile 
noastre se află și formarea n- 
nei echipe de instructoare pen
tru conducerea gimnasticii în 
producție în secții, cu exerciții
corective și de destindere, ac
țiune Ia care sînlem
atent și competent de 
dactice și studenți
I.E.F.S.".

spri finiți 
cadre

de
dl-
la

(prin ippon) In fata sue-torie „ „ .
dezului P. Asmussen, iar in al
te două meciuri la punctaje ega
le victoriile au fost acordate

„CUPA TUNGSRAM- LA VO
LEI. în ziua a H-a a competiției 
internaționale masculine care se 
desfășoară la Budapesta, repre-> 
tentativa Cehoslovaciei a ciștigat 
cu 3—0 (5, 12, 1«) partida cu e- 
chipa țării noastre. în alt joc, 
Ungaria — R.F. Germania 3—0, 
(12, 6, 6).

★
La „Tricodava* există și.un 

campionat de fotbal pe secții, 
la care participă 13 echipe, ți
nui de tenis — tot pe secții —, 
cu peste 25 de participanți, ți 
unul de tenis de masă, toate 
organizate în cadrul „Daciadei". 
Ar trebui scris și despre acti
vitatea la baschet și orientare 
sportivă, și de excursiile și dru
mețiile săptămînale, și de...

Experimentul sportiv de la 
„Tricodava" nu mai este... expe
riment. El a devenit activitate 
sportivă curentă, obișnuită, cu 
mari foloase pentru muncitoare 
și muncitori, organizată și con
dusă de oameni pricepuți, ini
moși, care au înțeles rosturile 
adinei și binefăcătoare ale e- 
xercițiului fizic și sportului.

CAMPIONATE • COMPETIȚII
PRIMA ETAPĂ 

A CAMPIONATULUI 
DE CĂLĂRIE

înainta participării la concursul 
International de obstacole de la 
No vi-Sad (iu^osla-.'ia). programat 
între 13 si 21 mai. la Craiova se 
dispută prima etapă a campiona
tului republican de călărie (dre
saj și obstacole). După ee 
■liercuri și joi s-au desfășurat 
probele de calificare rezervate 
caScr remențj. astăzi »e dă pri
mul start oficial In probele de 
dresaj (cat. ușoară) si obstacole 
(cat. semiușoară). urmînd ca în
trecerile să continue dmbătă tl 
duminică cu proba de obstacole 
(cat. ușoară) si echipe (cat. ușoa

ră si mijlocie). La competiție, 
ears este găzduită de baza hipică 
din «Parcul poporului* din loca
litate, participă călăreți de la 
Steaua. OUmpia București. Agri
cola Lufoj, Venus Mangalia. Bu
covina Rădăuți. A.S.A. Cluj Na
poca si C.SJL Craio\a.

DIVIZIA A LA TENIS 
DE MASĂ

In camp.cnatela Di«lzâei A la

FEMININ
Progresa] București — C-S- 

Arad II 3—4. Deși Maria Ale
xandru a dștigat toate partidele, 
formația sa a părâs.t mesele în
vinsă. Diferența de valoare 
existentă intre echipierele bucu- 
reștene rAmine și in această ediție 
de campionat marea problemă a 
duhului din str. dr. Szaicovici. 
Victoriile arădencelor au fost 
obținute de liana Mihuț, Eva 
Ferenczi și >Lagdalena Leszay, 
toate învingătoare în partidele 
susținute cu celelalte două jucă
toare ale Progresului (FHhnon șl 
Moldovan) ; Progresul Boc. —

a
C-S. Arad I 5—L Alexandru 3 v 
«1 Moldovan 2 v, respectiv Lâvla 
Căruosru 3 v, Bdiko GySugy&si 
ți Crinela Sava eu câte 1 v sînt 
autoarele punctelor ; Spartac Buc. 
— C.S.SI. Cluj-Napoca 1—8. Au 
dștigat Simona Ursa țl neaua 
Szekely cîte 3 v, I4M Dozsa 2 v 
pentru clujcnce, Virginia Popa 1 
v pentru bucureștence ; Potiteh- 
■ica Buc. — Metalurgistul Cugir 
8—4 : Partida CJS.Ș. Slatina — 
Gtoria-Șolmii Buzău a fost «.mi
nată pentru ziua de 13 mal.

MASCULIN
Progresul Buc. — C-S-M. Ctuj- 

Napoca 4—13. Siznton Crițan 
■ fost cel mal bun jucător al 
oaspeților, clștigînd toate parti
dele. Celelalte victorii ale învir- 
gâteriior au fost abținute de 
frații Bohm (cite 3 v), Doboșl 2 
v și dublul Crișan—Zaolt BShm. 
Pentru învinși au rfștlgat Cauri 
(3 v) ți Buzeseu (1 v) ; Univer
sitatea Craiova — Gloria-Șoimii 
Buzău 7—10. Au cîștigat Moraru 
șl Bomanescu (câte 3 v, r 
dublul). Badea 2 V și Dinu 1 
pentru oaspeți ; Ftr&nescu 4 
Gheorghe 2 v(!) șl Borca 1 
pentru gazde ; Comerțul 
Mureș — Politehnica București 
11—6 ; Locomotiva București — 
Tractorul Brașov 14—3. Meciurile 
C.S.Ș. Craiova — C.S.M. Ieși 
șl Constructorul Hunedoara — 
C.S.Ș Odorhedu Secuiesc se dis
pută la 14 mal. (M. Gh.).

ȘAH : LUPTA SE DA 
PENTRU EVITAREA 

RETROGRADĂRII
Dacă soarta primului loc este 

practic decisă în campionatul 
național de șah pe echipe (Uni
versitatea București nemaiputînd 
pierde titlul), în schimb lupta 
pentru evitarea retrogradării a 
rămas deschisă, poiarizlnd aten
ția șl interesul către.^ subsolul 
dasamentuluL

Locomotiva București este, eu 
două runde înainte de final, ocu
panta sigură a ultimului loc. 
Fer.tru a scăpa însă de locul 9 
rin: in competiție diiectă nu mal 
puțin de 5 echipe, aliniate, deo
camdată, pe distanța a 2 puncte. 
Foarte important în această 
cursă este rezultatul meciului 
Universitatea Iași — C.S.U. Bra
șov, din runda a 7-e, în care ie
șenii conduc cu 5—4, o partidă

plus
L V

▼
Tg.

• CENTRUL DE LUPTE LIBERE 
din Tg. Bujor, înființat de moi 
puțin de un an și care se af.ă 
sub patronajul C.S. Dunărea Go
luți, a obținut primele sate suc
cese Astfel, ta recentele campio
nate republicane ale copiilor 
care au avut ioc la Deva, N. 
Năstase, M. Loc he șl A. Budescu 
au obținut locuri de frunte la 
copii ' fimici și mari), iar zîieJe 
trecute echipa „centrului*- a 
efectuat un turneu în Bulgaria, ta 
Sumen. • IN VALEA JIULUI s-a de
putat cea de a IH-o ediție a „Me
morialului Aurel Crisnic" la fotbal 
pentru echipe de copii. Din cete 25 
de participante la competiție, In 
finală au ajuns formațiile școMfor 
generale nr. 4 și nr. 1 din Pe
troșani. A cîștigat prima echipă 
cu 7-3. • LA TURNU ROȘU Qud. 
Sibiu), cu prilejui sărbătoririi 
fiilor satului, au avut loc șl o 
serie de manifestări sportive, 
tocuri de oină, volei, tenis, fot
bal. La oină, echipa Școlii gene
rale din Turnu Roșu a dispus de 
C.F.R, Sibiu eu 11—8, ba fo:bal 
OT-tu! Tumu Roșu o întrecut 
echipa de veterani a satului cu 

tar ta tenie a cfștlgat BHe

Grigore. * IA CUJMÎR pud. Me
hedinți) ou avut ioc tradiționalele 
înti Iruri sportive intre tinerii din 
toeolitole ji cei din comuna iu
goslavă Popovico. La fotbal țl la 
tenis de masă au cițtlgat sporti
vii din Cujm'rr cu 9—2 ți respec
tiv 5—0, iar la șah oaspeții cu 
6—0. • OINĂ a ajuns intr-o si
tuație critică in județul Ouj* La 
recenta etapă județeană a „Cu
pei României** ou partici
pat doar trei echipe : Liceul in
dustria’ de construcții Ou j-Napoca 
(echipă clasată pe primul ioc), 
Institutul agronomic Cluj-Napoca și 
Granitul Poeni (singura formație 
din mediul rura-l în acest sport 
specific satelor I). De mențio
nat că ta faza pe municipiul 
Quj-Napoca au participat 10 
formații... a PESTE 250 DE CO
RI s-au întreciX ba Tg. Mureș In 
cadrul ,,Daciadei“ Ia patine pe ro
tile, Concursul desfășurat pe 
aleile parcatei ,,23 August*‘ a fost 
cî ști gat de $coc!a generală nr. 
7 (praf. Al. Mozes). La Individual 
au terminat pe primul loc : ludith 
Csiki ($c. gen. 2) și S. Mobxw 
(Lie. Bolyai) — la categ. 4-8 <mb 

Zîfia Szoke (Șc. gen. 3) fl Z.

Lakatot (Șc. gen. 10) — ta categ. 
9—10 ani, Gabriela Olah ($c. 
gen. 1€) ți L Gyargy ($c. gen. 
4) — ta eateg. 11—12 arvl, Cris
tina Boer și A. Acs (ambii de 
ta Șc. gen. 7) — ta eateg. 13-14 

ani. • LA CORNUL LUNQI, co
mună in Județul Suceava, a-a 
dat in folosință un adevărat com
plex sportiv, care a fost rea-lirat 
In bună parte prin munca patrio
tică a cetățenilor șl cu sprijinul 
material al organelor focale. 
Noul complex cuprinde terenuri 
cu suprafață acoperită cu bitum 
pentru handbal, volei și baschet, 
un teren de fotbal gazonat și 
vestiare. • POPICARUL BRAȘO
VEAN Moise GaH a evoluat cto- 
Bkinicâ pentru ultima cară ta 
echipa Rulmentul (Divizia A). 
După ce a terminat Jacul, ctrao- 
gorul Moise GaH o fost sărbă
torit de către colegii toi de 
Întrecere, primind 11 garoafe 
simbol izînd cef 11 ani In cane a 
activat In formația Ruftmentut e 
LA A.S. PETROLUL BÂICOI se 
desfășoară c frumoasă actMtate 
to popice. Echipa de senioare se 
numără printre fruntașele DMziet 
A, tar formația de Junioare c 
dștlgat recent titlul de campfoo- 
■ă a Județului Prahova.

RELATĂRI DE LA: T. SIrfopel, 
S. Bătoi, I. lonescv, Gh. Manafu, 
I. Pocol. C. Albu, G Gruia și 
M. Hermeneonu.

&

g

II

(pOucșoară — Marcovici) fiind în
treruptă.

In runda a 7-a fruntașele au 
cîștigaț din nou : Universitatea 
București — Politehnica 5Vj—3*/s 
(1), Medicina — Petrolul iVs» 
LT.B. — Locomotiva «Vș—3*/j ; 
Vulcan a obținut o victorie foar
te prețioasă la Electromotor (6J/r— 
3P/a), dominîndu-i net pe timișo
reni la mesele masculine : 5Va—’/j!

CLASAMENTUL GENERAL î 
Universitatea București cu 21 p 
(47 puncte de partidă), urmată 
de Medicina lfi (42Va), I.T.B. 15 
(47), politehnica 16 (41Vi), Petro
lul 7 (284/z), Electromotor 6 (30‘/x), 
Vulcan 6 (291/:). C.S.U. 6 (»*/>) 
un meci mai puțin, Universitatea 
Dașl 5 (27V3) un meci mal puțin. 
Locomotiva 1 (25V2).

MASCULIN : I.T.B. 287* Unlv. 
Buc. 28 (1), Politehnica 24 (1),
Medicina 24, Vulcan 231/*

FEMININ Electromotor li1/* 
Medicina 10, I.T.B. 9, Politehnica 
8, Univ. Buc. 6*/:.

JUNIORI—JUNIOARE : Univ. 
Buc. lî1/!, I.T.B. și Politehnica 
>Vs» Medicina 81/:, Petrolul 7Va*

In runda a 8-a are loc meciul 
LT.B. — Politehnica.

LA BRĂILA, CONCURS 
DE VITEZĂ PE CIRCUIT 

LA AUTOMOBILISM
Duminică 14 mai. la Brăila — 

municipiu cunoscut pentru ospi
talitatea pe care o acordă spor
turilor mecanice — sc desfășoară 
prima etapă a Campionatului re
publican de viteză pe circuit la 
automobilism. La startul întrece
rilor se vor afla cei mai buni 
alergători, în frunte cu campionii 
de anul trecut : Nicolae Mihăi- 
lescu — Unirea Tricolor (clasa 
pînă la 1000 cmc). Mircea Ruses- 
cu — Unirea Tricolor (clasa pînă 
la 1150 cmc). Ștefan Iancovici — 
L A. Dacia Pitești (clasa peste 
1300 cmc). Ludovic Balint —- CSU 
Brașov și Andrei Bellu — LA. 
Dacia Pitești (clasa Dacia 1300, 
grupele I și, respectiv, a n-a).

Verificarea tehnică are loc sîm- 
bătă 13 mai, începînd de la ora 
12. iar antrenamentele oficiale si 
cursa duminică 14 mai. la ora 8.30.

„CUPA LITORALULUI” 
LA TENIS

în organizarea Clubului sportiv 
școlar nr. 2 din Constanța a a- 
vut loc tradiționala competiție 
de tenis dotată cu „Cupa Litora
lului**. La întreceri au fosf pre
zență tineri sportivi din Capitală 
și din alte centre din țară. Majo
ritatea titlurilor puse in joc, re
zervate copiilor, au fost cfștigate 
de reprezentanții clubului r ’ 
mio București. La categoria 
ani s-a situat pe primul 
Mihai Vanță, la 13—14 ani 
Șesu, iar proba de dublu 1 
<11—14 ani) a fost cîștigată 
cuplul M. Vanță—I. Șesu. 
ÎNAINTEA ULTIMEI

GATE ÎN ÎNTRECERILE 
DE YACHTING

CONSTANTA, 11 (prin telefon). 
Timpul frumos (soare si vînt 3—6 
m/sec.) a' favorizat și în a 4-a zi 
întrecerile din cadrul campiona
telor naționale si ale «Cupei In- 
de<pendenței“ la yachttag. Cuplul 
Mircea Carp — Adrian Arendt 
continuă să fie neînvins la FJ>_ 
tar Ed. Enopian, cîștlglnd a 4-a 
regată, a ajuns pe locul secund 
în clasamentul clasei Finn.

După 4 regate : Finn : 1. Gh. 
Nicolcioiu 22,7 p ; 2. Ed. Enop-a.-. 
48,7 p i 3. Alex. Vasiliu 53.4 p ; 
FJD.: 1. M. Carp — Ai Arends 
8 p ; 2. M. Mugescu — 1 
pescu 27,4 p ; 3. P. Stoica 
Boldișor 36,7 p.

In „Cupa Independenței*, bulga
rul Kr. Krastev șl aceiași Carp 
gl Arendt au cele mai mari aan- 
se să termine învingători. Iată 
ordinea primilor trei înaintea «1- 
timel regate : Finn : 1. Kr. Kras
tev 3 p ; 2. Gh. Nicolcioiu 22,7 p; 
3. Hr. Ceacîrov (Bulg.) 31 p ț 
F.D. : 1, Carp — Arendt ( p ;

2. D-iml 
p : a. j 
Cadet 
Soare
Kovace
P : 3. 1 
timist 
g&rAșaJ
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MAR1REA TEMPOULUI DE JOC
După /ocul-fcoală cu Sportul studențesc

S-A STABILIT „1T‘-LE PENTRU MECIUL
PBOCESE-VERBALE ?

FIZICA A UNOR BASCHFTBALIȘTI
JAR PRIN • • •

ampietâ. fără 
mul unei for- 
e față tempo- 
l^ufilor. Pen- 
tara noastră, 

îctionate. asl- 
1 fizice la un 
lalt devine o 

(condiție 
per- 

deoa-

>e mai multe 
s de întrecere

hotârtrea Bi- 
ea. de la 1 

6e tuni să fie 
Bed eblieato- 
eeftinele divi- 
•eolare si de 
e-telor in aer 
satattrli nre- 
9ost blneve- 

sâ eontri- 
» unei pro- 

acuitătii 
afle la pe- 

Eor unora 
echipelor dl-

Sc aeeri h>- 
fcestet aăntâ- 

dJV-«son- 
re;_aâ eu an-
G Chiraleu, 

; efiorva for- 
i A- Jucăto- 
>_ de pildă,

susțineau in sala «Construc
ția* un .amical* cu Politeh
nica Iași : echipele feminine 
Olimpia șl Politehnica se an
trenau In sălile proprii. «A 
fost un accident. De obicei, 
in zilele de luni ne antrenăm 
ta aer liber*, s-au scuzat an
trenorii respectivi, dar... fap
tul era fapt ! Este adevărat, 
alte formații le-am găsit pe 
stadion (ne referim la Rapid 
— băieți si fete. Steaua — bă
ieți si Progresul — fete), dar 

— in condițiile ară
tate — se poate 
vorbi de respecta
rea generală a unei 
decizii de importan

tă majoră T In mod cert, 
nu !

Iată motivul pentru care so
licităm ta mod expres ca Bi
roul F.K. Baschet să contro
leze aplicarea hotărîrilor sale 
care, după cum se constată, 
cămin in mare măsură în
scrise doar In registrul de pro- 
cese-verbale ! Este drept, pri
ma îndatorire revine Înșiși an
trenorilor (direct interesați). 
dar cum nu este pentru pri
ma dată cînd multi dintre el 
nu manifestă receptivitate fată 
de Îmbunătățirea calitativă a 
procesului de pregătire, inter
venția energică (și permanen
tă) a forului diriguitor al bes- 
chetului devine imperios nece
sară. ea trebuind să se ma
nifeste prin supravegherea 
Îndeplinirii măsurilor fi. ta 
cazul nerespectăril lor, prin 
sancționarea promptă a edor 
ta culpă.

Dumitru STĂNCULESCU
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CU SELECȚIONATA DE TINERET A UNIUNII SOVIETICE
Ieri dimineață, lotul de ti

neret al României a susținut 
ultimul joc de verificare îna
intea partidei amicale eu re
prezentativa similară a U.R.S.S., 
programată pentru duminică 
14 mai în orașul Odesa. Par
tenerei de antrenament, di
vizionara A Sportul studențesc 
(fără Răducano, Răduiescu, 
Grigore, Chihaia — prezenti la 
loturile A și olimpic și Grosu
— accidentat), i-a fost opusă 
formația 
Cornel 
Kraus 
jocul 
moret 
Eisei,
— Ignat, Vamanu. Țîcleanu — 
A. Ionescu, Cămătaru, Coraș. 
într-o astfel de alcătuire (cu 
I. Marin fundaș central, pen
tru a da o mai mare siguranță 
apărării), echipa s-a dovedit 
ceva mal omogenă în faza de 
apărare, dar în atac lucrurile 
nu s-au desfășurat conform te
mei de joc. Coraș, de exem
plu, a fost lipsit de nerv, de 
combativitate. Titularul acestui 
post, jucătorul Kueă, fiind ac
cidentat ta meciul cu Autotm- 
rui, de marți după-amlază, nu

cu care
Simionescu 

intenționează să înceapă 
de pe stadionul Cerno- 
din Odesa : Speriata — 
I. Marin, Stanca, Gali

antrenorii 
ri Viorel

a fost folosit. Medicul lotului, 
Florin Brătilâ, I-a supus unui 
tratament intensiv și se speră 
că timișoreanul va fi refăcut 
jrfnă la ora meciului cu selec
ționata U.R^.S., ceea ce lasă 
speranțe într-o dinamizare a 
liniei ofensive.

în acest joc-școală (arbitrat 
de antrenorul secund Viorel 
Kraus și încheiat cu 2—0 in 
favoarea studenților) au mai 
evoluat portarul Mindrilă, fun
dașul Irimie, mijlocașul L 
Peicu și înaintașul AntohL 
Conducerea tehnică a reprezen
tativei ne-a comunicat, la sCrși- 
tul jocului, numele celor 17 
fotbaliști care vor face depla
sarea la Odesa. Ei rint : Spe
riata fi Mindrilă (portari ; 
Windt a fost trecut rezerva lui 
Răducanu la lotul A), Elisei, 
L Marin, Stanca, Gali, Irimie 
(fundași), I. Petra, Vamanu, 
Ignat, Țîcleanu (mijlocași). A. 
Ionescu, Cămătaru, Coraș, Nucă, 
Oancea și Antohi (atacanți).

Azi la amiază, delegația fot
baliștilor români, condusă de 
Daniel Lăzăresea, secretar al 
FJtF., urmează să sosească la 
Odesa.

Stelian TRANDAHRESCU

RAMINE 0 PROBLEMA DESCHISĂ
A CAMPIONATULUI NOSTRU

Creșterea vitezei de joc, moi cu seamă in zona de finalizare, un 
imperativ ai fotbalului modem
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ClTEVA DATE DESPRE
OASPEȚII NOȘTRI DE DUMINICA
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use) : L FI. Fă
ta. Făgărășanu 
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Scat bine 
i: 9-6 CU 
l POLO
i Cluj-Napoca, 
Xui bder (Ra- 
. după-amiază.
► partidă foor- 
xinil celei de
turneul bucu- 
a. Bucurește- 

a carte- timp 
i *u atacat vi
ii, Rus, Popes-

. .^ajg^pec- 
let eciup! I ad- 
ute, scorul era 
uloc cu &—0 (I) 
cuc la un pas 
In atâtea rin-

> «icureșteană a 
pede încheiate 
i timp, echipa
nu prea s-au 

i) s-a... trezit 
; sâ atace cu 
■re. Urmarea ? 
Bwțl de dar 
epnze, dar n-a 
itregul handi- 
pl- partida cu 

la scorul de 
L, 1—2). Anto- 
.canu 3 (exee- 
Popescu, Nas- 
t?ăniuc de La

3 (ieri cel 
clujenilor), R. 
A.u condus co- 
dr. L Drăgan. 
jti a obținut 
, menținîndu-și 
.uit mai greu 
așteptat. Spre 

precedentă, 
e ieri a cam- 
udent in apă- 
mtilt atacurile, 

pe rapidi$ti. 
i campionilor 
din urmă cu
rbat cu 7—4 
■2), prin golu
ței 3, Rusu 2, 
leorghe. De la 
FTlncu, Gheor-

Dioamo (A.

REGATA INTERNAȚIONALA 
STEAUA LA CAIAC-CANOE

La Snagov s-a desfășurat Ieri 
tradiționala regată internaționa
lă de caiac-canoe organizată de 
steaua, la care au participat. a- 
lături de reprezentanții clubului 
bucii reștean, sportivi <fe la 
Ț.S.K.A. Moscova și Ț.S.K.A. 
Sofia. Concomitent, a avut loc fi 
concursul intern dotat cu „Cupa 
Steaua", la care nu luat parte 
sportivii unor secții din Capi
tală (mal puțin Dinamo) fi Cfen 
țară.

Atât dimineață, pe distanta de 
400 m, cit și după-amlază, cînd 
s-au disputat cursele pe 1000 m, 
steHșlii au dominat, impunlri3u-se 
în majoritatea probelor. deși au 
avut cițlva adversari valoroși.

REZULTATE. 400 m - K 1 l 
Soare (Steaua) 1S1,8 ; Masuta 
(Ț.S.K.A. Moscova) 1:33.2 ; Bori
sov (Ț.S.K.A. Sofia) 1*3,7; K1 
(f) : Marta Nlicolae (Steaua) 
2:95,1 ; Despina Sesnionov (Stea
ua) 2:06,6 ; Felicia Burtea 
(C.N.U. București) 2:08.5; K 2: 
Steaua (Lobanov—Serghei) 1:4K>,2; 
Ț.S.KA Moscova (Masir.—I.itins- 
kl) 1:41,5 ; T.S.K.A. Sofia OJiev— 
Ivanov) 1:47,1 ; C 2: Steaua 
(Marcov—Simiocenco) 1:43.0 ;
Ț.S.K.A. Moscova (Agaponov — 
Koval lev) 1:40,7 ; T-S.K-A. Sofia 
(Ivanov—lovțev) 1:55,5 ; K 2 (f): 
Steaua (Adriana Mahala—Maria 
Ivanov) 1:53,7 ; K 4 s Steaua 
(Susol — Soare — Ștefan — Pa- 
macai) 1:23,5 ; Ț.S.K.A. Moscova 
(Atamanduc — Goraliov — Lo- 
ghinov — Danilov) 1:30,1; Ț.S.K.A. 
Sofia (Jețev — Dacixjv — Ivanov 
— Iliev) 1:33,4. 1 000 m — K 1 : 
Masuta 3:57,3, Borisov 4:00.0. 
Soare 4:61,5 ; C 1 : Bereza 4:13,6, 
Corneenco 4:14,5, rvanov (T.S.K.A. 
Sofia) 4:31,6 ; K 4 (f) : Steaua 
(Mihala — Nlcolae — Simionov — 
Avram) 1:45,6 ; K 2 : Steaua (Lo
banov — Serghei) 3:35,4, T.S.K.A. 
Moscova (Masin — lAttnschi) 
3:37,3, Ț.S.K.A. Sofia (Jețev — 
Daciov) 3:48,0 ; C 2 : Steaua
(Danielov — Simiocenco) 3:48,5, 
Ț.S.K.A. Moscova (Vorobiov — 
Belii) 3:51,3, Ț.S.K.A. Sofia (Iva
nov — lovțev) 4:08,5 ; K 4 : 
Steaua (Susol — Soare — Ște
fan — pamacai) 3:07,8, Ț.S.K.A. 
Moscova 3:10,7, Ț.S.K.A. Sofia 
3:17,4. Clasament general : Steaua 
46 p, Ț.S.K.A. Moscova 26 p, 
Ț.S.K.A. Sofia 10 p,

o Slmbătă șl duminică se va 
desfășura în U.R.S.S., la VSnius, 
regata internațională din cadrul 
Dlnamovladei. Dinamo Bucu
rești participă cu cea mal bună 
echipă, în frunte cu Vasile Dîba, 
Ivan Patzaichta, Llpat Varabiev, 
Pavel Cozlov. Maria Cozma etc.
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cîștiguri, deoarece cuprinde o se
rie de meciuri deschise oricărui 
rezultat : Progresul Vulcan—Chi
mia Rm. Vîlcea, Șoimii Sibiu — 
Rapid București. Electroputere 
Craiova — Metalul Plopeni si par
tide din campionatul Italian — 
divizia B — care pot furniza sur
prize.

ASTÂZI ȘI M1INE. ultimele 
ZILE PENTRU DEPUNEREA BU
LETINELOR

Panoul cu rezultatele tragerii 
Loco de astăzi, care va avea tac 
în str. M. Eminescu 89. la orele 
17, va fi televizat la ora 19.

Prezentă pe tabelele celor 
mai înalte performanțe ta tre
cut — câștigătoarea Cupei Eu
ropei ta 1960, finalistă în cam
pionatul european 1964 șl 1972, 
locul IV ta 1968, participantă la 
turneele finale C.M. 1958, 1962, 
1966 și 1950 — echipa U.R.S.S. 
continuă să se numere printre 
formațiile redutabile ale Euro
pei și lumii. Absentă de la 
ultimele două ediții ale C.M. 
(R.F.G. si Argentina), echipa 
U.R.SJ3. a plasată de re
vista «France-Football'1 pe lo
cul 12—13 — alături de Polo
nia — ta ierarhia europeană 
a anului 1977. Și aceasta ta 
special datorită neașteptatei in- 
fringeri de la Atena (0—1 cu 
Grecia), care i-a barat practic 
drumul spre Argentina și a 
coborit-o eu cel puțin cinci 
locuri in amintitul clasament 

Coincidența face ca echipa 
U.R.S.S., asemenea reprezenta
tivei României, să-și regă
sească, prin «darul* sorților, ad
versarele din grupa pentru 
CM. "78 ta seria pentru viito
rul campionat european (Gre
cia fi Ungaria). Ca și în «Gți 
ani, echipa Uniunii Sovietice 
și-a început pregătirile prin- 
tr-un lung turneu peste hotare, 
efectuat în luna martie. Prima 
escală a făcut-o în Maroc, unde 
a Învins cu 3—2 formația țării

gazdă (după ce fotbaliștii so
vietici conduceau cu 3—0, ta 
min. 43). Apoi, ta Spania, la 
Bilbao, e» a Înregistrat un 0—0 
ea o selecționată locală. Mai 
departe, ta Franța, reprezenta
tiva sovietică a Învins eu 2—1 
o selecționată regională. A ju
cat, apoi, la Frankfurt pe Main 
(0—1) cu echipa R. F. Ger
mania. Revenind In țară la 5 
aprilie, selecționata U.R.S.S. • 
Învins Finlanda cu 10—2.

Antrenorul Nikita Simonian 
a utilizat In aceste meciuri ur
mătorii jucători, majoritatea fi
gurină si In lista anunțată pen
tru jocul de duminică de la 
București : PORTARI : Deg- 
tlarev (30 ani, Șahtior Donețk); 
Novikov (21 ani, Ț.S.K.A) ; A- 
PĂRĂTORI : Prigoda (21. Tor
pedo Moscova), Jupikov (24. 
Torpedo Moscova), Mahovicov 
(27, Dinamo Moscova), Konkov 
(29, Dinamo Kiev), Bubnov (23, 
Dinamo Moscova), Hinciagaț- 
vili (27, Dinamo Tbilisi), Go
lubev (28, Zenit Leningrad) ; 
MIJLOCAȘI-ATACANȚI : Ba- 
riak (25), Veremeev (30), Besso
nov (20), Blohin (26), Kolotov 
(29) toți de la Dinamo Kiev, 
Cesnokov (26, ȚJS.K.A.), Pe
trakov (20, Lokomotiv Moscova), 
Gațaev (26), Kipiani (26) și 
Senghelia (21) toți trei de la 
Dinamo Tbilisi.

IBIMIHI PREGĂTESC MECIBl CU HMHHHIIW 0.1. S. S
(Urmare din pag. 1)

zibile și pe pelicula trasă in 
timpul partidei de antrenorul 
Ion Voica) și în eolectiv, pen
tru exersarea unor scheme de 
atac și de apărare. Spre seară, 
întreg lotul (antrenori si jucă
tori) a vizionat — înregistrat pe 
film — meciul R. F. Germania 
— U.R.S.S., desfășurat nu de 
mult la Frankfurt pe Main și 
încheiat, după cum se știe, cu 
scorul de 1—0 în favoarea for
mației gazdă. Observații, ne 
fiecare jucător în parte. — și pe 
ansamblu — așa cum au reieșit 
din evoluția viitorului partener 
de Întrecere — au punctat, spe
răm cu folos, această vizionare.

Din programul pregătirilor tri
colorilor noștri mai spicuim : 
astăzi — două antrenamente ; 
mîine — un antrenament dimi
neața. iar după-amiază anali-

za amănunțită a comportării 
selectionabililor in meciul de 
miercuri cu Espanol Barcelona, 
analiză efectuată cu ajutorul vi- 
deomagnetoscopului.

Programul întocmit pentru toa
tă perioada pregătirii în comun, 
riguros respectat de tricolori, 
urmărește punerea la punct, sub 
toate aspectele, a unei formule 

. de echipă care să dea maximum 
de randament duminică. în me
ciul eu U.R.S.S.

Fotbalul romantic a apus de 
mult. După Inter, care a încer
cat depășirea romantismului prin 
dinamizarea defensivei, a urmat 
perioada Ajax șl Feyenoord. care 
au încercat modernizarea prin 
creșterea vitezei de joc în atac. 
Accelerarea tempoului a devenit 
trăsătură modernă, la nivel de 
națională sau de echipă de club, 
în Europa și chiar peste Ocean. 
Accelerarea tempoului este una 
dintre trăsăturile fotbalului mo
dern discutată mult în ultimul 
timp printre tehnicienii socceru- 
lui nestru. Dar. de la discuții și 
pînă la realitate există o distan
tă apreciabilă, sesizabilă în cam
pionat si. din nefericire, implicit 
Si în jocul echipei naționale.

Sub acest aspect, al creșterii 
tempoului, a fost „fotografiată- 
de cronicarii ziarului nostru ron
da a 2S-a. înainte de .fisa" fie
cărui meci, un punct de plecare: 
s-au înscris 25 de goluri, dintre 
earc oaspeții au realizat dumini
că numai 5. ceea ce sugerează 
iarăși relația acasă-deplasare.

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
i-a remarcat prin accelerări efec
tive, datorate paselor surprinză
toare (fără preluare) ale lui Dem- 
brovschl. pase care au angrenat, 
automat, demarcarea în profun
zime a lui Lata si *u pus în 
cursă pe Petrescu si AngheL, 
două extreme clasice. .Poli- Ti
mișoara a dovedit că are valen
țe de fotbal rapid, chiar dacă la 
pupitrul său se află un antrenor 
care a făcut epocă cu... .tempo
rizarea-. STEAUA a accelerat 
unilateral, numai prin angajarea 
Iul Troi, ale cărui sprinturi n-au 
putut fi urmate însă întotdeauna 
de ceilalți component ai unui 
sextet prin definiție ofensiv. 
Steaua a rămas datoare locului 
modem în atac.
• F.C. ARGEȘ a etalat. în bu

nă măsură, această trăsătură a 
fotbalului modem. Viteza de joc 
a crescut, îndeosebi prin pasa 
decisivă trimisă .dintr-o bucată* 
în adîncime. Element corelat cu 
demarcarea rapidă a coechipie
rilor fără balon. Au excelat 1* 
transmitere Iovănescu. Roșu si 
fundașul Molsescu, iar la finali
zare Doru Nicolae si Iovănescu. 
ultimul apărind des în linia L 
S.C. BACAU a desfășurat si ea 
acțiuni cu viteză sporită spre 
zona de finalizare, ajungînd în 
careul advers din 2—3 pase. în 
general, Vamanu a .filtrat* ulti
ma pasă, dar .vârfurile", cu ex
cepția lui Chitaru. n-au încheiat 
în mod fericit acțiunile, preluînd 
defectuos sau șutind anemic sî 
imprecis.
• A.S.A. TG. MUREȘ a avut 

în cea mai mare parte a timpu
lui de joc balonul șl. Implicit, 
sansa de a construi. Pasele la 
mijlocul terenului au avut pre
cizie în condițiile unui marcaj... 
visător, dar în preajma careului 
și în interiorul lui precizia a lăsat 
de dorit, tempoul echipei fiind 
moderat. Singurul jucător care a 
accelerat ofensiva în apropierea 
porții a fost Fazekaș. ajutat de
seori de ...fundașul Onutan. JIUL 
i-a apărat supranumeric. contra- 
atacînd însă pe spatii largi și 
foarte rapid prin Sălăjan. Stoi- 
chiță si Mulțescu. Ultimul, deși 
ușor accidentat și f&ră o viteză 
prea mare, a pasat rapid si opor
tun coechipierilor, contribuind de
cisiv la „ascuțirea" contraatacu
rilor echipei din Petroșani si, în 
primul rind. la punctul prețios 
obținut de mineri.
• DINAMO s-a aflat mai tot 

timpul în atac. Pentru a desface 
apărarea aglomerată a oaspeților, 
campionii au încercat să pună în 
valoare aripile echipei. îndeosebi 
pe Țălnar, a cărui viteză și forță 
de pătrundere l-au permis să 
cîștige multe dueluri cu fundașul 
Pop o viei. Tempoul acestor atacuri 
pe flancuri a fost destul de sus
ținut. îndeosebi spre final, dar 
centrările care au urmat au fost 
cam stereotipe. înalte, fiind de 
regulă ușor respinse de fundașii 
centrali orădeni. F.C. BIHOR a 
atacat foarte puțin si neconsis
tent. Acțiunile ofensive ale oră- 
denilor au fost respinse de obi
cei înainte de careul dinamovist, 
pentru că înaintașii n-au fost sus
ținuți de mijlocași, iar Florescu 
81 Kun n au frânat uneori jocul 
în așteptarea coechipierilor din 
spate.

• U.T.A. a oferit atacuri lente, 
lncflcite. caracterizate prin pase 
neglijente și centrări stereotipe. 
Doar intrarea lui Cura a dat mai 
multă iuțeală ofensivei arădene. 
noul introdus sprintînd în zona 
careului și centrînd periculos. 
F.C. CONSTANȚA s-a prezentat 
81 ea slab la acest capitol în jo
cul de la Arad. Ritmul în preaj
ma careului — lent ; D. Zamfir, 
ca și inexistent ; Peniu. neresta
bilit. s-a accidentat la primul 
sprint și a ieșit în min. 6. iar 
jucătorul de viteză n-a mai apă
rut, pentru că Ignat a fost lent, 
iar Buduru destul de retras.
• F.C. CORVINUL a păcătuit 

din punctul de vedere al accele
rării tempoului. A elaborat prea 
mult fazele ofensive, fără acele 
wun-doi“-uri sau zvâcniri care să 
surprindă apărarea craioveană. 
Abuzul în plimbarea balonului și 
centrările înalte în careu au în
locuit pătrunderile rapide, indi
cate. din care putea rezulta pasa 
înapoi pentru o finalizare tăioa
să. UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a adoptat soluția contraatacului, 
accelerat mereu în preajma ca
reului hunedorean. Consecința : 
un gol și încă trei situații de 
victorie, ratate însă copilărește.
• SPORTUL STUDENȚESC a 

atacat în majoritatea timpului, 
atrăduindu-se să aplice principiul 
accelerării ritmului în faza de fi
nalizare, cu deosebire în prima 
repriză, cînd a și realizat două 
goluri, ca urmare a pregătirii cu 
răbdare a atacului în zona me
diană și a exploziei ofensive în 
zona suprafeței de pedeapsă. 
OLIMPIA SATU MARE a oferit 
o replică modestă, tactica folosi
tă de ea în repriza secundă (jo
cul la ofsaid) făcîndu-i pe stu
denții bucureșteni să acționeze 
din ce în ce mai uniform. Scă
derea tempoului în zona de fi
nalizare a redus evident consis
tența și periculozitatea atacului 
sătmărean.
• C.S. TlRGOVIȘTE nu s-a 

descurcat în faza de finalizare 
datorită apărării aglomerate a 
adversarului, dar și a încetinirii 
propriilor acțiuni de atac. O sin
gură dată, un „un-doi« reușit 
intre Sava și Tătaru l-a pus pe 
ultimul în situația de a înscrie, 
dar ttrgovișteanul a fost depose
dat în ultimă instanță de Butu- 
fei. F.C. PETROLUL și-a bazat 
jocul numai pe contraatac. Min
gile lungi l-au căutat îndeosebi 
pe Fl. Dumitrescu și Simaciu. 
ultimul fiind de două ori foarte 
aproape de a înscrie.

o POLITEHNICA iași a ata
cat tot timpul. în prima repriză 
— lent, fără finalizare, cu multe 
greșeli de pase și plasament.. 
După pauză, impulsionați de Si- 
mionaș, atacanții ieșeni au mărit 
tempoul, mai ales în careul ad
vers. Considerăm pozitiv faptul 
că 40 de acțiuni de atac au fost 
încheiate cu șuturi la poartă, dar 
numai șase (cu excepția goluri
lor) au fost periculoase. F.C.M. 
REȘIȚA a apărut foarte sporadic 
fii atac, neputîndu-se vorbi despre 
accelerarea acțiunilor ofensive.

„Fotografia** tempoului este su
gestivă pentru fiecare echipă.. 
Acasă se atacă, dar nu întot
deauna după regulile fotbalului ’ 
modern, total : în deplasare se 
mizează pe apărare și pe... mi- ; 
nunile contraatacului, de cele 
mai multe ori lipsit de vigoare . 
81 curaj. Mărirea tempoului ră- 
mlne. deci, o problemă deschisă 
în campionatul nostru, o temă ' 
care, după repetate dezbateri teo
retice, își așteaptă împliniri și pe 
gazon.
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CÂȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 5 MAI 1978

LOTO

Categoria 1:2 variante 
AUTOTURISM DACIA 1300 
tegoria 2 : 4,25 variante a 

- ■ ■ 3 : zi,75 a
4 : S4.75 a 

l 5 : 154,50 a 
6 ; 396.75 a 239 
2.110.25 a 100

CATEGORIA

25% 
: Ca- 
22.350 
4.367 
2.734 

615 
lei; 
lei.
1 2

lei ; Categoria 
lei ; Categoria 
lei ; Categoria 
lei ; Categoria 
Categoria X :

REPORT I
845.920 lei.

Autoturismele Dacia 1300 
«ost obținute de BLAJAN 
din Cugir, Jiudetui Alba, 
NA VERONICA și IANCU ____
STANTEN ambii din BUCUREȘTI.

au 
IOAN 
smo- 
CON-

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
6 MIINE, LA PLOIEȘTI, 

F.C. PETROLUL — ESPANOL 
BARCELONA. Cunoscuta forma- 

Barcelona 
turneul în 

evolutad la Ploiești, 
formației locale

ție spaniolă Espanol 
ișl încheie mâine 
țâra noastră ' ‘ ' 
tn 'compania _____ ,__ _____
F.C. Petrolul. întâlnirea este pro
gramată pe stadionul Petrolul, 
de la ora 17.

• DOI ARBITRI ROMANI LA 
ATENA. în perioada 12—16 mal 
va avea Joc la Atena turneul 
final al campionatului euro
pean rezervat selecționatelor de 
amatori, cu participarea 
zentativelor Greciei, R.F.
mania. Irlandei de Nord 
Iugoslaviei. Dintre cel șapte 
bitri delegați de U.E.F.A. 
conducă tatHnirile, doi stat 
țara noastră : Otto Anderco 
Borneo Stincan.

repre- 
Ger- 

sl 
ar
să 

din 
81

a BRIGADA DE ARBITRI 
POLONEZI LA PARTIDA ROMA
NIA — U.R.S.S. Partida interna
țională amicală România — 
U.R.S.S„ care se va disputa du-

minică, pe stadionul „23 August* 
din Capitală, va fi condusă de o 
brigadă poloneză de arbitri a- 
vîndu-1 la centru pe Marian Sro- 
decRi, ajutat la linie de Brun on 
Piotowicz șl Ryszard Sobiecki,

• JOC AMICAL, SPORTUL 
STUDENȚESC — DINAMO. Pro
fitând de pauza competițională, 
echipele de Divizia A Sportul 
studențesc și Dinamo susțin mil- 
ne, pe Stadionul Republicii, o în
tâlnire amicală. Partida este pro
gramată cu începere de la ora 17.

• MECIURI RESTANTE DIN 
DIVIZIA c — etapa a XXiv-a. 
Seria a Vin-a : Nera Bozovicl — 
C.F.R. Simeria 1—0 (1—0) : seria 
a X-a : Unirea Dej — Otelul Re
ghin 2—1 (0—1).

e LU.P.S. MIERCUREA CIUC— 
TABRIZ IRAN 1—1 (1—0). Au
inarcat : Șorlea pentru gazde si 
Ingini de la oaspeți. Echipa din 
Iran va evolua inline la Tîrgo- 
Vlște, în comnania divizionarei A 
locale. (V. Pașcanu — eorespj.

Atractivele trageri 
organizate bilunar 
"participantilor noi 
tactil.

Iată, de nildă. la 
rea Loto-2 din 16 
a.c.

LotO-2 
aduc 
satis-

trage-
______ ___ __ aprilie 

___ participantii OPitoiU 
IOAN din București si HA- 
RASZTOSI GYORGY din 
Cluj-Napoca s-au bucurat 
de încasarea unui cîștig ta 
valoare de 31781 lei fie
care. De asemenea, multi 
alti participant! au obtinut 
premii în bani.

REȚINEȚI I In cadrul ce
lor 6 categorii de cîștiguri 
atribuite de tragerile Loto-2 
se pot obține autoturisme 
„Dacia 1300“ si • ‘
bani.

Vă reamintim 
te eîstiga șl cu 
din cele 4 ale 
extrageri șl cu 
din toate cele 12 extrase.

Participarea se face pe 
bilete seria „R" de 10 lei 
varianta simplă. Se poate 
juca Integral (100%) sau 
sfert (25%).

Vtazarea biletelor — oină 
slmbătă 13 mai a.c.

premii in

că se poa-
2 numere 
uneia din
3 numere



La București, Intre 25 și 28 mai. im eveniment sportiv de amploare

CAMPIONATUL Df TIR 
AL ȚĂRILOR LATINE Șl GRECIEI

De astăzi, la Tunari, „CUPA ROMANIES - un criteriu de alcătuire 
a loturilor noastre reprezentative

între 25 și 28 mai Bucu- 
reștiul va găzdui Campionatul 
de tir *1 țărilor latine și Gre
ciei, pentru arme cu glonț — 
competiție amplă situată, ca 
importanță, în lumea tirului in
ternational. imediat după Cam
pionatele europene. Nu doar 
pentru că acest concurs cu
prinde toate probele olimpice, 
sau pentru că la el participă 
un număr important de țări 
europene, ci, în primul rînd, 
pentru că trăgătorii italieni, 
francezi, spanioli și, bineînțe
les. cei români s-au situat 
deseori printre animatorii dife
ritelor mari competiții mon
diale, concui-înd cu succes la 
ocuparea primelor locuri. Do
vadă a prestigiului crescînd al 
Campionatului de tir al țărilor 
latine și Greciei este și faptul 
că în momentul de față se 
poartă discuții privind partici
parea la competiție a unui nu
măr de 5—7 țări latine din 
continentul american. Este po
sibil chiar ca la ediția viitoare 
a competiției (Italia, 1979),

Roma să aibă și oaspeți de 
peste Ocean. Rămine de văzut 
ce va rezerva viitorul acestor 
demersuri. Cert este însă că 
pînă în momentul de față și-au 
confirmat participarea și vor 
sosi la București delegații de 
trăgători din 7 țări : Belgia (cu 
17 trăgători). Franța (33), Gre
cia, Italia, Spania, Monaco (9), 
Portugalia. Se 
startul aceștei 
întrecerilor 
proxîmativ

se
170

de 
Tunari

apreciază că la 
a 22-a ediții a 
vor prezenta a- 
de trăgători.
★
astăzi, pe poli- 

se desfășoară 
unul dintre

începlnd 
gonul 
„Cupa României”, 
testele principale de alcătuire 
a loturilor noastre reprezenta
tive, 
cipa la 
tine și 
petiție se organizează la toate 
probele ' 
ultimele găzduite de parcul He
răstrău. La întreceri va par
ticipa și un grup de trăgători 
americani.

pe arme, care vor parti- 
Campionatul țărilor la- 
Greciei. Această com-

de glonț, talere și arc.

SCRIMERII ROMANI PE POZIȚII ONORANTE,
PALMARESUL VA FI INSA ÎNCUNUNAT

LA CAMPIONATELE MONDIALE DIN IULIE!
Afirmam despre acest sezon, 

care nu peste multă vreme va 
trece in evidența statisticienilor, 
că pentru scrima românească va 
însemna racordarea la un calen
dar extins fără precedent, nu 
numai prin participarea la com
petițiile de peste hotare ci, mai 
ales, prin asumarea organizării 
unor concursuri pe propriile 
planșe, concursuri internaționale 
ce se scontează a deveni tradi
ționale. Nu mai departe de sfîr- 
șitul acestei săptânuni, capitala 
României va găzdui „triunghiula
rul* de spadă Franța—Italia— 
România, urmat de un puternic 
concurs individual, iar zilele tre
cute ne-au adus două noi vic
torii de prestigiu, în mari com
petiții : echipa de sabie a Româ
niei * 
dată 
telU- 
la a 
fața

șl cu mari obligații 
din Iulie, se afli

VASILE TEODOR Șl C. 
CU ÎNVINGĂTORUL ETAPEI

BERLIN, 11 (Agerpres). — Cea 
de-a 31-a ediție a competiției ci
cliste internaționale „Cursa Păcii* 
a programat joi prima etapă : 
Berlin — Halle (196 km). întrece
rea a fost pasionantă, cu evadări 
spectaculoase. în lupta pentru 
victorie, pe ultimii kilometri al 
etapei au fost angajați 20 de a- 
lergători. printre care se aflau și 
cicliștii români Vasile Teodor șl 
C. Bonclu. învingătorul etapei, 
polonezul Stanislaw Szozda (4 h 
50:16), a fost urmat de Aavo Plk- 
kus (U.R.S.S.) și cehoslovacul 
KLasa. Au mai fost cronometrați 
în același timp cu învingătorul 
Freese (R.D. Germană). Koch 
(R.D. Germană), Averin (U.R.S.S.), 
Vasile Teodor (România), Santos 
(Cuba), Fossato (Italia), C. Bon- 
ciu (România).

O comportare bună a avut șl 
Mircea Romașcanu, cîștigătorul 
sprintului cu premii de la Pots
dam (km. 45). în clasamentul ce
lor mai activi cicliști, pentru ..tri
coul violet*, se află sovieticul 
Saharov, urmat de Romașcanu și

BONCIU - ACELAȘI
I DIN „CURSA 

francezul Le Baud, toți 
puncte.

Etapa a n-a are loc 
distanta Halle — Erfurt

TIMP 
PĂCirî
cu cfte 5

DIVIZIA A IA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

fiecare minge. Au înscris : Du
rau 6, Licu 5, Cosma 4, Gra- 
bovsehi 3, Ștef 2, Tase 2, Bedi- 
van 2, Flangea 2 — Dinamo, 
Buruc 5, Enea 2, Kollcth 2, Io- 
nescu 2, Vojtilă și Burger — 
Gloria. Bun arbitrajul cuplului 
brașovean R. Autohi și I. Bosch- 
ner. (h-n.)-

DINAMO BRAȘOV REDIVI- 
VUS? Relonul Săvinești, deși a 
luptat cu mult elan și nu de 
puține ori la un bun nivel teh
nic conducînd în min. 55 cu 
13—10, n-a putut totuși — chiar 
pe propriul teren — să întrea
că pe Dinamo Brașov, care se 
arată într-o evidentă revenire 
de formă. Cei mai eficace: Za- 
haria 5, Zamfir 3 — Relonul, 
Schmidt 6, Messmer și Nieoles- 
eu cite 3. (N. Marcu-coresp.).

FEMININ

LIDERUL ȚINUT ÎN ȘAH PE 
TEREN PROPRIU. Deși favori
te, studentele timișorence s-au 
văzut nevoite să lupte în ulti
mele minute pentru un rezul
tat de egalitate (11—11). Meri
torie comportarea echipei Pro
gresul, mai ales în finalul jocu
lui, cînd putea chiar cîștiga ! 
Cele mai multe goluri : Terezia 
Popa 4 — Universitatea și—
Maria Popa 5 — Progresul. Au 
condus cu scăpări L Ardeleanu 
și V Mureșan — ambii din 
Cluj-Napoca. (C. Crețu-coresp.).

OASPETELE ÎNVINGĂTOA
RE LA SCOR ! Cu o superio
ritate de gabarit Și de posibili
tăți tehnice. Hidrotehnica Con
stanța a cîștigat fără emoții în 
fata echipei I.E.F.S. București. 
Constăntencele au avut în 
trio-ul Hobincu (7), Cazacu (4) 
și Cotîrlă (3) o excelentă „for
ță" de finalizare de la distanță. 
I.E.F.S., aceeași echipă lipsită 
de omogenitate, s-a bazat mai 
mult pe capacitatea de a pene
tra a Iui M. Ceavdaridis (5) și 
Boși (5). Bun arbitrajul cuplu
lui D. Purică și I. Rădulescu — 
ambii din Ploiești. (I.C.).

IUGOSLAVIA, VIRTUALĂ 
CAMPIOANĂ BALCANICĂ

LA BASCHET MASCULII
In cadrul ediției a 20-a. _ ______ a

Campionatului balcanic de bas
chet masculin, găzduită de Pa
latul sporturilor din Ankara, 
au mai fost înregistrate urmă
toarele rezultate : România — 
Turcia 56—64 (29—41), Româ
nia — Iugoslavia 72—95 (38—48), 
Iugoslavia — Grecia 97—66 (62— 
28), Bulgaria 
(40-40).

Clasament :
Iugoslavia 
Bulgaria 
Turcia
România
Grecia

Grecia 87—81

și-a înscris pentru prima 
numele pe „Trofeul San- 
(afiat 1a Campione d’Italia, 
25-a ediție), Învingătoare în 

_ . echipelor Ungariei, Italiei 
(multiple medaliate olimpice și
mondiale) și Franței, iar tinăra 
floretlstă Marcela Moldovan a
cîștigat la Paris „Trofeul Jeanty”, 
in compania celor mai bune tră
gătoare din lume, cupa învingă
toarei poposind pentru a ' 
oară consecutiv la 
(anul trecut ea revenind 
terinei Stahl). O frumoasă 
simbolică trăsătură 
dătătoare de 
C.M. din iulie.

Comportarea 
mâni poate fi 
lungul acestor 
drept promițătoare prin această 
prismă. Și dacă la sabreri — 
medalii de argint la precedenta 
ediție a C.M. — sau la floretiste 
— medalii de bronz la Buenos 
Aires — ne așteptam la compor
tări bune. surpriza pe care 
ne-au oferit-o floretiștii a fost 
dintre cele mai plăcute. Atit 
echipa (care, de pildă, la Kiev 
s-a situat pe locul secund, Înain
tea Franței, Ungariei, Poloniei, 
R.F. Germania), cit șl liderul ei. 
Petru Kuld. au revenit spectacu
los printre favorițil marilor 
turnee. Petru Kukl — care după 
oe a dobindit de două ori titlul 
de campion mondial de tineret 
a traversat o perioadă de a- 
nonimat odată cu intrarea în 
rindul seniorilor — a muncit în 
vederea acestui sezon cu multă 
ambiție șl dăruire, pe măsura 
talentului său. iar rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate : ei a intrat 
în finalele tuturor turneelor la 
care a participat, la ,.Rommel* 
doar arbitrajul incorect privln- 
du-1 de o victorie meritată. Deși 
'n-a rost prezent la două turnee 
de anvergură (Giovanntai și Mar
tini), el se află in prezent, după 
turneul de la Bonn, pe locul se
cund In clasamentul „Cupei 
Mondiale”. Pe o poziție ono-

doua 
București 

Eca- 
I* 

de unire, 
speranțe pentru 
de la Hamburg, 
scrimerilor ro- 

caracterizată dc-a 
luni solicitante

rantă, dar ț 
pentru C.M. ___________ ______
șl sabrerul Alexandru Nilca, li
der în „Cupa Mondială*, fruct 
al victoriilor dobîndite în con
cursurile de la Hanovra și Var
șovia și al locului 3 (după ba
raj !) de la Budapesta, calificati
vul valoric fiind completat de 
repetatele victorii asupra cam
pionului olimpic. Krovopuskov, 
și a celui mondial, Gerevich. 
Floretista Marcela Moldovan •- 
pare pentru prima dată In ca
riera ei în palmaresul marilor 
competiții și, implicit, pe locul 
secund acum, în clasamentul 
floretei feminine din „Cupa 
Mondială*.

Amintind de „Cupa Mondială* 
să răspundem cu acest prilej 
și cititorilor care ne-au solicitat 
amănunte legate de această 
ierarhie din lumea scrimei in
ternaționale. Aflate sub egida 
Federației Internaționale de Scri
mă, aceste clasamente se alcă
tuiesc pe baza clasării scrimeri- 
tor în marile competiții indivi
duale internaționale (așa-numite- 
le concursuri de categoria A), 
precum și la campionatele mon
diale sau Jocurile Olimpice, în* 
tr-un sezon care se încheie odată 
eu înregistrarea rezultatelor din 
CJd. (sau J.O.). Aceste concursuri 
de categoria A sînt considerate 
ca atare după numărul șl va
loarea concurenților înscriși de-a 
lungul anilor pe listele de &>n- 
cun șl sînt incluse, tradițional.

în calendarul F.LK. ea de exem
plu Trofeele Martini. Rommai, 
„Leul de aur* de la Bona. Gi«- 
vannini. Budapesta (floreta tna»- 
culin), Jeanty. „Floreta de ar
gint-, Martini, „Cupa Bielorusei” 
(floretă feminin). Wappen von 
Hamburg, Wolodjowski. Huo- 
garia, Luxardo (sabie), Mo.vvl, 
Spreafico, Berna, Heidenheim 
(spadă). Punctajul acordat (re
înnoit pe baza propunerii fede
rației italiene, aprobată anul tre
cut la Congresul F.I.E. de la 
Deauville) ține cont de clasarea 
minimă în faza eliminărilor di
recte șl recalificărilor (primii n 
de trăgători). pentru Analiști, 
de pildă, acordlndu-se următorul 
punctaj : locul I — M p la C.M. 
sau J.O. șl 16 p la turneu cal. A; ~ .. — — - i,.

»; 
tn-

______ 1* 
(sau J.O.) două puncte, iar 

la un turneu de categoria A un 
punct.

Evident, aceste clasamente na 
sint dectt elemente de referință a- 
supra randamentului și constan
ței trăgătorilor într-un sezon, 
prestigioase, nid vorbă, dar ceea 
ce interesează In primul rtnd 
sînt locurile pe podium obținute 
la cele mai mari competiții ale 
scrimei Internaționale, campio
natele mondiale și Jocurile Olin» 
pice, criterii ale valorii și con
sacrării.

H — 21 și 14 ; m — 18 și 
IV — 15 și 10 ; V — 13 șl 
VI — 12 și 8. Iar cel clasați 
tre tocurile 25 șl 32 primesc 
C.M. ------ - - •

Paul SLAVESCU

Astă-seară, In meci vedetă la C. M. de bcx de la Belgrad

M. CONSTANTIN - S BUZOLI (Iugoslavia)

1. 
2.
3.
4.
5.

3
3
3
3
4

Departajarea

0
1
2
2
3

6
4
2
2
2

trei echipe

3
2
1
1
1
a

aflate la egalitate de puncte se 
face prin coșaverajul realizat 
în partidele directe. In aceste 
condiții, Turcia a obținut +7, 

In ul- 
au loc 
Turcia 
Rezul-

283—208
238—239
211—218 
217—240 
309—353

C M. DE HOCHEI

România 0, Grecia —7. 
tima zi a competiției 
întîlnirile Iugoslavia — 
și România — Bulgaria, 
tatul primului meci nu poate 
produce modificări în fruntea 
clasamentului, Iugoslavia fiind 
virtuală campioană balcanică. 
In schimb, jocul România — 
Bulgaria hotărăște ocupanta lo
cului secund, ^care va reveni 
selecționatei învingătoare.

PE GHEATA
în cea de a doua partidă de 

miercuri seara la C.M. de hochei 
pe gheață, Cehoslovacia a Învins 
Suedia cu 6—1 (2—0, 3—0, 1—1),
prin punctele marcate de Marti- 
nec (2), Novy, Ebermann, J. 
Novak .și Pouzar, respectiv Ltmd- 
holm. în felul acesta hochei^ttt 
cehoslovaci continuă să conducă 
neînvinși în clasament, cu 
puncte.

Azi au avut loc partide 
turneul pentru locurile 
la închiderea ediției nu 
venit decît 
dintre R.F. 
Germană, 
alb : 0—0,

rezultatul 
Germania 

încheiat cu

11

<Hn 
Pini 
par-

5—8. 
ne-a 

meciului 
șl B. D.

un scot

BELGRAD, U (prin telefon). 
Vineri, In ultima întîinire a se
rii, ca meci-vedetă al galei 
consacrate exclusiv categoriei 
semimuscă (8 partide), se vor 
întîlni cei mai tineri concurenți 
ai categoriei, doi debutanți: ro
mânul Marcel Constantin (năs
cut in 1958) și iugoslavul Sami 
Buzoli (născut în i960). In aces
te condiții, un pronostic este 
hazardant, dar specialiștii aș
teaptă un meci îndirjit, ea intre 
candidați la consacrare.

Miercuri seara, Încă un 
xer român a făcut un pas 
inte pe tabelul de concurs: 
redin Ibraim. Dar victoria sa a 
fost mai puțin categorică decît 
indică verdictul de 5—0. In 
meciul cu vicccampionul Asiei, 
indonezianul Johanny Ruberu, 
constănțeanul a întîlnit un bo
xer cu un stil similar, bazat 
pe reacții rapide, așteptlnd ini
țiativa adversarului pentru a 
contra. De aici a reieșit un 
meci nu prea dinamic și a fost 
nevoie ca Ibraim să-l trimită 
de două ori la podea pe Ru
beru pentru ca judecătorii să 
fie convinși de superioritatea 
sa. Simbătă, împotriva lui Ra
fael Orono (Venezuela), Ibraim 
trebuie să devină mai activ în 
ring, pentru a putea urca în 
sferturile de finală. De men
ționat că venezuelanul a deter
minat eliminarea primului bo
xer iugoslav, Djafer Alișano- 
vici. întrucît a fost învins și 
mijlociul american Jeff McCra
cken, pe tabelul de concurs

bo- 
lna-
Fa-

niddoar Cuba a rămas fără 
un boxer eliminat

Tot miercuri, Valentin 
ghl a făcut față onorabil 
pionului european 
mijlocie, Leonid 
(U.R.S.S.), ba chiar putem spune 
că in lupta de la distanță ro
mânul a punctat mai mult. Dar, 
după ce a fost rănit la arcadă 
și medicul i-a permis să con
tinue, tinărul boxer din Zalău 
a pornit la atac, disperat, in 
ultimul minut al meciului. Era 
însă prea tirziu. El a plătit pre
țul prudenței exagerate și a 

învins la puncte 
in care specialiș- 

un deznodămînt

Sila- 
cam- 

la categoria 
Sapoșnikov

fost declarat 
intr-un meci 
tii așteptau 
rapid.

Joi seara,
categoriei semiușoară, 
Livadaru a urcat în ring, avînd 
de înfruntat tot un campion 
sovietic, Vladimir Sorokin.

Lipsit de forță românul a 
fost depășit categoric, el fiind 
numărat in reprizele a Il-a si 
a IlI-a, astfel că Sorokin a pri
mit verdictul cu 5—0.

ttrziu, in limitele
Florian

Vieto» BĂNC1ULESCU

Alte rezultate de miercuri (co
coș) : H. Ramirez (Cuba) b.ab.l 
M. Zoao (Portugalia), B. Fucied- 
jev (Bulgaria) b.p. J. Montanei 
(Porto Rico) ; mijlocie : J. Gortad 
(Polonia) b.p. Man Sângere (Coas
ta de Fildeș). Kil Yung Song 
(Coreea de Sud) b.p. J. McCra
cken (S.U.A.), S. Kacear (Iugo
slavia) b.ab.l H. Kaspi (israel).

• NADIA COMANECI a trecut, și 
pentru cronicarii italieni, pragul adoles
cenței. Ea nu mai este pur și simplu 
„ragazzina“ ci „Signorina 10“. Notele 
maxime acordate triplei campioane olim
pice, chiar dacă nu aparțin unei comisii 
severe și încruntate, așa cum se în- 
timplă la Olimpiadă, sînt pline de spe
ranțe. Dar cea mal îmbucurătoare veste 
figurează intr-o altă frază : „Fluturași! 
Nadiei promit s-o întreacă pe campio- 
nissima”. Cu alte cuvinte, gimnastele ti
nere progresează, cu toată aureola orbi
toare a ’ ' ~
fotbal a 
Ramsey, 
frumos 
rigoarea 
soccerului știu că finala Cupei Angliei 
se dispută — întotdeauna 1 — în prima 
sîmbătă a lunii mai și — întotdeauna ! 
— la orele 15. O singură dată ora nu a 
fost respectată : în 1922, la inaugurarea 
Wembley-ului, cînd a fost nevoie de o 
jumătate de oră pentru a-i evacua pe 
cei 150 000 (!) de spectatori care depășiseră 
capacitatea stadionului. • UN SUCCES 
FĂRĂ PRECEDENT al fotbalului în Bel
gia și Olanda, două țări care împreună 
au ceva mai mult de 20 milioane de 
locuitori. Eindhoven a cîștigat Cupa 
U.E.F.A., Anderlecht — Cupa cupelor, 
iar Bruges a jucat finala C.C.E. cu Li-

idolului. O CUPA ANGLIEI la 
revenit fostei echipei a lui Alf 
Ipswich Town. Lucrul cel mai 

în această cupă seculară sînt 
și consecvența. Toți iubitorii

verpooL Din păcate, Belgia, cu Ander
lecht și Bruges, nu va fi în Argentina. 
Motivul ? E vecină cu Olanda ! a TUR
NEUL FINAL DE FOTBAL U.E.F.A. 
(juniori), pe care aproape că l-am uitat, 
angajează în semifinale meciurile Sco
ția — Iugoslavia și Polonia — U.R.S.S. 
Alte 12 reprezentative se situează, prin

prisma clasamentului, deasupra selecțio
natei juniorilor noștri. Ne punem, în 
tnod firesc, o întrebare : din cine va fi 
formată echipa pațională pentru preli
minariile seniorilor în vederea edițiilor 
Mondialului din Spania (1982) și Colum
bia (1986) ? • LA BUCUREȘTI, pe Pro
gresul, arenă de glorie a lui Țiriac și 
Năstase, se joacă un frumos turneu fe
minin. Toate cele patru jucătoare (Ru- 
zici, Mihai, Jausovec și Nagelsen) figu
rează printre primele 32 de jucătoare ale 
lumii. Asistăm, ca și în cazul atletis
mului, la o ascensiune a fetelor • LA

NUMAI 31 DE ANI, CRUYFF și-a anun
țat retragerea. Un frumos exemplu de 
mîndrie sportivă. Sperăm, pentru marele 
fotbalist olandez, că el nu-și va com
promite gestul, așa cum s-a întîmplat 
de atîtea ori cu Pele. • UN REZUI.TAT 
SENZAȚIONAL : U.R.S.S. — R. F. Ger
mania 64—9, la rugby ! • BECKEN
BAUER repus pe rol ? Prezența cele
brului fotbalist vest-german pe lista lo
tului mare pentru Argentina demonstrează 
că Helmut Schon nu prea are variante. 
Tratativele cu „Cosmos” sînt dificile. 
Echipa newyorkeză știe foarte bine că 
Beckenbauer este alfa și omega „națio
nalei” vest-germane. a MARCELA MOL
DOVAN a cîștigat Trofeul Jeanty. Com
pania selectă face din Marcela o flore- 
tistă de temut pentru toate planșele, in
clusiv pentru cele din sala de lingă „Co
linele lui Lenin”, ® LIVERPOOL, cîști- 
gînd pentru a doua oară Cupa campio
nilor europeni, a intrat în galeria ma
rilor echipe ale continentului, alături de 
Real Madrid, Internazionale, Bayern 
Munchen șl Ajax. Ca și Ajax. Liverpool 
este o „mașină de fotbal”. Singura di
ferență intre Liverpool și Ajax este 
aceea că echipei engleze îi lipsește 
Cruyff. (între timp, Keegan, care era mi
cul Cruyff al „insularilor”, a traversat Ca
nalul. spre Hamburg).

loan CHIRII*

Redacția ,i administrația s cod 70139 București, str. V. Conta 16. ol. P.T.T.R. 1. tel. centrală 11 10 OS ; secția comp. 11 51 W ; interurban «37 ; teles 10 350 romsp. Tiparul IA. -lnlomațja*
Pentru străinătate : abonamente prin ILEX1M — departamentul export-import presă, P.O. Box 136—137, telex 11 226, București, sir, 13 Decembrie nr. 3. K• •• 1Xc3


