
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

IN REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM
Joi, 25 mai, au luai sfîrțit 

convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Le Duan, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Vietnam.

In cadrul convorbirilor s-a 
subliniat de către cele două 
părți satisfacția pentru bunele 
relații statornicite intre parti
dele, țările și popoarele noas
tre, precum și faptul că aceas
tă nouă vizită de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Vietnam va determina in
tensificarea colaborării în con
strucția socialismului, in spe
cial in schimburile și conlucra
rea economică, tehnico-științifică 
și in alte domenii.
. Totodată, s-a exprimat do

rința celor două partide și țări 
să conlucreze tot mai activ pe 
plan internațional, în slujba 
întăririi forțelor socialismului, 
a unității mișcării comuniste 
și muncitorești, a mișcărilor 
de eliberare națională, a tutu
ror forțelor democratice, pro
gresiste șî antiimpcrialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a invitat oficial pe tovarășul 
Le Duan ca, împreună cu alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, să viziteze 
din nou România. Invitația a 
fost aceeptată cu plăcere.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă pri
etenie, tovărășească.

★
La 25 mai 1978, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul Le Duan, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Viet
nam, au semnat Declarația 
privind întărirea continuă a 
prieteniei și solidarității, dez
voltarea colaborării dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Vietnam, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Vietnam.

în _ încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceausescu, to
varășul Le Duan, ceilalți tova
răși din conducerea de partid 
si de stat a celor două țări 
s-au felicitai reciproc. Tovară
șii Nicolae Ceaușescu șl Le 
Duan și-au exprimat convin
gerea că semnarea Declarației 
va înscrie un moment de cea 
mai mare importanță in cro
nica prieteniei româno-viet- 
nameze.

★
Joi dimineața, tovarășul 

Nieolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună eu 
tovarășii Cornel Burtică, Du
mitru Popescu și Vasile Pun-
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PENTRU PERFORMANTELE LOR ÎN
Cea de a 31-a ediție a 

'.Cursei Păcii", Berlin — Praga 
— Varșovia, s-a încheiat cu 
performante remarcabile pen

Mircea Romașcanu — in dreapta imaginii — pe podiumul de 
premiere in ,,Cursa Păcii", alături de Zaharov — primul din stin
gă — și Averin

tru ciclismul românesc. După 
mulți, foarte mulți ani, iată 
că din nou un rutier de-al nos
tru urcă pe podiumul de pre- 

gaa, au vizitat Fabrica de tex
tila „8 Martie" din Hanoi, una 
dintre cele mai importante uni
tăți industriale vietnameze.

In uralele și aplauzele mun
citorilor, tinere îmbrăcate in 
tradiționalele costume vietna
meze „Ao dai" oferă frumoase 
buchete de flori din lotus. Se 
ovaționează pentru trăinicia re
lațiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Vietnam, pentru 
dezvoltarea continuă a raportu
rilor de prietenie și solidaritate 
militantă dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Vietnam.

Aceste manifestări dau glas 
sentimentelor de stimă și pre
țuire pentru conducătorul co
muniștilor, al întregului popor 
român, pentru omul politic a 
cărui activitate revoluționară 
dedicată bunăstării și fericirii 
omului, vieții demne a clasei 
muncitoare, înțelegerii, colabo
rării și păcii internaționale, de
termină și aici în Vietnam, ca 
pretutindeni in lume, admirația 
și respectul oamenilor muncii.

In sala de consiliu a fabricii 
ia cuvintul directorul Le Tbieu 
Thieng.

Primit cu vii aplauze, a luat 
euvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La încheierea vizitei, direc
torul Le Thieu Thieng mulțu
mește încă o dată pentru aten
ția deosebită acordată de to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
de tovarășa Elena Ceaușescu 
prin vizita la Fabrica de tex
tile „8 Martie**, menționind că 
această intîlnire va rămine ca 
o amintire dintre cele mai fru
moase și ca un stimulent de 
neprețuit în obținerea de noi 
și importante realizări.

In aplauzele îndelungi ale 
lucrătorilor care au umplut 
curtea fabricii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu le urează din nou 
succes deplin, bucurie și feri
cire.

★
Relațiile de strînsă prietenie, 

colaborare multilaterală și so
lidaritate militantă dintre parti
dele, țările și popoarele noastre 
și-au găsit o vibrantă expresie 
în marele miting organizat la 25 
mai, la Hanoi, cu prilejul vizi
tei oficiale de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o 
întreprinde, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în frun
tea unei delegații de partid și 
de stat in Republica Socialistă 
Vietnam.

Mitingul a avut loc in sala 
din istorica Piață Ba Dinh. un
de, la 2 septembrie 1945, marele 
fiu al poporului vietnamez, Ho 
Și Min, proclama Republica De
mocrată Vietnam.

(Continuare în pag. a 4-a)
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miere. Clasarea lui Mircea Ro- 
mașcanu pe locul III se înscrie 
între rezultatele de seamă ale 
ciclismului nostru și ea a fost

Telefoto ; AGERPRES

apreciată în mod deosebit de 
sportivi, tehnicieni și comen
tatori de presă. Astfel. Emile 
Besson, trimisul ziarului pari
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Campionatele mondiale de popice de la Lucerna

0 NOUĂ MEDALIE DE ARGINT LA „PERECHI
• ELENA ANDREESCU — MARGARETA CĂTINTANE pc locul sccunfl în proDa Icminind
• IOSIF TISMĂNAR și ELENA ANDREESCU lideri in turneele individuale care se îndicic vineri

ELENA ANDREESCU MARGARETA CĂTINEANU

LUCERNA, 25 (prin telefon). 
Reprezentanții României se 
află în continuare în prim- 
planul întrecerilor celei de-a 
12-a ediții a Campionatelor 
mondiale de popice. Miercuri 
noaptea, la festivitatea de pre
miere in proba de perechi, spor
tivii români au urcat de două
ori pe treapta a doua o podiu
mului de premiere, cucerind 
medaliile de argint prin Iosif 
Tismănar și Iiie Băiaș. respec
tiv Elena Andreescu și Marga
reta Cătineanu. Atît sportivii 
medaliați, cit și antrenorii lor, 
Roger Cernat și Constantin Ne- 
guțoiu, merită calde felicitări 
pentru performantele realizate.

Disputa fetelor la perechi, 
încheiată după miezul nopții, 
a fost dominată de sportivele 
Iugoslaviei și României, primul 
loc revenind cuplului Liuba 
Tcalcici — Pavica Galosevici, 
cu 874 p (441+433), față de cele 
869 pd realizate de Andreescu 
și Cătineanu (449 +420). Ambele 
jucătoare românce au avut o 
precizie foarte bună atît la 
loviturile „pline** cit și la „izo
late", fiind aplaudate la scenă 
deschisă de multe ori, cînd 
rezolvau situații dificile la 
manșa de „izolate".

Andreescu, prin rezultatele 
ei excelente și aproape identi- 

CURSA PĂCII"
zian „l’Humanite**, scria : „Mi-a 
plăcut foarte mult româ
nul Romașcanu, un alergător 
puternic și cu o „pedală" ele
gantă". Agenția A.D.N. (R.D. 
Germană) nota după etapa a

(Continuare in pag. a 4-a)

De azi și plnă miercuri, la complexul Floreasca din Capitală

„TURNEUL JĂRILOR SOCIALISTE" IA SCRIMĂ, 
ULTIMA VERIFICARE ÎNAINTEA C.M.

Dețînind recordul ultimului 
deceniu în ceea ce privește 
numărul marilor competiții de 
scrimă organizate în țara noas
tră, anul 1978 are drept centru 
de greutate „Turneul țărilor 
socialiste", competiție ce debu
tează azi, în Capitală (sălile 
complexului sportiv Floreas- 
ca), urmînd a se încheia 
miercuri 31 mai. Acest turneu 
se acreditează nu numai prin- 
tr-o numeroasă și selectă par
ticipare (aproape 200 de scri- 

ce (450 p d la echipe și 449 p d 
la perechi), este considerată 
aici, pe bună dreptate, cea mai 
valoroasă și constantă jucătoa
re. Ea și Iosif Tismănar sint 
marii favoriți ai probelor in
dividuale. care se vor desfășura 
vineri. Andreescu o depășește

Campionatele de tir ale țârilor latine și Greciei

LAURENȚIU POP, IN SERIE:
565 p LA PISTOL LIDER!

• DUMITRA MATEI pe primul loc in întrecerea de pușcă 10 m
• ANIȘOARA MATEI și ROMULUS NICOLESCU pe locurile secunde

Ieri au început la poligonul 
Tunari una dintre cele mai im
portante competiții la care, par
ticipă trăgătorii noștri în anul 
1978, Campionatele țărilor lati
ne și Greciei, reunind țintași 
de valoare din Belgia, Franța, 
Grecia, Italia, Spania, Monaco 
și România. In programul zilei 
au figurat 4 probe, două reve
nind de o manieră categorică 
reprezentanților noștri, atît la 
individual cit și La echipe. A- 
cestea au fost pistolul liber șl 
pușca 10 m„ rezervată senioa
relor.

Cel mai valoros rezultat al 
reuniunii inaugurale aparține 
tinărului Laurențiu Pop, antre
nat de Ștefan Petrescu : 565 p, 
la proba olimpică de pistol li
ber. Cifra este valoroasă atît in 
sine, cit mai ales prin faptul că 
e pentru a cincea oară in acest 
an cînd tînărul Laurențiu Pop 
(are 22 de ani) depășește gra
nița celor 560 p. în aceste con
diții, el s-a instalat ferm pe o 
medie de 562,8 p în 1978. ceea 
ce oferă garanții că în 

meri și scrimere din opt țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Polonia, R.D.G„ România, Un
garia, U.R.S.S., școlile sovieti
că, ungară, poloneză și româ
nească de scrimă numârîndu- 
se printre cele mai reputate 
din lume, iar reprezentanții 

• lor aflindu-se, de regulă, prin
tre protagoniștii Campionate
lor Mondiale și Jocurilor O- 
limpice), ci și prin înscrierea

(Continuare in pag. a 4-a) 

acum, după două probe, pe 
campioana lumii Zsusza Kristy- 
an (Ungaria) — care a reușit 
460 p d în întrecerea pe echi
pe, dar numai 432 în proba de 
perechi — și se află pe prima 
poziție dintre cele 20 de jucă
toare care își vor disputa tit
lul individual, cu 899 p d (Kris
ty an 892 pd).

O comportare bună a avut 
în proba de perechi și cuplul 
Elena Pană — Ana Petrescu, 
clasat pe locul patru. Elena 
Pană a evoluat cu dezinvol
tură, nu a mai avut emoții, ca 
la întrecerea pe echipe, cînd a 
Înregistrat cîteva „rateuri" 
(402 pd). Ea și-a demonstrat 
adevărata valoare și a ob
ținut un punctaj foarte bun. 
443 p d, rezultat reușit doar de 
puține, jucătoare pe pistele de 
plastic de la Festhalle Allmend.

Rezultate, perechi femei : L 
Liuba Tcalcici — Pavica Galo- 
sevici (Iugoslavia) 874 p d (441 
+433), 2. Elena Andreescu — 
Margareta Cătineanu (Româ-

Toma RABȘAN

(Continuare in pag. 2—3)

cei doi ani care au rămas pînă 
la Olimpiadă progresul Iul Pop 
va continua. Dealtfel, graficul 
ascensiunii sale prevede pentru 
anul 1979, 571 p, iar pentru 
1980, anul olimpic, 574 p. .In ori
ce caz, este clar că în momen
tul de față Laurențiu Pop poa
te trage oricînd cifre competi
tive pe plan european. Dintre 
coechipieri, doar L. Stan a reu
șit o clasare ceva mai bună, 
locul 4, dar rezultatul — 551 p 
— este nesatisfăcător față de 
posibilitățile sale deseori de
monstrate.

Cea de a doua victorie indi
viduală românească se datorea
ză Dumitrei Matei, Din nou 
trădătoarea dinamovistă a fă
cut dovada calităților ei. ciști- 
gind proba de pușcă 10 m. cu 
381 p. Nu putem, însă, să tre
cem cu vederea că pe cit de— 
imbatabilă este Dumitra Matei 
în concursurile de acasă, pe 
atît de lipsită de pretenții apare 
în concursuri internaționale 
din deplasare, cînd se situează 
deseori mediocru... Buna com
portare a pușcaselor noastre în 
probă a fost întregită de către 
Margareta Vochin (locul II. cu 
380 p) și Mariana Fcodoț (locul 
III cu 377 p).

în celelalte două probe, re
prezentanții noștri au avut com
portări de asemenea notabile 7 
Anișoara Matei s-a clasat pe 
locul II. cu 577 p. într-o probă 
(pistolul standard), dominată de 
o trăgătoare de valoare. Eveline 
Manchon (Franța), care se im
pusese și acum doi ani. la Cam
pionatele internaționale ale 
României ; iar Romulus Nico- 
lescu a reușit tot locul II. la 
un punct diferență fată de cîs- 
tigătorul probei de Dușcă 10 m, 
francezul Yves Prousset. în 
concluzie, trăgătorii români și 
cei francezi și-au împărțit pri
mele 4 victorii, în probele pro
gramate ieri.

Radu TIMOFTB

(Continuare în pag. 2—3)
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Divizia A de baschet masculin

V

în acest an al „mondialelor" 
din Noua Zeelandă, etapă im
portantă de pregătire a Jocurilor 
Olimpice din 1980, pe canotorii 
și canotoarele din țara noas
tră ii așteaptă o „vară fierbin
te", cu numeroase întreceri in- 

- terne și internaționale care vi
zează, în final, o reprezentare 
cit mai demnă la marea com
petiție a lunii noiembrie.

Serialul concursurilor de 
amploare debutează cu între
cerile campionatelor republica
ne de seniori, care 
se desfășoară între 
Iunie, la Snagov, 
marii competiții 
„Daciada". Timp

în acest an
30 mai și 2 
sub egida 

naționale 
de 4 zile 

vom putea urmări pe apele la
cului Snagov tot ce are mai

valoros la această oră canota
jul românesc.

La finele aceleiași săptămini, 
echipajele feminine de elită vor 
fi prezente la „Regata Mosco
va", concurs foarte important 
pentru fetele noastre, mai ales 
în ceea ce privește cunoașterea 
viitorului canal olimpic de con
curs. Și ambarcațiunile băieți
lor se vor alinia in luna iunie 
(17—18) la o altă mare com
petiție internațională de 
ploare. „Regata Griinau". 
in zilele de 17 și 18 iunie 
mai buni juniori ai țării 
concura la „Regata Kiev".

Iubitorii acestui sport
trebui să-și noteze in agende 
și zilele de 30 iunie și 1 iulie, 
eind elita canotajului european 
și-a dat intilnire la tradiționala 
„Regată Snagov". In continu
are, alte concursuri la fel de 
importante : Campionatul repu
blican pe ambarcațiuni mid al 
juniorilor (18—21 iulie). „Re
gata Essen" pentru “ '*
feminine (22—23 iulie), 
da" juniorilor (14—16 
concursul „Prietenia" 
echipaje masculine (la 
25—27 august), „Regata Pan- 
cearevo" (26—27 august) si Bal
caniada seniorilor (29—30 sep
tembrie), în Turda.

am- 
Tot 
cei 
vor

▼or

TINERI TENISMANI
ÎN ÎNTRECERE

Incepînd de azi dimineață, timp 
de trei zile, terenurile de tenis de 
la stadionul Steaua vor găzdui 
Intîlnirea internațională amicală 
dintre echipele de tineret ale clu
burilor steaua și T.S.K.A. Sofia. 
Se vor disputa cite două re
uniuni, zilnic de la orele 1,3# și 
15,30.

echipaje 
„Dacia- 
august), 
pentru 

Snagov,

STEAUA, ÎNVINGĂTOARE DIN NOU, 81-79 CU DINAMO 
UN MARE PAS SPRE TITLUA FĂCUT

Din nou meci dramatic în a 
doua confruntare dintre prota
gonistele campionatului național 
de baschet, Steaua și Dinamo. 
Partida a debutat cu atacuri 
rapide lansate din ambele părți. 
Cei care 
jocului 
reușesc 
șuri la 
răspund 
este 8—8. Elevii lui Dan Nicu
lescu par prea relaxați și în 
min. 10 Steaua conducea cu 
21—16. în formația dinamovistă 
a apărut — la acest meci — 
Vasile Popa, care își mobilizea
ză coechipierii și in min. 15 
scorul a ajuns la 31—27 pentru 
Dinamo. Răsturnările de situa
ții au fost extrem de frecven
te. iar spectacolul baschetbalis- 
tic mult gustat de public. La 
pauză, egalitate : 39—39.

La reluare. Novac, Nicules- 
eu și Chivulescu mențin avan
tajul echipei dinamoviste la 2—3 
puncte. Popa, care l-a marcat 
bine pe Cernat. a fost descali
ficat pentru 5 greșeli persona
le. dar a avut o atitudine necu
viincioasă față de arbitri și s-a

au preluat conducerea 
au fost steliștii, care 
să înscrie câteva co
tind, dar dinamoviștii 
prompt și in min. 5

/n campionatele de handbal, Divizia A

STATU QUO ÎN FRUNTEA CLASAMENTELOR
Etapa de ieri a campionate

lor de handbal. Divizia A, a 
fost chiar mai... liniștită dedt 
ne-am fi așteptat După „dușul 
rece" de la Borzești, Steaua 
și-a revenit — se pare — la 
potențialul normal și a cîști- 
gat fără 
timp ce 
făcut un 
pentru a 
Timișoara, 
clasamentului este statu quo : 
Dinamo București conduce eu 
două puncte avans, iar Steaua 
se menține în „plasă", aștep- 
tind, probabil, momentul potri
vit. La fete, doar două meciuri 
între formații bucureștene. res
tul urmînd să se dispute dumi
nică. Oricum, deocamdată Uni
versitatea Timișoara n-are - 
moții. Ea conduce — elriar 
fără meciul de duminică — 
clasamentul Diviziei A.

MASCULIN
ANGAJAMENT TOTAL, SPOR

TIVITATE DEPLINA, 
de la Timișoara dintre 
nica și actualul lider 
București, Încheiat cu 
meritată a oaspeților, 
juit un joc de mare angajament 
fizic, dar și de deplină sporti
vitate (în tot cursul partidei 
s-a dat doar un singur avertis
ment !). de deosebită frumusețe 
și palpitant prin numeroasele 
răsturnări de situații. Studenții 
au condus cu 5—3 (min. 11), 
dinamoviștii au dominat sfîrși- 
tul primei reprize, apoi local
nicii au reușit egalarea — 13—13 
(min. 38) — și au putut chiar 
să obțină o „remiză", dar 
Țîmpu a ratat in ultimul mi
nut o aruncare de la 7 m. Au 
înscris : Țîmpu 8, Folkcr 4. 
Feher 4 și Gvnesch 1 — pentru 
Politehnica, Grabovschi 7. Be- 
divan 3, Durău 3, Licu 2. Ștef

dubii la Brasov, in 
Dinamo București a 
veritabil tur de forță 
depăși pe Politehnica 

Astfel, in fruntea

și 
in

Derbyul 
Politeh- 
Dinamo 
victoria 

a prile-

------------------- REZULTATE TEHNICE
MASCUUN (etapa a XM-a) 

BeJonul Săvisești — CLS.M. Boczești
Știința Bacău — H. C. Minaur
Politehnica Timișoara — Dinamo Buc. 
Univ. Ouj-Napoca — Gloria Arad
Dinamo Brașov — Steaua

FEMMN (etapa a DA-a)
— Confecția
— Universitatea București 

med-jr. se

LEXS.
Progresul 

Celelalte trei dispută âumrucă 28

Di- 
ar- 
VL 
<C.

2 și Flangea 1 — pentru 
namo București. Foarte bun 
bitrajul cuplului craiovean 
Cojocaru — L Mihăilescu. 
CREȚU, coresp.).

CAMPIONII _ APÂRARE 
EXCELENTA. In revenire de 
formă. Steaua a obținut o vic
torie meritată In fața hti Di
namo Brașov (15—12). prețioasă 
Îndeosebi pentru că a fost rea
lizată in deplasare. Campionii 
»-au apărat excelent, in linie, 
mobil, anihilind ofensivele gaz- 
delor. In repriza secundă, când 
terenul a devenit alunecos din 
cauza ploii, iar presiunea gazde
lor s-a accentuat ți mai mult, 
elevii lui Cornel Oțelea s-au a- 
părat avansat și au atacat pre
lungit, protejindu-și astfel vic
toria ce se conturase chiar de la 
finele primei reprize. Au marcat: 
Messmer 4. Chieomban 3. Bota 
X Nicolescu 2 și Dumitru 1 — 
pentru Dinamo. Kiesid 7. Bir- 
talan 3, Cheli 3. Drăgăniță 1 și 
Voina 1 — pentru Steaua. Au 
arbitrat bine C. Căpățină și R. 
lamandi (Buzău). (C. GRCTA, 
coresp.).

PORTARUL TAMAȘ A DE
CIS VICTORIA BĂCĂUANI
LOR. înfrângerea deținătorilor 
„Cupei României" — H. C. 
Minaur Baia Mare — de către 
Știința Bacău (9—12) s-a dato
rat jocului bun prestat de gazde

Chelba (I.E.F.S.) inițiază un nou atac tub privirile atente ale 
defensivei Confecției Foto : Dragoș NEAGU

POt

CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

nia) 869 pd (449 +420), 3. Edithe 
Neidhart — Adelle Wengler 
(R. F. Germania) 857pd (429+ 
428), 4. Elena Fană — Ana Pe
trescu (România) 848 p d (443+ 
405), 5, Zsusza Krystyan — 
Szofia Palfi (Ungaria) 837 pd,

6. Junja Marine — Magda Uhr 
(Iugoslavia) 835 p d.

Joi a fost zi de pauză, iar vi
neri campionatele se încheie cu 
finalele individuale, la care iau 
parte realizatorii primelor 20 de 
punctaje la echipe și pe
rechi. Intre ei se vor afla și 10 
sportivi români : Iosif Tismă-

16—13 
9—11 
mat

(1«- T) 
( 8- 6) 
( 9-12) 
( 3- 3) 
( 6—IO)

( 9- 7) 
( 5— 5)

îndeosebi formeiIn apărare și 
excelente a portarului Tamaș. 
An înscris : Deaen 5. Hornea 3, 
Petre X Baiean 1, Vzsilca 1 — 
pentru Știința, Avramescu 4, 
Panlim X Bcro< 2 și Singeor- 
zaa 1 pentru Minaur. Au arbi
trat Th. Curelea si Șt. Geor
geses (București). (L IANCU, 
coresp.).

FEMININ
CINE GREȘEȘTE MAI PU

ȚIN-, Programat la ora prin
sului In sala Floreasca. meciul 
disputat ieri intre I.EJȘ. și 
Confecția (16—13) a dai câștig 
de cauză echipei care a greșit 
mai puțin Au fost momente 
când puținii spectatori din tri
bune au asistat la un adevărat 
carusel al erorilor— Să fim 
drepți si *â recunoaștem, insă, 
că i F- F S a meritat victoria, 
deoarece s-a dovedit o echipă 
mai vioaie, mai hotărită să-și 
fructifice la maximum atuurile, 
chiar dacă sini puține. Confec
ția. eare și duminică a învins 
greu, la limită, pe Constructo
rul Timișoara, pare ieșită din 
formă ușor resemnată, joacă 
din inerție, fără convingere. Au 
marcat : Boși 7. Chelba 4, 
Ceavdaridis 3, Matache 1 și Lă
custă 1 — pentru LE.FS., Ere- 
mia 9, V. Constantinescu 1, 
Neagu L Pițigoi 1 și G. Con- 
stantineseu 1 — pentru Con
fecția. Au arbitrat : D. Purică 
Si V. Erhaa (Ploiești). (H.N.)

dictat o nouă greșeală tehnică 
împotriva echipei lui. între mi
nutele 25 și 30 steliștii au o re
venire puternică și preiau con
ducerea : 61—60. In următoare
le minute a fost rîndul baschet- 
baliștilor din șos. Ștefan cel 
Mare să joace mai bine, ei des- 
prinzîndu-se la 78—71. Meciul 
părea jucat. Elevii antrenorilor 
Mihai Nedef și Alexandru Fodor, 
deși au rămas fără Tarău, Cîm
peanu și Căpușan (eliminați 
pentru 5 greșeli), nu s-au dat 
bătuți, iar reintroducerea în te
ren a lui Pîrșu i-a mobilizat și 
mai mult. Ultimele trei minute 
păreau că nu se mai sfîrșesc. 
Dinamo mai avea un avantaj 
de 3 puncte, dar Pîrșu și Ocze
lak au înscris două coșuri, iar 
steliștii au reușit să preia con
ducerea — 79—78 — cînd ni
meni nu mai spera ! Mihuță a 
avut de executat două aruncări 
libere, dar nu a transformat 
decit una. egalind situația pe 
tabela de scor. Steaua a reve
nit în atac și proaspăt Intrat 
în teren, pivotul Opșitaru a ob
ținut și el două aruncări libere, 
pe care nu le-a ratat, astfel că 
steliștii au câștigat partida cu 
81—79, făcind un pas mare (pro
babil decisiv) spre titlul de 
campioni (ultimul meci din 
turneul final cu Dinamo nemai- 
avînd, practic, importantă). Du
pă 10 ani, Steaua are din nou 
In față perspectiva ciștigării 
titlului de campioană. Pentru 
aceasta merită felicitări antre
norii Mihai Nedef și Alexandru 
Fodor, ca și elevii lor, care nu au 
precupețit nici un efort pentru 
realizarea acestui frumos vis.

Novac, cel mai eficace jucător 
dinamovist inscrie incă două 
puncte cu toată opoziția corectă 

a lui Cîmpeanu 
Foto : N. DRAGOȘ

Au marcat : Cernat 19. Zdren- 
ghea 14, Tarău 12, Cîmpeanu 9, 
Oczelak 8. Netolitschi 8. Pîrșu 
4, Căpușan 4, Opșitaru 3, res
pectiv Novac 24, Niculescu 15, 
Chivulescu 13, Braboveanu 8, 
Mihuță 7, Georgescu 4, Popa 4, 
Ivascencu 2, Uglal 2. Au arbi
trat foarte bine, un meci difi
cil. N. Iliescu si A. Atanasescu.

In deschidere, I.E.F.S.-Lic. 2 
— Rapid 74—67 (46—36) !

Paul IOVAN

ACTUALITATEA 
AUTOMOBILISTICĂ
• Astăzi, tn Ungaria, se dă ple

carea In .Raliul Volan" — cea 
de a doua etapă a .Cupei Păcii 
și Prieteniei" la raliuri. La a- 
ceastă competiție care se va În
cheia duminică, participă si pa
tru echipaje românești : Vasile 
Ștefan — Matei Simionescu, Doru 
Gîndu — Vasile Iordânescu, 
Gbeorghe Nistor — Comeliu Tiț, 
Dacian Banca — Constantin Zăr- 
nescu.

• Timișoara va găzdui duminică 
cea de a doua etapă a campio
natului republican de viteză pe 
circuit. întrecerile vor avea loc 
tn centrul orașului (străzile Ci- 
vio — Michelangelo — Fir van — 
Așănești) pe un circuit de 2 500 
m, care va fi străbătut, ia 
care clasă, de 14 ori.

Concursul va începe la 
8,30 dimineața.

fie-

ora

a campionatu- 
circult — 

din categoria 
72 de sportivi 
ale tării. In-

• La prima etapă 
lui de viteză ’ pe 
pentru alergătorii 
B — au luat parte 
din diferite județe .__
trecerile, bine organizate de către 
ITA Galați și Comisia județeană 
de automobilism șl karting, pe 
un traseu excelent, au dat ur
mătorii cîștigătorl : clasa pînă la 
1150 cmc — 1. Florin Stănescu
(C.S.U. Brașov), 2. Gheorghe Ene 
(C.S.U. Brașov), 3. Mircea Nico- 
lau (ACR București) ; clasa 
Dada 1300, grupa I — 1. Marius 
Georgescu (ITA Galați), X Geor
ge Costin (ITA Vrancea). 3. Paul 
Szasz (ITA Oradea) ; clasa Dacia 
1300, grupa a n-a — L Teodor 
Pop (Dacia Oradea), X Nicolae 
Chetraru (Automobilul Iași), X 
Mlhaf Zaharia (C.S. Nicolina). 
Clasament general : L Florin
Stănescu ; echipe : 1. C.S. Nico
tină Iași, x ITA Vrancea. 3. 
ITA Galați.

E

CXHPIOVATEir DE TIR ALL ȚARILOR LATINE ȘI GRECIEI
(Urmare din pag. 1)

REZULTATE TEHNICE : pistol 
standard, 30 + 38 f : L Eveline 
Manchon (Franța) 58# p, X Ani- 
șoara Matei 577 p, 3. Antoinette 
Lewit (Franța) 574 p, 4. Maria 
Silă j an 570 p, X Ana Ciobanu 
564 p, X Maria Haba 565 p ; echi
pe : L Franța 1718 p, X România 
1712 p ; pistol liber 60 f : L Lau- 
rențiu Pop 565 p, X Roger Thys 
(Belgia) 559 p, X Jean Haggion 
(Franța) 552 p, 4. L. Stan 551 p, 
11. D. luga 543 p~ 16. M. Trușcă 
529 p ; echipe : L România 1 659, 
X Franța 1649, 3. Spania 1 633.

Pușcă 10 m, feminin : 1. Dumi
tra Matei 381 p, X Margareta 
Vochln 380 p, 3. Mariana Feodot 
377 p ; echipe : 1. România 1133, 
X Belgia 1114, 3. Franța 1 082. Se
niori : 1. Yves Prousset (Franța) 
381, X R. Nicolescu 380, 3. I, Co- 
dreanu 380 ; echipe : 1, România 
1138 p, X Franța 1127 p, X Spa
nia 1 118 p.

DE POPICE
nar 1901 p d — primul clasat —, 
Grigore Marin 1813 p d. Die 
Băiaș 1802 p d. Alexandru Tu
dor 1787 p d , Iuiiu Bice 1798 p d 
și Elena Andreescu 899 p d — 
prima clasată —■„ Margareta Că- 
tineanu 850 p d, Elena Pană 
845 p d, Elisabeta Badea 838 p d 
și Ana Petrescu 811 pd.

LA ST
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TURNEELE DE BARAJ PENTRU DIVIZ
Sezonul competițional voleiba- 

llstic la nivelul seniorilor se sflr- 
șește odată cu turneele de baraj 
pentru promovare in Divizia A, 
la care participă clștlgătoarele 
seriilor Diviziei B. Primele două 
clasate după turneul de baraj, 
care începe azi In Sala sporturi
lor din lași, promovează th „A".

Iată loturile de care dispun 
participantele la baraj. FEMININ: 
Medicina București : Ileana Sto- 
ian, Marilena Nicolescu, 
Colaru, 
Băltârețu, 
Matei, ' 
briela 
lescu, 
Pința 
LT.B.
lullcescu, Mioara Floreseu, Rodi- 
ca Moraru, Cristina Receanu, Ma
ria Tănase, Rodlca Marinescu, 
Eugenia Sapovalov (antrenor I- 
leana Iliescu) ; ' Universitatea
Cluj-Napoea: lulia Varhegyi, Me
lania Vâșcan, Laura Ruja. Car
men Săvianu, Dana Nicolaescu, 
Adriana Farago, Elena Dudu, Au
rica Pop, Valerica Maier, Dora 
Pop, Gabriela Nicolaescu, Adria
na Morar (antrenor : loan Bîn- 
da) : C.S.M. sibiu : iolanda Po
pescu, Silvia Rută, Georgeta 
Gherman, Marinda Țurlea, Stela 
Amariel, Suzana Frum, Roza

Llllana 
Cristina 

Elena 
Ga-

Renate Statle, 
lullana Paul,

Lucica Albeșteanu, 
Trandafir, Mihaela Săvu- 
Rodica Pavel, Mihaela 
(antrenor Nicolae Humă) ; 

: Constanța Pavel, Gabriela

^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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Mdller, Marc 
Hila, Mioara 
Frățilă, Moni 
Florin Braicu 

MASCULIN 
SUvaniei : R 
ghin, V. Mă: 
Gh. MiBaȘ;
Roncsik, vi 
Șt. Nagy. Zî 
caru, N. Râd 
chardt (antr< 
ca); C.S.U. 
Cr. Zugravu, 
Pustiu, Fl. S 
Zaharescu, A. 
Șt. Pal, L C 
Scorpan) ; S 

sKosmucza, 
Steriade. Gh. 
Tastaman, D 
trescu și S.
Ier Kosmucz: 
rești : E. Drc 
Panican, M.
Ad. Cotorant 
toru, C. Star 
roșnicu, S. 1 
Doriș„ Poroși 
gați la acest 
cei mai' vale 
mășescu, L 
(arbitri Inter 
riu, A. Dinl< 
(candidați ar’

UN NOU PRILEJ DE A OBȚINE 4
REȚINEȚI : • Se efectuează, 

in continuare, 3 extrageri 
cite 4 numere fiecare ; e 
extrag in total 12- numere 
75 ; • Se atribuie cîștiguri 
6 categorii ; • Se acordă ciș- 
tiguri fixe de 200 lei pentru 3 
numere din 12 extrase și de 
100 lei pentru 2 numere din 
cele 4 ale uneia din cele 3 ex
trageri.

Pe biletele seria „R“ de 10 
Iei se poate participa cu: 1 
variantă simplă achitată 100% ; 
4 variante simple achitate 25%.

Indiferent de cota jucată, 
toate biletele au drept de par
ticipare la cele 3 extrageri.

Ultima zi pentru procurarea 
biletelor : SIMBĂTA 27 MAI.i

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

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA 28 MAI 1978 UN 

NOU CONCURS PRONOSPORT 
CARE CUPRINDE ÎNTÎLNIRI 
IMPORTANTE PENTRU CONFI
GURAȚIA CLASAMENTULUI DI
VIZIILOR DE FOTBAL A ȘI B. 
Dacă partida de la Timișoara se 
pare că nu pune probleme echi
pei Politehnica, celelalte două 
pretendente la titlu. Steaua șl 
F.C. Argeș, deși joacă pe teren 
propriu, au ca adversare echipe 
care știu să-șl apere șansele in 
deplasare. Nu trebuie uitat că șl 
Sportul studențesc are o poziție 
bună tn clasament, situtndu-se 
la numai un punct diferență de 
cele trei fruntașe, iar Universita
tea Craiova a mal obținut succe-

se la București. Trei inttlniri de 
mare Interes șl in zona fierbinte 
a retrogradării : Petrolul — Poli, 
lași, Corvlnul — F. C. Bihor și 
F.C. Constanța — S.C. Bacău, In 
care, deși gazdele păstrează pri
ma șansă, nu este de neglijat 
faptul că echipele în deplasare 
vor lupta pentru a obține rezul
tate care să le permită rămîne- 
rea în primul eșalon. Și la Satu 
Mare, un meci deschis oricărui 
rezultat. Concursul este comple
tat de patru meciuri din Divizia 
B, între care derbyurile Gloria 

■ Buzău — F.C.M. Galați șl Progre
sul Vulcan — Metalul Plopeni. ÎN 
PERSPECTIVA UN NOU CON
CURS DE MARE ATRACTIVITATE.

C1ȘII

a
4 656 lei ; c 
lei ; cat. 5 
cat 6 : 335 
1570,75 a 1

REPORT
328 752 let

Tragerea 1 
▼ea loc la C 
torului 2 <t: 
nr. 89, la on



genericul „dmiadei"

’ FINALELE DE JUDO
&n Capi- 
drul com— 
_Daciada“, 
r republi

ra vor fi
npioni de 
lSu“ califi- 
are 175 de 
iecare ca-

-•-^tntiie- 
r 9”: 30—

:> cate- 
tgl. semi- 
(+95 kg).

Sîmbătă vor avea loc (după a- 
celași program) confruntările 
la categoriile semiușoară (65 
kg), ușoară (71 kg) și semimij- 
locie (78 kg), iar duminică (o- 
rele 8—14) se vor întrece spor
tivii de la superușoară (60 kg) 
și open (concurenții care au 
cîștigat cel puțin două întîlniri 
la categoriile mijlocie, semigrea 
și grea).

Finaliștii vor lupta pe două 
saltele originale (tatami). în fi
ne, mai consemnăm faptul că 
aproape toti campionii de anul 
trecut se află înscriși pe foile 
de concurs.

Marginalii la sferturile „Cupei României"

1 UNIVERSITATEA A ÎNVINS,
1 DAR N-A CONVINS PE DEPUN
I Obligații sporite pentru deținătoarea trofeului

:iu Șl PĂNULESCU
. „CUPEI CAPITALELOR**
a Boui interesant concurs internațional de înot
timp de 

namo din 
o intere- 
țional de 
iu, Irinel 
oștea, 1B-

lea Ptevnei

î Visits
rucA
J». tn Par-

Plevnel
▼* dealA- 

e box dln- 
de elutnd 
roc fl pre- 
yt cerdorl

București, 
«u*.

hai Mandache și alți sportivi 
de valoare ai tării noastre se 
vor întrece cu tinerele speran
țe din Moscova, Budapesta, 
Praga, Varșovia și Sofia în 
tradiționala competiție dotată 
cu „Cupa capitalelor", deschisă 
înotătorilor născuți în 1960 (și 
mai tineri). în perspectivă, un 
interesant concurs pe echipe 
(cu doi oameni de fiecare pro
bă) in care vom avea posibi
litatea să urmărim competitori 
ce se pregătesc pentru campio
natele mondiale și pentru cele 
europene de juniori programate 
în acest an.

In prima reuniune programa
tă astăzi, de la ora 17. se vor 
desfășura următoarele probe: 
HM m liber (b+f) ; 200 m bras 
(b+f), 200 m spate (b+f),
1500 m liber, 800 m liber ® «1 
4X100 m mixt (b).

i VOLEI
Lg. Marla 

Victoria 
(antrenor :

Pliu TOATE 
Sporturile
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Arbuzov,

Sferturile „Cupei României*, dis
putate miercuri pe patru stadioa
ne ale țării, n-au mai produs 
surprizele proprii competiției 
K.O. Deși s-au angajat exemplar 
la efort, divizionarele B rămase 
în întrecere — F.C.M. Galați (un 
„11* care n-a putut alinia >—4 
titulari) și F. C. Brăila — s-au 
văzut nevoite să părăsească te
renul învinse, la limită, de doi 
adversari, F. C. Argeș șl, respec
tiv, Politehnica Iași, cu o mal 
mare experiență competițlonală.

In lipsa rezultatelor neprevă
zute, pe care amatorul de fotbal 
le gustă firesc, etapa programa
tă miercuri in „Cupă* a._ com
pensat printr-un meci de bună 
factură și de înalt dramatism. Ne 
referim, desigur, la partida-derby 
Universitatea Craiova — Dinamo, 
urmărită, la Sibiu, de peste 20 ooo 
de spectatori (printre ei nume
roși suporteri al celor două for
mații, venlțl din București ți 
Craiova), precum șl prin inter
mediul micului ecran de sute de 
mii de iubitori al fotbalului de 
pe întreg cuprinsul țării.

A fost Intr-adevăr, un med 
pigmentat cu de toate : cu anga
jament fizic, cu goluri spectacu
loase, cu răsturnări de scor pu
țin obișnuite chiar ți pentru o 
partidă de Cupă.

Dar oricitâ atracție ar da Jo
cului suspansul de pe tabelă, 
comportarea sinuoasă, contradic
torie chiar a Universității Craio
va nu prea a avut, firește, darul 
să convingă chiar ți pe cei care 
s-au bucurat de victoria d. în
cercând, de pildă, să-i dntărlm 
evoluția pe „reprize*. formația 
din Bănie ar merita un bine pen
tru primele 45 de minute, un slab 
pentru partea a doua a jocului 
șl un mulțumitor pentru prelun
giri. De-abia acest final mal tare 
ea al partenerului de întrecere 
ne-a îndemnat să apreciem ea 
fiind meritată calificarea In ae- 
mifinale a echipei lui Hie Oană. 
tnscriindu-se intre două perioade 
notate cu un calificativ bun, „re
priza de mijloc* a formației cra- 
iovene este aceea în neregulă, 
declanșlnd Cresc întrebarea : ce 
anume a condus la „sincopa* din
tre minutele « ți țe, aceea care 
l-a adus pe Marcn, crișan, Bel- 
deanu et comp, la un pas de 
eșec 7 Desigur. în primul rtnd 
ofensiva hotărîtă a dinamoviștl-

lor bucureștenl, dornici să în
toarcă în favoarea lor rezultatul 
de pe tabelă, dar și degringola
da Universității Craiova, deveni
tă subit o echipă incapabilă de 
replică O degringoladă explica
bilă, în bună măsură, prin ab
sența din sistemul defensiv cra- 
iovean a celei mai prețioase „ro
tițe", a liberoulul Ștefănescu. A 
fost suficient ca apărarea ime
diată să fie ceva mal mult soli
citată, pentru ca să apară fisu
rile : pe Întreg flancul ei, dar cu 
precădere în zona fundașilor cen
trali, unde Geolgău, inhibat pro
babil de importanța partidei, n-a 
mai reeditat jocul bun din par- 
tida-debut pe acest post de mare 
răspundere. Intr-adevăr, prea tl- 
nărul jucător pentru atît de im
portantul rol a jucat defectuos șl 
momentul de posesie a mingii 
(degajînd lung, la întimplare) $1 
pe cel de pierdere a balonului, 
plaslndu-se greșit, neanticlpînd 
ca un— libero eonsecuția faze
lor. Poate din cauza randamen
tului mai scăzut al proaspătului 
libero craiovean nici celălalt fun
daș central, TilihoL n-a mai avut 
siguranță In joc. el osdlind in a 
efectua marcajul la cm (asupra 
lui Dudu Georgescu) sau în zo
nă, pentru a suplini jocul „apro
ximativ* al lui Geolgău.

Pînă la reintrarea lui Ștefănes- 
csi, Universitatea Craiova are în
să probleme ți cu linia 1. unde, 
miercuri, doar Crișan a manifes
tat inspirație ți vervă de joc. Ta
lentatul drțu, înlocuitorul lui 
Marco (foarte bun, o repriză, a- 
poi a dispărut, progresiv din joc) 
ți-a făcut datoria înscriind golul 
victorios dar, In continuare, el a 
ratat două ocazii clare, ultima 
mare dt roata carului, la cli
pa ratării, <dnd a încercat tă-1 
dribleze de două ori pe portarul» 
învins, ne-am dat sema, o dată 
tn plus, cum te poate risipi ta
lentul dacă nu-1 dublat ,1 de se
riozitate.

Am insistat asupra Universității 
Craiova în prezentele rinduri în 
ideea că actuala deținătoare a 
„Cupei României* are șanse reale 
să păstreze și în acest an trofeul. 
Un trofeu prestigios care o obli
gă pe viitor, la evoluții supe
rioare cele:a avută In trecuta edi
ție a Cupei cupelor.

Gheorghe NiCOLAESCU

SITA SA CEARNA PÎNA LA CAPĂT

CANOTAJ cs$- NR- 1 BUCU- CANUIAJ REȘT1 o qștigat 
„CUPA METALUL*. k>tâ clștigâtcrfi 
probelor : seniori — G. Marco (Stea
ua) la simplu ; C.S.Ș. nr. 1 ta du
blu vî*le, 24-1 fi 8+1 J Steaua la 4 
vîsle f.c. î senioare : Marîa Jugânaru 
(Metalul) la simplu ; Metalul Ic 
dublu vîsle, 4+1 rame și 8+1 î O- 
limpia la dublu rame, C.S.Ș. nr. 1 
ia 4+l-vîsle ; juniori I : G. Giurescu 
(Din.) la simplu ; Dinamo la dublu 
vîsle și 8+1, Steaua la 2+1» GS.Ș. 
nr. 1 la dublu rame, 4+î rame, 4 
vîsle și 4 rame ; junioare 1 : Lumi
nița Dincâ (Met.) la simplu; Dinamo 
la dublu vîsle, 4+1 vîsle și 4+1 ra
me ; C.S.Ș. la dublu rame ; juniori 
H s T. Cristodor (C.S.Ș. 1) la simplu, 
Steaua la dublu vîsle și 4+1 vîsle ; 
junioare II : Didina Hie (GS.Ș. 1) la 
simplu, C.S.Ș. 1 la dublu vîsle șl 4+1 
vîsle.
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lăzi va a- 
urâ a see-

Kmlnescu

SÎMBĂTĂ $1 DUMINI
CA, în municipiul Gh. 

____________ _ va avea loc un tur
neu internațional de lupte libere re
zervat juniorilor. Vor fi prezenți lup- 
tâtori din Canada, R.D. Germana, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și Româ
nia (cu cîte 2—3 sportivi la fiecare 
categorie) • La sfirșitul acestei sap- 
tâmini, echipa reprezentativa de Ju
niori a țârii noastre, la stilul greco- 
romane, va lua startul la un turneu 
Internațional la Varșovia. Printre se
lecționații români se aflâ Ion Draîca, 
Ștefan Negrișan, Nicolae Zamfir, Ion 
Râduțescu, Gheorghe Minea.

LUPTE
Gheorghiu-Dej
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I
I
î
I
I
I
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Arădeanuil Kukla te dovedește mai expeditiv și respinge balonul 
din fața lui Kaiser (Fază din meciul Olimpia — U.T.A., 1—0, dis
putat la Cluj-Napoca) Foto : I. LESPUC (Cluj-Napoca)

DIVIZIA NAȚIONALĂ DE JUNIORI
MODELISM g»
MANATOAREA DIN CAPITALA - o 
splendidâ baza construita prin mun- 
câ patriotica de câtre Iubitorii de 
sport din întreprindere — a gâzduit 
întrecerile Campionatului republican 
de automodele (participant : tineri 
din 13 asociații, 8 județe). Dupâ dis
pute spectaculoase, titlurile de cam
pioni au fost cîștigate dupâ cum ur
mează : elice aerianâ, clasa 13 cmc 
— G Zaharia, juniori l(C.S. Onești), 
Șt. Bicu, seniori (Clubul de modelism 
Buc.) ; clasa 2,5 cmc — Doinița Pas
cal, junioare I (Rulmentul Bîrfad), 
Gh. Stoica, tineret (Semânâtoarea 
Buc.), Gh. Barbu, seniori (Clubul 
U.T.C. Turda) ; tracțiune pe roabâ, 
clasa 2.5 cmc —V. Vîrlanovici, seniori 
(Semânâtoarea Buc.), clasa 10 cmc — 
C. Stroe, seniori (Semânâtoarea BucJ. 
Cu acest prilej au fost stabilite 7 re
corduri naționale la modele cu elice 
aerianâ.

YACHTING™»

MOTO duminica, ia tg. nu 
se va desfășură concursul 

republican de motocros.
*A I.P.B. desfâ- 
pe lacul Herâs-

trâu : clasa Finn : 1. T. Dânrârescu 
(Electrica) ; Optimist î 1. M. Totîr 
(C.N.U.); F.D.:1. M. Radu (C.N.U.); 
cadet ! 1. P. Soare (C.N.U.) ;
clasa 470 : 1. G. lonescu (1.P.BJ.

I Final pasionant în Divizia na
țională de juniori. Nu mai pu
țin de patru echipe își dispută cu

I șanse egale titlul de campioană :
F. C. Constanța (C. Mareș), 
„Poli“ Timișoara (T. Itineanțu), 
S. C. Bacău (D. Chiriță) și F.C.

I Argeș (L. Ianovschi). Duminică,
în etapa a 31-a, la Constanța se 
vor afla față-n față două vechi 
rivale sportive, F.C. Constanța șl

IS.C. Bacău, într-un derby de re
zultatul căruia va depinde în 
mare măsură soarta titlului ac
tualei ediții.

I Revelația returului este, însă, o 
altă echipă : Universitatea Craio

va. „Eu n-am privit ca o... re
trogradare numirea mea la echl- 

Ipa de juniori — ne spunea, săp- 
tămîna trecută, fostul secund al 
divizionarei A, Silviu Stănescu. 
Împreună eu antrenorii din cen- 

Itrul de copii și juniori, m-am 
străduit să formez un lot de spe
ranțe și o echipă In care să 
„crească* tineri jucători de va- 

Iloare. Pe Geolgău l-am reprofilat 
pe post de „liljero*. Alți doi ju
cători, Bumbescu și Firănescu, 
au fost vizați de antrenorii Die 

IOană și G Deliu, pentru a fi pro
movați la seniori, ei evolulnd 
deja în prima echipă, dar numai 
în meciuri amicale*^.

IȘi echipa pregătită de Silviu 
Stănescu este SINGURA NEÎN
VINSA în returul campionatului,

ea obținînd rezultate foarte bune 
la toate fruntașele întrecerii 
(2—1 cu „Poli“ Timișoara, 1—0 cu 
S.C. Bacău, 0—0 cu F. C. Argeș, 
la Pitești ; 1—1 cu F.C. Corvinul, 
la Hunedoara).
1. F.G CONST. 30 18 5 7 57-27 41
2. „Poli* Tim. 30 14 8 6 43-20 40
3. S.G Bacâu 30 18 3 9 61-40 39
4. F.G Argeș 30 16 7 7 40—19 39
5. Univ. Craiova 30 11 14 5 38—25 36
A F.G Corvinul 30 13 8 9 46-41 34
7. F.C. Petrolul 30 10 13 7 24-20 33
1. Sportul >tud. 30 14 4 12 32-34 32
9. Steaua 30 12 7 11 53-30 31

10. A.S.A. Tg.M. 30 13 5 12 40-33 31
11. U.T.A. 30 11 7 12 31-34 29
12. Polit. lași 30 10 6 14 36-46 26
IX F.G Olimpia 30 9 8 13 33-46 26
14. F.GM. Reșița 30 6 13 11 22-33 25
IX Dinamo 30 10 5 15 31-54 25
16. F.G Bihor 30 8 7 15 28-38 23
17. Jiul 30 4 9 17 17-43 17
IX GS. Tîrgov. 30 4 3 23 26-83 11

MECIURI
• F.C. BAIA MARE — C.S.M. 

SUCEAVA 1—1 (0—0). Disputat In 
lața a aproximativ 2 000 de spec
tatori — pe un teren îmbibat de 
ploaie — meciul dintre liderul 
seriei a ni-a a Diviziei B și for
mația C.S.M. suceava s-a înche
iat, după o dispută in general 
echilibrată, cu un rezultat de 
egalitate. Au marcat Beretean 
pentru gazde șl Borz (autogol)

AMICALE
pentru oaspeți. (V. SASABANU- 
coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — UNI

REA DEJ 4—0 (2—0). Partidă la 
discreția gazdelor, care pe hngă 
o bună dispoziție de joc au dat 
dovadă și de o remarcabilă efi
cacitate. Golurile învingătorilor 
au fost marcate de Ciocan (2), 
Moga și Berceanu. (L TOMA- 
coresp.).

Mtinje-poimiine iau sfirjit 
campionatul și Cupa și se 
aleg „ambasadoarele" de 
toamnă ale fotbalului româ
nesc. Ca miine ne trezim cu 
Ruben Cano și Surjak pe 
capul nostru în grupa cam
pionatului european pe care 
cu toții o dorim, aprig, o 
grupă a revanșei echipei Ro
mâniei. Dorim, de pe acum, 
multe, foarte multe, dar este 
bine ca, In primul rind. a- 
cum — cind sintem înaintea 
acestor începuturi de drum 
— să nu mai confundăm do
rințele cu realitatea ți să 
ne stabilim, cu seriozitate și 
răspundere, criteriile de ju
decată și de acțiune.

Rindunle acestea 
sacrale muncii de 
construire a echi
pei reprezentative. 
Așa cum a subliniat „______
ta Plenară a Comitetului fe
deral, fotbalul nostru străba
te o criză de valori — atit in 
sensul numeric, cit ți in 
sensul numărului ..caratelor* 
celor mai reprezentativi 
dintre jucătorii noștri. Fe
nomenul nu este un secret 
pentru nimeni, este public. 
Dacă la C.M. din Mexic ne 
permiteam luxul să-j ținem 
pe tușă (cu mai mult sau 
mai puțin temei) pe Dobrin, 
Dan Coe, Răducanu, azi este 
foarte greu să alinieri un 
„11“ reprezentativ 
o valoare ridicată.

Cum in fiecare 
fotbal se ascunde 
țfcmer. fiecare 
mai bun 1T 
incaoe eu opțiunile antreno
rilor, dar de cele mai multe 
ori nu. (Așa se întimplă, ds 
fapt, peste tot in fotbalul 
internațional, antrenorii se-

sini coc-

ți recen-

iubitor de 
un selec- 

gindim „cel 
care uneori co-

atatxtatatatata

lecționeri avind întotdeauna 
„opoziție" la cel puțin doi- 
țrei jucători aleși), 
paradox — sau tocmai 
aceea — la noi părerile sînt 
cu atît mai diverse cu cît 
nu prea avem de unde ale
ge...

Ce soluții există ?
După opinia noastră, una 

singură. Să-i lăsăm, ba chiar 
să-i îndemnăm pe selecțio
neri să examineze cu maxi
mă răspundere tot potenția
lul uman divizionar. Selec
ționerii să „măsoare de trei 
cri și să taie o dată'/, să 
privească atent din nou și 
la Timișoara, și la Bacău,- și 
la Iași, și în toate localită
țile, să se mai uite — o da

tă, și de două ori, 
și de trei ori — și 
la Păltinișan, și la 

Simionaș, și la Florescu, și 
la Ciocârlan, și la Giurgiu, 
și la Iovănescu etc., să-i 
cheme, pe cei aleși, la unul 
din loturile reprezentative și 
la urmă să tragă o linie, să 
scadă și să adune. N-avem 
atitea valori ca să ne per
mitem să uităm măcar două 
sau trei tn vreun 
țară.

Să nu ne supărăm 
tă“, ea este primul 
ment de care avem 
voie. Să recuperăm 
pierdut cind ne mulțumeam 
mai ales cu „ce dădea Bucu- 
reștiul", să căutăm și să a- 
ducem valorile de peste tot, 
lntr-un climat și un spirit 
realmente constructiv.

„Performanța se constru
iește", spun specialiștii (are 
chiar o tehnologie a ei), nu 
crește in copacii pe care-i 
tot scuturi degeaba...

Marius POPESCU

Prin 
de

omogen la

pe „si-
instru- 

azi ne- 
timpul

colț de

PENTRU 0 MAI DEPLINĂ AEIRMARE
Șl 0 SPORITĂ EFICIENTĂ A AN FREZORILOR
Una dintre problemele priori

tare puse în discuția Plenarei Co
mitetului F.R.F. a fost și aceea a 
antrenorilor, a formării și per
fecționării cadrelor de tehnicieni 
necesari încadrării corespunză
toare echipelor divizionare, ple- 
cîndu-se de la ideea, verificată 
în practica pedagogiei sportive, 
că antrenorul reprezintă figura 
centrală a procesului instructiv- 
educativ.

în acest sens, plenara a apro
bat organizarea și funcționarea, 
începînd din toamna anului în 
curs, a unei școli cu o durată de 
doi ani pentru calificarea de an
trenori, din rîndurile jucătorilor 
de fotbal. Se prevede ca numărul 
locurilor să fie de 25 anual, iar 
în cazul în care vor fi mai mulți 
candidați care îndeplinesc crite
riile de admitere să se organi
zeze concurs. Condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească jucă
torii care doresc să obțină califi
carea de antrenor : vîrsta, 25—30 
de ani ; studii medii (liceu sau 
echivalent) ; recomandarea din 
partea unui club sportiv ; activi
tate în Divizia A sau B de fot
bal ; aprobarea Federației româ
ne de fotbal. In ce privește 
orientarea planului de studii, se 
prevede ca durata primului an de 
studii să fie de 9 luni (15 sep
tembrie 1978 — 17 iunie 1979), cu 
două semestre (primul de 19 săp- 
tămîni, din care două de practică 
șl cel de-al doilea de 17 săptă- 
mîni, din care două de practică 
de antrenor). Anul doi de studii, 
eu o durată de 10 luni, urmează 
a se încheia cu un examen de 
diplomă pe baza căreia se acor
dă de către C.N.E.F.S. categoria 
a m-a de calificare ca antrenor. 
De menționat că F.R.F. va acorda 
cursanților scoateri din producție 
cu plata retribuției lunare (media 
ultimelor 12 luni), iar la absol
virea școlii forul nostru de spe
cialitate va efectua repartizarea 
în posturile vacante.

Concomitent cu desfășurarea 
școlii de caHfîcare a antrenorilor,

va funcționa, tot din toamna a- 
eestui an (primul ciclu de șco
larizare fiind prevăzut să înceapă 
la 1 octombrie 1978), un curs in
tensiv de perfecționare a antre
norilor de fotbal în concordanță 
cu cerințele jocului modern și a- 
testarea lor în vederea activării 
la echipe de categoriile A și B. 
Durata studiilor : patru luni, în- 
sumînd un număr de 768 de ore. 
Selecția cursanților urmează a 
se face de către F.R.F., la pro
punerea cluburilor și consiliilor 
județene pentru educație fizică 
și sport, din rîndurile antrenori
lor de categoriile a iv-a, a iu-a și a 
n-a, precum și dintre antrenorii 
de categoria I fără o practică co
respunzătoare sau fără activitate 
profesională la nivelul Diviziei A. 
Cursul intensiv de perfecționare 
a antrenorilor — organizat pe 
două cicluri anuale a cîte 50 de 
cursanți — va avea o durată de 17 
săptămîni și se va încheia, ca și 
cel pentru formarea antrenorilor, 
cu un examen practic, scris și 
oral. De menționat că în cadrul 
Plenarei Comitetului FR.F. a mai 
fost luată și hotărîrea ca, înce
pînd din această toamnă, func
ționarea antrenorilor la echipe să 
se facă pe baza repartizărilor de 
către Biroul federal, pentru echi
pele din Diviziile A și B, în con
formitate cu cerințele și priorită
țile fotbalului nostru, iar antre
norii de la echipele divizionare A 
să fie angajați ai federației.

Iată așadar cîteva din măsurile 
pe care forul nostru de speciali
tate intenționează să le pună în 
practică în viitorul apropiat pen
tru o mai deplină afirmare a 
profesiunii de antrenor, pentru 
ca activitatea tehnicienilor de la 
cîrma echipelor divizionare — și 
în primul rînd a acelora din pri
mul eșalon — să poată înregis
tra un salt calitativ real ! Sînt 
măsuri, considerăm noi, bineve
nite, care aplicate cu maximă 
exigență și consecvent își vor a- 
duce un real aport la mult amî- 
nata redresare a fotbalului.

DUPÂ VICTORIA JIULUI, SUPORTERII CÎNTAU PE STRĂZILE PETROȘANILOR...
Alături de cîștigarea ediției 

1273—1274 a „Cupei României*, 
califjcarea în finala competiției 
balcanice intercluburi reprezintă 
a doua reușită a Jiului din în
delungata sa carieră de aproape 
60 de ani. Adversara sa, Slavia 
Sofia, întrecută net la Petroșani, 
este una din formațiile, de elită 
ale fotbalului din Bulgaria. Cla
sată actualmente pe locul 5 în 
campionat, Slavia este o echipă 
robustă, cu deosebită forță de 
joc, în rîn-durile căreia acționea
ză, alături de mai vechii inter
naționali Ceakîrov, Evtimov, A- 
leksandrov și Mîncev,. jucători ca 
Diev, Jeleaskov (go-lgeterul cam
pionatului bulgar) și Tvetkov, 
binecunoscut! publicului bucu- 
res'ean. în fata căruia au evo
luat sub culorile naționale ale

țării vecine și prietene. Prezen
ța la conducerea tehnică a cu
noscutului tehnician Hristo Mla- 
denov, pînă de curind antrenor 
al reprezentativei Bulgariei, 
constituie și ea un atu. Cum a 
cîștigat Jiul, și încă cu 3—0 T 
„Printr-o mobilizare deosebită, 
prin dăruire, prin respectarea 
strictă a tacticii de joc care 
prevedea pe de o parte să nu 
primim gol, iar pe de alta să 
ne calificăm in intervalul celor 
90 de minute, adic^ să nu avem 
nevoie de prelungiri. Și echipa 
»-a conformat Întocmai*, ne 
snurea antrenorul Tr. lonescu ; 
„Jiul a cîștigat pe merit, jucînd 
cu o deosebită voință de cali- 
f’care, dublată de foarte-' fru
moase realizări tehnico-tactice*, 
remarca H. Mladenov. în plus.

Jiul a avut miercuri doi jucă
tori în plină formă sportivă, 
Mulțescu și, în special, Dumi- 
trache, oare au dat aripi echi
pei. prezenți acolo unde o ce
rea faza, el au constituit un 
tandem ce nu poate fi ignorat 
ca valoare și eficacitate, pe care 
multe din echipele noastre și 
l-ar dori. Poate și reprezenta
tiva...

Finala cu N. K. Rijeka se a- 
nunță deosebit de dificilă, ulti
ma performanță a acesteia, cîș- 
tigarea „Cupei iugoslaviei*, vor
bind suficient despre valoarea 
viitoarei adversare. Jiul are da
toria să nu-și deziluzioneze su
porterii care miercuri, după 
meci, pe străzile Petroșanilor, 
cînteu victoria asupra Siaviei...

Mircea TUDORAN j



VIZITA TOVARĂȘULUI in ziua a doua a Balcaniadei de volei

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM

(Urmare din pag. 1)

In aceste momente sărbăto
rești, marea sală din Piața Ba 
Dinh este împodobită sărbăto
rește. Fundalul scenei este domi
nat de drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Vietnam. 
Sala este pavoazată cu mari lo
zinci in limbile română și viet
nameză — „Salutăm călduros 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aflată în vizită ofi
cială de prietenie în Vietnam !“, 
„Trăiască în veci solidaritatea, 
prietenia și colaborarea frățeas
că dintre poporul vietnamez și 
poporul român !“.

Răsună solemn imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Socialiste 
Vietnam.

Tovarășul Le Van Luong, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.V., secretar al Co
mitetului de partid al orașului 
Hanoi, declară deschis marele 
miting al oamenilor muncii din 
capitala eroică, consacrat prie
teniei dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

in aplauzele îndelungi, entu
ziaste, ale participanților, la 
miting, iau cuvintul tovarășul 
Le Duan, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Vietnam, și to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
munist Român, președintele 
publicii Socialiste România.

Urmărite cu vie atenție 
profund interes de toți cei pre- 
zenti, cuvintările celor doi con
ducători de partid sint sublinia
te, în repetate rînduri, cu însu
flețite și îndelungate aplauze.

In această atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan 
se îmbrățișează cu căldură, sa- 
lutind, cu miinile sirins unite, 
pe participants la miting.

In încheiere, a fost intonată 
Internaționala.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa' Elena Ceaușescu, înso
țiți de tovarășul Le Duan. de 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat vietnameză, 
au fost conduși la plecare cu 
manifestări de simpatie și sti
mă. de caldă prețuire, caracte
ristice întregii desfășurări a 
mitingului.

Co- 
Re-

Si

JOCURILE MEDITERANEENE 
LA A VUI-a EDIȚIE 

precedentele Jocuri, iar startu
rile acestora se vor da in 28 
de discipline (față de 18, cite 
au fost prevăzute in programul 
ediției de la Alger, în 1975). 
Nu mai puțin de 1 500 de zia
riști urmează să fie acreditați 
la biroul de presă, iar la dispo
ziția sportivilor și a spectatori
lor, așteptați între 15—29 sep
tembrie 1979 la Split, vor fi 
puse la dispoziție peste 20 000 
de locuri 
hoteluri.

Forurile 
depun un 
ganizatoric pentru a oferi a- 
cestei mari competiții un ca
dru adecvat. Noul stadion al 
orașului, actualmente în con
strucție, va dispune de 50 000 
locuri in tribune (dintre care 
25 000 acoperite), iar complexul 
nautic, cu tribune pentru 6 500 
spectatori, va putea găzdui in 
condiții optime întrecerile 
înot, polo și sărituri.

Se poate spune cu drept cu- 
vînt că viitoarea ediție a Jocu
rilor Mediteraneene va consti
tui unul din evenimentele cen
trale ale sezonului sportiv in
ternațional al anului viitor, fi
ind și un foarte util test al 
sportivilor din țările respecti
ve pentru Olimpiada ’80.

Orașul Split, una din cele 
mai pitorești localități de pe 
coasta dalmatină, va fi anul vi
itor gazda celei de a 8-a edi
ții a Jocurilor Mediteraneene, 
importantă competiție internați
onală, reunind sportivi din 15 
țări aflate în această zonă geo
grafică și anume : Algeria, E- 
gipt, Franța, Grecia, Italia, Li
ban, Libia, Malta, Maroc, Mo
naco, Siria, Spania, Tunisia, 
Turcia și Iugoslavia. Această 
nouă ediție a tradiționalei în
treceri este pornită de pe a- 
cum să stabilească recorduri. 
Astfel, se prevede un număr 
total de 4 200 participănți, mai 
mulți decît la oricare dintre

NOI MEMBRI AI C. I. 0.
Cu ocazia lucrărilor sesiunii 

Comitetului internațional olimpic 
au fost aleși incă cinci membri ai 
C.I.O. : prof. Nikolas Nissioti» 
(Grecia), președintele Acade
miei internaționale olimpice, 
Kim Iu Sun (R P. D. Coreea
nă), Abu Samah (Malayezia), 
Rene Essontba (Camerun) și 
Richard Pound (Canada). în 
prezent numărul membrilor 
C.I.O. este de 89.

(Urmare din pag. 1)

7-a, care a asigurat ascensiu
nea alergătorului nostru pe po
dium : „Această etapă a fost 
una dintre cele mai interesante 
ale cursei, datorită performan
tei lui Averin, care a preluat 
^tricoul galben**, dar și rolului 
jucat de Romașcanu, care este 
un excelent rutier".

Desigur, nimănui nu i-a scă
pat faptul că în această atit 
grea competiție (competitori 
valoare deosebită. 9 etape 
munte, vreme nefavorabilă) 
alt alergător român. 
Teodor, a avut o comportare 
remarcabilă., Mulți dintre par- 
ticipanții la „Cursa Păcii" au 
fost impresionați de evoluția 
lui. Cunoscutul antrenor Robert 
Oubron, cel care de multi ani 
conduce echipa Franței, spu
nea : „11 felicit din inimă pe 
Vasile. îl admir pentru tena
citatea sa, pentru inteligența 
sa și mai ales pentru seriozi
tatea sa care stă Ia baza exem
plarei longevități". în fine, 
Aavo Pikkuus. ciștigătorul de 
anul trecut al „Cursei Păcii", 
aprecia că : „Romașcanu este 
un ciclist talentat, ambițios și 
corect. El poate deveni un 
mare alergător. Impresionant 
efortul depus de Vasile Teodor, 
om pe care l-am simțit ca o 
veritabilă forță în toate fina- 
lurile de clapă".

Remarcabilele performante 
ale cicliștilor români în acest

de 
de 
de 
un 

Vasile

în cele mai moderne

sportive iugoslave 
important efort ar

de

VICTORIE RAPIDA
PERNIK, 25 (prin telefon). 

Joi după-amiazâ au continuat, 
în Sala sporturilor din locali
tate, întrecerile Balcaniadei de 
volei. Ca și în ziua precedentă 
in prima partidă s-au intilnit 
reprezentativele României 
Turciei, dar de data 
formațiile feminine, 
foarte exact atit in apărare cit 
și în atac, manifestînd o deo
sebită eficacitate la servicii (au 
excelat Maria Ruso, Mariana 
Ionescu și Marilena Grigoraș), 
sextetul trimis în teren de an
trenorii S. Chirită și G. Bartha 
n-a lăsat nici o speranță ad
versarelor, dominînd clar și 
cîștigînd partida în mai puțin 
de 40 de minute. Rezultat final: 
România — Turcia 3—0 (7, 8, 
5). Echipa noastră a prezentat 
formația: Marilena Grigoraș,

aceasta 
Jucînd

A ECHIPEI NOASTRE FEMININE
Doina Săvoiu, Mariana Ionescu, 
Maria Rusu, Victoria Banciu și 
Irina Petculeț (au mai fost fo
losite: Ildiko Gali, Doina Po
pescu, Doina Stoian și Iuliana 
Enescu). Arbitri: S. Milici și 
J. Popovici (ambii din Iugosla
via).

In continuare s-a desfășurat 
meciul 
ne ale 
un joc 
terizat 
situații 
voleibaliștii turci au cîștigat cu 
3—1 (—10, 10, 9, 12). In ultimul 
și cel mai important meci al 
zilei a doua s-au întîlnit for
mațiile masculine ale Bulgariei 
și Iugoslaviei. Voleibaliștii bul
gari au obținut victoria cu 3—0 
(11, 11, 7). Alte rezultate din 
prima zi: Bulgaria — Grecia

dintre echipele masculi- 
Turciei și Greciei. După 
foarte echilibrat, carac- 
prin dese schimbări de 
pe parcursul seturilor,

(m) 3—1 
garia — 
9, 6).

Vineri 
culină a 
cea a Greciei, iar cea femlăl- 
nă are zi liberă. Simbătă M 
duminică ambele noastre repre
zentative vor susține meciurile 
decisive pentru stabilirea câști
gătoarelor acestei ediții, intU- 
nind in ordine (și la fete și la 
băieți) pe cele ale Iugoslaviei 
și Bulgariei.

(—10. 4, 7, 4} și Bol— 
Iugoslavia (f) 3—O (K

a
Marian GHIOIDUȘ

„TURNEUL ȚĂRILOR
SOCIALISTE" LA SCRIMĂ

C. E. de baschet feminin
(Urmare din pag. 1)

ROMANIA SUEDIA 82 - 58
POZNAN, 25 (prin telefon). 

In localitate au continuat Între
cerile turneului pentru locurile 
8—13 din cadrul campionatului 
european de baschet feminin. 
Sportivele noastre au întîlnit in 
meciul al doilea reprezentativa 
Suediei pe care au învins-o cu 
32—58 (42—28). Româncele au 
abordat partida cu multă aten
ție, evitind complicațiile din 
întîlnirea de debut de la Poz
nan, cînd reprezentativa noas
tră a trebuit să facă mari e- 
forturi pentru a depăși — la 
un singur punct — echipa Spa
niei, au aplicat cu mare aten
ție sfaturile antrenorilor și 
evoluînd constant bine au reușit

TURNEUL DE TENIS
DE LA ROMA

campionatele ln- 
tenis ale

ROMA, 25. în 
ternaționale de 
s-au disputat partide din 
doi la simplu masculin :
— Deblicker 5—7, 6—2, 6—0; 
fried — Dibley 6—1, 6—3 ; 
xander — Smid 6—2, 6—4 : 
ner — Granat 6—2, 6—3
— Moore 7—6, 6—4 ; Solomon — 
Peed 6—4, 4—6, 6—2 ; Ashe — 
Vasselin 7—6, 6—2 ; Lloyd — Zu- 
garelll 6—3, 3—6, 6—4 : Crealy — 
Bertolucci 4—6, 6—4, 6—2 ; Dibbs
— Clerc 6—1; 6—3 ; Newcombe — 
Giltinan 5—7, 6—4, 6—1 ; Amaya
— Molina 6—4, 1—6, 6—4.

tn sferturile de finală ale pro
bei de simplu feminin, Virginia 
Ruzlci (România) a eliminat-o cu 
7—6. 7—5 pe cehoslovaca Renata 
Tomanova. Alte rezultate : Re
gina Marsikova (Cehoslovacia) — 
Betsy Nagelsen (S.U.A.) 4—4,6—2; 
Michele Tyler (Anglia) — Katja 
Ebbinghaus (R.F. Germania) 6—3, 
3—6, 6—2 ; Janet Newberry
(S.U.A.) — Mima Jausovec (Iugo
slavia) 3—6, 4—2. 7—5.

Italiei 
turul 
Borg 
Gott- 
Ale- 

. Tan- 
Panatta

să obțină o victorie meritată, 
mult aplaudată de numerosul 
public prezent in sală. Liliana 
Duțu și Mariana Andreescu au 
demonstrat o bună dispoziție 
de joc, reușind numeroase co
șuri din acțiuni, aplaudate la 
scenă deschisă. De partea cea
laltă, suedezele au încercat să 
se ridice la nivelul adversarelor 
lor, dar reușitele nordicelor au 
fost mai puțin sigure și astfel 
echipa noastră a obținut un 
succes categoric. Au marcat: 
Duțu 23, Andreescu 21, Filip 
12, Roșianu 4, Aszalos 6, Bară 
4, Giurea 6, Mathe 8. Au arbi
trat bine T. Schober (R.F. Ger
mania) și F. Blom (Olanda).

Intr-o altă partidă din acest 
turneu. Italia — Olanda 79— 
61 (41—42).

Echipa noastră va juca ur
mătoarea partidă duminică cu 
Olanda, iar luni ultimul med 
cu Italia.

în turneul 
1—7 intîlnirile 
interesante, iar 

calificată in dauna 
a întrecut

pentru locurile 
sînt destul de 

reprezentativa
Franței 
echipei noastre
Polonia cu 73—70 (30—29) pro- 
ducînd o nouă surpriză, 
celelalte meciuri: U.R.S.S.
Bulgaria 89—63 (46—33) si Ce
hoslovacia — Ungaria 80—68 
(39—36).

In

Dumitru STÂNCULESCU

TEODOR, ElOGIAJI PENTRU PEREOfiMANJELE LOR
veritabil campionat mondial 
de lung kilometraj sînt sur
prinzătoare — în sensul feri
cit al cuvîntului — si promi
țătoare. Surprinzătoare — pen
tru că, deși are în general o 
valoare modestă, sportul nos
tru cu pedale a reușit să de
pășească forțe de prim rang ale 
ciclismului 
Romașcanu, 
sile Teodor 
lor multe 
care-și dispută titlurile mondi
ale și olimpice, au învins la 
sprinturi rutieri cu impresio
nante „cărți de vizită**. Este, 
desigur, efectul susținutei acti
vități a federației (alcătuită din 
oameni entuziaști și pricepuți) 
și al conștiinciozității antreno
rului emerit Nicolae Voicu, 
cel care de ani și ani îi pre
gătește pe cei doi performeri. 
Promițătoare — pentru că, i- 
nălțîndu-se la acest nivel, ci
clismul va trebui susținut să 
realizeze noi ascensiuni, pen
tru că performantele celor doi 
vor stimula fără îndoială în
treg plutonul ciclismului româ
nesc, vor ajuta să iasă în evi
dență alte talente, alți tineri 
care să aspire la mai mult, la 
performante și mai străluci
toare. Ciclismul — sport atit 
de 
să

mondial. Mircea 
îndeosebi, și Va- 
au lăsat in urma 
vedete - din țări

frumos — poate si trebuie 
aibă un astfel de viitor.

CLASAMENTE FINALE
Individual : 1. ALEXANDB

VERIN (U.R.S.S.) 46h.43:07 ;
A-

______ _______  „ 2.
Iuri Zaharov (U.R.S.S.) la 2:23 ;

3. MIRCEA ROMAȘCANU (ROMA
NIA) la 3:09 ; 4. H. J. Hartnick 
(R.D.G.) la 3:33 ; 5. Jiri Skoda 
(Cehoslovacia) la 4:04 ; 6. Aavo 
Pikkuus (U.R.S.S.) la 4:26 ; 7.
Siegbert Schmeisser (R.D.G.) la 
4:56 ; 8. Alexandr Gusiatnikov 
(U.R.S.S.) la 6:18 ; 9. Krzystof 
Sujka (Polonia) la 9:47 ; 16. An
dreas Petermann (R.D.G.) la 
9:58 ; 11. Carlos Cardet (Cuba) la 
10:15 ; 12. VASILB TEODOB
(ROMANIA) la 10:21 ; ...36. Nico
lae Savu la lh.34:16; ...38. Costel 
Cirje la lh.36:05 ; ...54. Valentin 
Hie la 3h.05:46.

Echipe: L U.B.S.S. 140h.l2:10; 
2. R. D. Germană la 15:15; 3. Ce
hoslovacia la 21:12 ; 4. Polonia la 
27:42 ; 5. Bulgaria la 1 h.03:05 ; 6. 
ROMÂNIA la lh.04:46 ; 7. Franța 
la Ih.l8:25 ; 8. Cuba la 2h.00:28 ; 
0. Ungaria la 4h.05:42 ; 10. Italia 
la 4 h.22:36; 11. Belgia la 4h.28:02i 
12. Finlanda la 5 h.30:10 ; 13. Iu
goslavia la 7 h.50:59.

în clasamentul celor mal activi 
rutieri, pe primul loc s-a clasat 
rutierul sovietic Aavo Pikkuus, ur
mat de polonezul Janusz Pozak 
Și de Alexandr Averin (U.R.S.S.), 
iar în cel al adlțlunil de puncte 
(pe baza sprinturilor finale) tot 
Pikkuus, urmat de Alexandr A- 
verin și de cehoslovacul Micha! 
Klasa. „Premiul munților", între
cere a cățărătorilor, a fost cîști
gat de polonezul Krzysztof Suj
ka secundat de Pikkuus șl Za
harov.

N. R. Modificările de timp șl 
loc survenite fn clasamentele ge
nerale sînt urmarea faptului câ 
primilor clasați la cățărare, 
sprinturi finale (clasament pe 
puncte) și in întrecerea celor 
mai activi (evadări, sprinturi In
termediare) 11 s-au acordat boni
ficații de timp care au fost ope
rate numai după Încheierea com
petiției.

sa în calendarul internațional 
ca o ultimă verificare înaintea 
apropiatei ediții a campionate
lor mondiale (13 și 23 iulie, 
la Hamburg).

Așadar, iubitorii scrimei vor 
putea urmări in aceste zile 
trăgători cu prestigioase cărți 
de vizită, medaliați ai celor 
mai mari competiții internați
onale, candidați la podiumul 
C.M. din R.F.G., dar și tinere 
speranțe care își încearcă șan
sele în lupta pentru titulari
zare în echipele reprezentati
ve. România va alinia pe plan
șe următoarele echipe : flore
tă masculin . — Fetru KuM, 
Mihai Țiu, Tudor Fetruș, Pe
tre Buricea, Florin Nicolae j 
floretă feminin — Marcela 
Moldovan, Viorica Țurcan, 
Magda Chezan, Ana Dragomir, 
Carmen Docan ; sabie — Dan 
Irimiciue, Ioan Pop. Alexan
dru Nilca, Cornel Marin, Ma
rin Mustață ; spadă — Li vin 
Angelescu, Octavian Zidaru, 
Ion Popa, Costică Bărăgan, Mi
hai Popa.

Cea de-a 16-a ediție a „Tur
neului țărilor socialiste** are 
următorul program : azi, de la 
ora 9, proba individuală mas
culină de floretă, finala la or* 
18,30 ; simbătă — proba indi
viduală de sabie (finala : or* 
18), duminică — proba > pe e- 
chipe la floretă masculin ștchipe la floretă masculin șt 
sabie, non-stop de la ora 8,30; 
luni 29 mai — proba indivi
duală feminină de floretă J 
marți — proba individuală de 
spadă ; miercuri — proba pe 
echipe Ia floretă feminin șt 
spadă.
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...PRAF ÎN OCHII LUMII
Rugbyul sud-afrlcon tnceorci pa toate căile să nu piardă terenul 

da sub picioare, deși ia ultima vreme a înregistrat citeva răsunătoare 
eșecuri diplomatice. Este grăitoare contramandarea de organizatori a 
turneului pe core urma să-l efectueze Springboks, In toamna acestui 
an, in Anglia șl Scoția, în locul sud-africanilor evoluînd celebrii neo
zeelandezi AH Blocks. Așadar, un nou „f 
cei care nu vor să renunțe la inumana 
bună dreptate, remarca revista franceză 
menghina ți în ceea ce privește rugbyul 
intîmpIS de mai multă vreme cu întregul 
țară, pus la index in sportul mondial din 
held**.

Șl ce șl-a zis domnul Dannie Craven, 
sort sud-africane ț „Puțin praf in ochH

.fief** la care nu mal au acces 
politică rasistă. Ața cum, pe 
„Miroir du Rugby**, „s-a strîns 

' din Africa de Sud, ața cum se 
mecanism sportiv din această 
cauza politicii sale de aparț

a
președintele federației de re- 

__ ¥ ___________ _ ... t___  ____ lumii nu strică I Poate că 
realitatea nu mol trompa re la fel de evidență..." Și cum încercarea 
moarte n-are, lată-l incerdnd să escamoteze — cu duplicitatea de ri
goare — a crudă realitate socială. Vezi doomne, provincia de vest a 
renunțat recent la clauza din regulament care interzicea Jucătorilor de cu
loare să evolueze in echipele de sub jurisdicția sa. Ce suflet nobil 
șl ce rațiune liberală II animă pe domnul Craven, omul concesiilor I 

...Puful de păpădie de pe „concesiile" forului rasist de la Preto
ria se spulberă însă repede la adierea adevărului care evidențiază că 
rugbyte sud-africon nu vrea să piardă șl ultimul contact cu bătrtnid 
continent — este vorba de Franța — pe care încearcă să o convingă 
să-i accepte turneul in 1979.„ Adîncă ipocrizie 1 ,

Paul SLAVESCUa&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM * Proba feminină 

de 1 500 m din cadrul concursu
lui de la Londra a_ fost cîștigată 
de aUeta engleză 
&ln 4:08,3. Pe

norvegianca 
— 4:08,5, Iar locul 
cupat de românca ______
4:08,7. In cursa masculină 
100 m, ghanezul Ernest Beng 
10,3 — l-a întrecut pe cunoscutul 
recordman jamaican Don Quarrie 
— 10,4. In alte probe : 400 mg — 
Shine (S.U.A.) 50,0; prăjină —
Buclarski (Polonia) 5,30 m ; greu
tate — Capes (Anglia) 20,27 m ; 
înălțime — Jacobs (S.U.A.) 2,18
m ; suliță (f) — Sanderson (An
glia) 61,14 m ; 200 m (!) — Lan- 
naman (Anglia) 23,29. ® Henry 
Rono a obținut o nouă victorie 
la Corvallis (Oregon), cîștigînd 
5 000 m în 13:20,23. Alte rezultate: 
100 m — Clancy Edwards 10.24 ; 
1 500 m — Rudy Chapa 3:38,97 ; 
triplusalt — Willie Banks 16,74 m.

Christine Ben- 
locul doi s-a 

Greta Waltz 
trei a fost o- 
Ileana Sila! — 

de

CICLISM • Turul Italiei a con
tinuat cu etapa a 16-a, disputată 
contracronometru individual pe 
45,500 km și a fost cîștigată de ita-

Hanul Francesco Moser cu timpul 
de 57:57. Lider al clasamentului 
general se menține belgianul Jo
han de Muynck, urmat la 45 sec 
de Moser.

FOTBAL O Selecționata Spa
niei, una dintre participantele la 
turneul final al C.M., a susținut 
un joc de verificare la Montevl- 
deo cu reprezentativa Uruguayu- 
lui, încheiat la egalitate : 0—0. • 
La Zeist (Olanda), naționala o- 
landezâ a întrecut cu 13—0 fon- 
mația amatoare Schiedam • Fi
nala Cupei ‘
Trepca 1—0

Iugoslaviei : Rijeka 
(după prelungiri).

în campionatele lz>- 
ale Bavariei, care se 

: Pilid — 
; Vilas — 
Zednik —

TENIS • 
temaționale 
desfășoară la Milnchen 
Fairlie 6—2, 6—7, 7—5 
Gnettner 6—4, 6—3 ;
Goven 6—7, 6—1, 6—4 ; Feaver 
El Shafel 6—3, 7—6.

VOLEI • La Fraga, selecțio
nata feminină a Ungariei a între
cut cu 3-1 (—3, 13. 13, 10) for
mația R. D. Germane.


