
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 
Il KAMPUCHIA DEMOCRATĂ

Luni după-amiază, au luai 
sfîrșit convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Pol Pot, secretarul 
Comitetului Central ai Partidu
lui Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului 
Kampuchiei Democrate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Pol Pot au abordat, in par
tea a doua a convorbirilor, un 
cerc larg de probleme ale vieții 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a invitat o delegație de partid 
și de stat a Kampuchiei De
mocrate, condusă de tovarășul 
Pol Pot, secretarul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Kampuchia. prim-ministru 
al Guvernului Kampuchiei De
mocrate, să efectueze o vizită 
oficială de prietenie in tara 
noastră. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

★
Luni, 29 mai, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Pol 
Pot, secretarul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Kampuchia, prim-ministru al 
Guvernului Kampuchiei Demo
crate, au semnat Tratatul de 
prietenie și colaborare între Re
publica Socialistă România și 
Kampuchia Democrată.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări au adop
tat. totodată, un comunicat co
mun.

★
In cea de-a doua zi a vizitei 

oficiale de prietenie în Kam
puchia Democrată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Dumitru Popescu, 
Ștefan Andrei, Vasilc Mușat au 
fost oaspeții Comitetului Zonei 
de nord al Partidului Comunist 
din Kampuchia.

La aeroportul din Siem Reap, 
unde a aterizat aeronava prezi
dențială, distinșii oaspeți români 
au fost salutați cu cordialitate 
de Kang Chap, secretarul Co
mitetului Zonei de nord a P.C. 
din Kampuchia, de alte persoa
ne oficiale.

Pe aeroport, decorat cu dra
pelele de stat ale Republicii 

Primiți acasă cu flori, aplauze și îmbrățișări

Socialiste România și Kampu
chiei Democrate, se aflau nume
roși locuitori, care purtau ste- 
gulețe tricolore și ale statului 
kampuchian. Ei au ovaționai 
îndelung pentru președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tinua Întărire a prieteniei din
tre Kampuchia și România.

De la aeroport, solii poporu
lui român s-au îndreptat cu au
tomobilele spre complexul stră
vechii capitale Angkor Thom, 
situat tn partea de nord-vest a 
Kampuchiei, care adăpostește 
remarcabile vestigii ale artei 
khmere din secolele IX—XIII. 
Apreciat drept una dintre „mi
nunile lumii", complexul Angkor 
Thom este situat in luxurianta 
junglă tropicală și reprezintă 
unicate ea și piramidele egip
tene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sl tovarășa Elena Ceaușescu sint 
invitat!, apoi, să ia parte la un 
dejun oferit în onoarea lor de 
tovarășul Kang Chap, secretarul 
Comitetului Zonei de nord al 
P.C. din Kampuchia Democrată.

Dind glas sentimentelor profun
de de prietenie cu care popu
lația din regiunea Siem Reap 
— Angkor a salutat vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu. a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
delegației de partid si de stat 
române, tovarășul Kang Chap 
a subliniat, in numele Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Kampuchia și a 
Comitetului Popular pentru Zo
na de nord, că aceasta consti
tuie o mare Încurajare in lupta 
locuitorilor de aici, pentru 
apărarea cuceririlor revoluțio
nare, pentru edificarea socialis
mului.

tn toastul tinut la dinen, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat comuniștilor, întregii 
populații din Zona nord a Kam
puchiei un salut călduros din 
partea delegației, din partea 
poporului român.

Dejunnl s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, 
de stimă și prietenie.

Sute de locuitori i-au condus 
apoi pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Fiona 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți 
români și kampuchieni Ia aero
port. Se agitau stegulețe româ
nești și kampuchiene, se stri
gau. în cor, urări adresate to
varășului Nicolae Ccaus«*scn.

în după-amiaza zilei de luni, 
tnalțil oaspeți români s-au în
tors la Pnom Penh.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

La Timișoara, sub genericul „DACI ADEI"

UN GRANDIOS SPECTACOL CULTURAL - SPORTIV, 0 MANIFESTARE 
VIBRANTĂ A DRAGOSTEI FAȚĂ DE PATRIE Șl PARTID

O secvență din frumoasa repriză a studentelor timișorene Foto ; Em. ROBICEK — Timișoara
încheierea etapei județene a 

„Daciadei" a fost sărbătorită 
duminică la Timișoara printr-o 
grandioasă demonstrație cultu- 
ral-sportivă, a cărei anvergură 
și al cărei mesaj s-au ridicat 
la înălțimea marii competiții 
pe care o onorau. A fost una 
dintre acele manifestări care 
vor stărui in amintirea spec
tatorilor, care tămîn peste timp 
ca un etalon, ca un element de 
referință in tradițiile genului. 
Recunoscut ca un puternic cen
tru sportiv, orașul de pe Bega 
?i-a demonstrat din plin, cu a- 
cest prilej, posibilitățile, capa
citatea organizatorică și măies
tria In pregătirea și realizarea 

unei acțiuni de mare respira
ție, cum nu avem prilejul să 
vedem foarte des.

Inspirat din actualitatea fier
binte a tării, din viața cloco
titoare a poporului nostru, sce
nariul spectacolului a fost stră
bătut de la un capăt la altul 
de o adîncă vibrație patriotică, 
exprimînd unitatea neclintită în 
jurul partidului, atașamentul 
profund față de politica sa, 
dragostea și recunoștința pe 
care întreaga națiune le nu
tresc fată de cîrmaciul nostru 
mult iubit și stimat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Spectacolul a fost inaugurat 
cu tabloul intitulat sugestiv 
„Memoria pămintului româ
nesc". Pe versurile poetului 
George Păun, „De două mii de 
Ani sîntem aici", și pe fondul

muzical al nemuritoarei „Ba
lade" a lui Ciprian Porumbescu, 
un grup de 1 000 de elevi au 
executat minunate exerciții de 
euritmie, simbolizînd trecutul 
de luptă și jertfă al neamului 
românesc, drumul său greu și 
eroic spre izbînzile de astăzi, 

în tribuna a II-a a stadio
nului. devenită fundalul imen
sei scene de gazon, au apărut 
lntr-o consecuție istorică, adine 
evocatoare, inscripțiile : „2050
ANI STATUL DAC", „VATRA 
STRĂMOȘEASCĂ* și „SPRE 
COMUNISM".

Viața fericită a tineretului 
patriei, care învață, muncește, 
se instruiește și face sport a

Valeria CHIOSE

(Continuare in pag. 2—3)

POPICARII NOȘTRI, MEDALIAȚI LA LUCERNA, 
SE GÎNDESC LA MONDIALELE DE LA BUCUREȘTI ’80
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Punctual, Rapidul 22 i-a a- 
dus acasă ieri dimineață pe cei 
mai buni popicari din lume. 
La 7,55, pe peronul trei al Gă
rii de Nord, după o călătorie 
de cîteva zeci de ore, aproape 
la fel de obositoare ca între
cerile de la Festhalle Allmend, 
Iosif Tismănar, Elena An- 
dreescu și colegii lor coboară 
cu cele șapte medalii pe care 
le-au cîștigat la Lucerna. Au 
venit să-i intîmpine prieteni, 
rude, tovarăși de muncă. Desi
gur, buchetele de flori sînt mai 
multe decît medaliile, primirea 
aduce, mai degrabă, cu reuni

Delegația sportivilor români, participantă la cea de a Xll-a edi- 
tie a C.M. de popice de la Lucerna, fotografiată ieri dimineață la 

sosirea in Gara de Nord

rea unei mari familii decît cu 
ceea ce ne place să numim, 
adesea, o simplă festivitate a 
sosirii.

După ce fotoreporterul nos
tru Dragoș Neagu s-a Îngri
jit să facă fotografia grupului 
medaliat, îl răpim pentru cfteva 
clipe pe Iosif Tismănar, dublul 
campion mondial, pe care re
dactorul de specialitate al a- 
genției S.I.Z. din Ziirich II so
cotește cel mai eficace compe
titor al campionatelor mondiale. 
„Cu ce gînduri ați plecat la 
Lucerna"? „Speram să ciștig trei 
medalii. Cn putină șansă ar fi 

putat fi de aur toate trei... Cîști- 
gasem titlul mondial la perechi 
in 1976 la Vicna, acum eram 
campioni pe echipe, dar la in
dividual nu obținusem pină la 
Lucerna decit „argint", in 1974 
șl 1976. Abia după ultima arun
care mi-am dat seama că sint 
campion mondial. Am și în
ceput să ne gindim Ia viitoa
rele campionate mondiale din 
1980".

La 33 de ani. după 16 ani 
de sport de performantă. Iosif 
Tismănar. sudor la uzina Rul
mentul din Brașov, obține cel 
mai mare succes al carierei. 
Cel mai mare — poate — pină 
la ediția viitoare a „mondia
lelor*—

Tot cu trei medalii s-a în
tors de la campionatele lumii 
și debutanta (25 de ani) Elena 
Andreescu — bronz Ia echipe, 
argint la perechi si individual. 
Pînă la Lucerna, palmaresul 
său avea ca punct de rezistentă 
cele două titluri national^, cu
cerite în acest an la individual 
și perechi.......Am început ul
tima rundă cu * ..bețe" avans 
fată de Krtstyan (Ungaria). La 
prima bilă ea a reușit un „9", 
eu numai „4". Poate că altfel..."

—Poate că altfel cele două 
medalii de aur ar fi fost trei. 
Oricum, „Lucerna ’78“ repre
zintă momentul de vîrf al e- 
voluțiilor românești la campio
natele mondiale de popice. Cel 
puțin pînă în 1980 cîn4 com
petiția supremă a popicelor 
se va desfășura la... Bucu
rești 1 (VI. M.).

Din cuprinsul ziarului:

seSosită aseară la Sofia, echipa de fotbal a României 
pregătește pentru meciul de miercuri cu selecționata Bul
gariei

Universitatea Timișoara — virtuală campioană in Divizia A 
ta handbal, feminin (pag. 2—3)

Ivan Patzaichin pe primul loc in toate probele de canoe 
simplu ale „Regatei Moscova" (pag. a 4-a)

OBIECTIVUL TRĂGĂTORILOR ROMÂNI
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CIFRE ÎNALTE LA
• In urmărirea performanței 
absolute la pistol viteză • Nu 
mai avem nevoie de victorii 
„șterse* in concursuri, ci de 
rezultate competitive pe plan 

internațional I

Cel mai concludent succes al 
trăgătorilor români de-a lungul 
celor 22 de ediții ale Campio
natelor țărilor latine și Greciei 
l-am consemnat săptămina tre
cută, la poligonul Tunari. Doar 
5 din cele 26 de probe indivi
duale și colective „au scăpat" 
țintașilor noștri care, în majo
ritatea cazurilor, au plasat în 
fruntea clasamentelor doi sau 
chiar trei reprezentanți. Dintre 
invitații noștri, trăgătorii fran
cezi au reușit să-și adjudece 3 
probe (el bazindu-se pe o echi
pă alcătuită din consacrați), iar 
cel italieni, două (apelînd insă 
la țintași tineri, lipsiți de ex
periență competițională).

g

I
TOATE PROBELE!

Cameliu Ion reușește pentru 
a treia oară 598 p. cifră egali 

recordului mondial
Foto : I. MIHĂICĂ

S-a vădit, o dată în plus, că, 
pentru tirul nostru, esențială 
trebuie să devină lupta pentru 
CIFRE CÎT MAI RIDICATE, 
indiferent de configurația de 
moment a clasamentelor, indi-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2—3)



In campionatul de rugby

UN FINAL
Ceea ce n-a reușit Steaua, 

adică să detroneze pe Farul 
de pe locul întîi In acest cam
pionat, Încearcă acum, pe linia 
de sosire, alte echipe bucu- 
reștene care au dovedit, nu o 
dată, că au resurse mai mari 
decît arată (din păcate) In mod 
obișnuit. începutul l-au făcut, 
duminică, rugbyștii de la Dina
mo. care și-au asumat rolul de 
„arbitri", încercînd să producă 
constăntenilor a doua înfringe- 
re în actuala ediție (primul 
eșec, la Petroșani), ceea ce ar 
fi echilibrat mai mult situația 
In clasament. Dar și așa. bucu- 
reștenii au „răpit" un punct 
XV-lui de pe Litoral, ceea ce 
face ca acesta să privească cu 
mai multă atenție spre viitoa
rele partide, in principal cu 
Grivița Roșie. Avînd în vedere 
„miza" se impune ca adversa
rele din meciurile ulterioare ale 
echipelor Farul și Steaua să 
evolueze la potențialul maxim, 
pentru ca, în final, titlul de 
campioană să revină într-ade- 
văr celei mai bune formații, cu 
atît mai mult, cu cit cele două 
candidate la primul loc s-au 
dovedit pînă acum sensibil ega
le (cu un avantaj de partea 
constăntenilor. învingători în în- 
tîlnirile directe).

OBIECTIVUL TRĂGĂTORILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

ferent de vreme, indiferent de 
partenerii de întrecere. A fost 
exemplar modul în care a lup- 

•tat Marin Stan, la pistol viteză, 
pentru a reuși să scoată o cifră 
cit mai bună, deși evoluția stră
lucită a lui Corneliu Ion nu-i 
mai oferea nici o șansă la pri
mul loc. La fel. Dan Iuga, ne
impresionat de cele 299 p ale 
aceluiași Corneliu Ion, s-a con
centrat la maximum, reușind, la 
rîndul său. un foarte bun 298 p 
In prima manșă. Scopul acestor 
trăgători de frunte ai noștri 
este. în primul rind. apropierea 
de limita maximă (600 puncte): 
toți trei sînt conștienti că nu
mai cifrele înalte aduc după 
rine locul întxi în competiții. 
In același sens concurează și 
Laurențiu Pop, la pistol liber: 
țelul său principal este apro
pierea de 570 p, rezultat deve
nit, așa cum însuși mărturisea, 
„o obsesie". In condițiile în care 
obiectivul cifric de concurs este 
ridicat, iar trăgătorul se apro
pie de el. și locul întii vine 
aproape automat... Cîteva cu
vinte despre Liviu Stan, celă
lalt valoros pistolar de precizie 
român. El acuză dureri la umăr 
și, în consecință, prezintă o 
accentuată instabilitate a pozi
ției în regim de întrecere. Clu
bul Steaua trebuie să urmă
rească cu toată atenția recupe
rarea cît mai rapidă a lui Liviu

UN GRANDIOS SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

constituit subiectul unui amplu 
tablou. Șoimii patriei și pio
nierii, elevii și tinerii munci
tori, studenti și studente din 
prestigiosul centru universitar 
timișorean, militari au prezen
tat reprize fermecătoare nu 
numai prin originalitatea lor, 
dar și prin execuția tehnică 
ireproșabilă, prin sincronizarea 
perfectă a mișcărilor, prin mo
dul inspirat în care a fost a- 
leasă muzica.

Acolo, pe covorul verde al 
stadionului, tineri și tinere, ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi 
și de alte naționalități, dar cu 
toții fii ai acestei țări, și-au 
exprimat iubirea față de pa
tria comună, hotărîrea de a 
Învăța, de a se pregăti și de 
a munci în așa fel, incit să 
devină cetățenii ei de nădejde,

Aproape 1 000 de elevi din 
cluburile sportive școlare și u- 
nitățile cu profil sportiv au 
prezentat o admirabilă repriză 
de performantă, în timp ce pe 
fundal apărea inscripția : 
.JOCURILE OLIMPICE, 1980,

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI 
VĂ RECOMANDA EXCURSIA LUNII IUNIE*.

„TIRGUL DE CERAMICA VILCEANA DE LA HOREZU"
Pentru a participa la tradiționalul tîrg și 

la manifestările populare organizate eu 
acest prilej, în zilele de 3 și 4 iunie s-au 
inițiat excursii cu durata de o zi pe traseul: 
București — Pitești — Topologu — Rimnicu

Vîlcea — Ocnele Mari — Horezu. Plecarea 
aîmbătă 3 iunie și duminică 4 iunie, la ora 
6, de la hotelul Intercontinental. Se asigură 
transport cu autocarul, dejun, ghid și vizi
tarea expoziției cu vînzare.

FIERBINTE...
Aceeași notă de sportivitate 

se impune și In desfășurarea 
partidelor din zona retrogradă
rii, unde situația este departe 
de a fi clarificată și unde, a- 
eum, fiecare punct poate fi cîn- 
tărit în „aur". Trebuie mențio
nat însă că, cu puține excep
ții, formațiile din a doua grupă 
valorică nu se remarcă prin 
virtuți deosebite, ceea ce în
seamnă că se cere mai multă 
muncă de calitate, o selecție 
mai riguroasă, antrenamente cu 
un conținut mai bogat.

Mai sînt patru etape piuă la 
finalul campionatului, patru eta
pe în care fiecare echipă tre
buie să arate că își merită lo
cul pe prima scenă a rugbyului 
nostru. (Em. F.)

CLASAMENT
1. FARUL C-TA 10 8 1 1 132- 75 27
2. Steaua 10 8 0 2 284- 93 26
3. Dinamo 10 5 1 4 87- 88 21
4. Știința 10 5 1 4 117- 85 21
5. R.C. Gr. R. 10 4 1 5 78- 88 19
8. Rapid 10 3 0 7 85-200 16
7. Univ. Tim. 10 3 0 7 54-135 16
1. Rulmentul 10 1 2 7 64-137 14
9. C.S.M. Sb. 10 7 1 2 145- 80 25

10. „Poli- Iași 10 7 0 3 186- 85 24
11. T.C. ind. 10 8 0 4 150- 79 22
12. R.C. Sp. st. 10 5 2 3 130- 88 22
13. „Poli- Cj.-N. 10 4 2 4 92-126 20
14. Min. G.H. 10 3 1 8 83-155 17
15. C.S.M. Sv. 10 2 1 7 46- 95 15
16. Olimpia 10 2 1 7 72-196 15

Stan. Cu atenție trebuie să pri
vească și clubul Dinamo pre
gătirea — mai completă, mai 
organizată, mai complexă — a 
lui Marian Oncică. Sigur — se 
poate spune — 598 p, la pușcă 
liberă 60 fc., nu este o perfor
mantă la îndemîna oricui : an
trenorii s-ar putea declara sa- 
tisfăcuți. Dar tirul românesc 
are nevoie de un Oncică capa
bil să tragă LA ORICE ORĂ 
peste 595 p și nu cite un 598 p — 
599 p, realizat o dată la doi 
ani...

întregul proces de pregătire 
al anului 1978 s-a desfășurat 
conform principiului modelării: 
se urmărește intrarea în formă 
maximă intre 20—26 iulie, adi
că exact în perioada în care, 
peste doi ani, se va desfășura 
întrecerea olimpică de tir. Privi
tă ca o treaptă a acestui proces 
de creștere valorică, comporta
rea trăgătorilor români la Cam
pionatul țărilor latine și Greciei 
poate primi calificativul bun. 
Cu amendamentul că pușcașii 
(excepții — Oncică și Codreanul 
și pușcașele trebuie să urmă
rească mai mult cifre cît mai 
ridicate in concursuri. Căci, să 
nu uităm, de pildă, că la Lvov, 
acum două săptămini Ghenadi 
Lucikov a cîștigat proba de pușcă 
liberă, 3X40 f, cu 1175 p.„ A 
venit vremea să nu mai fim 
mulțumiți cu întreceri ciștigate 
oricum, adică cu rezultate ce 
„bat" mai degrabă spre medio
critate.

TIMIȘ — 6 MEDALII". Acesta 
este angajamentul și, din cite 
știm, bănățenii și-au onorat 
totdeauna promisiunile !

Spectacolul a luat sfirșit 
printr-un final de apoteoză. In 
care cei 22 000 de participant 
au umplut stadionul, aducînd 
un omagiu fierbinte secretaru
lui general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
părintele tineretului, inițiatorul 
marii competiții naționale „Da- 
dada".

Pe fundal a apărut in
scripția atît de scumpă ini
milor noastre : „PARTIDUL, 
CEAUȘESCU, ROMÂNIA". Au 
răsunat cuvintele poeziilor a- 
flate astăzi pe toate buzele, „O- 
mul țării" și „Traiască-n sănă
tate cirmaciu! țării noastre". A- 
poi, tribuna a Il-a a devenit 
un imens tricolor si întregul 
stadion a cintat Imnul țării.

A fost o dimineață minunată, 
sărbătorească, pe stadionul „1 
Mai" din Timișoara, o mani
festare cultural-sportivă patrio
tică, încărcată de semnificații 
și simboluri, cu reverberații a- 
dînci in toate inimile.

CAMPIONATE • COMPETIȚII •9

1948-1978, JUBILEUL „INTERNAȚIONALELOR" 
DE ATLETISM

UNIV. TIMIȘOARA - VIRTUAL IN
IN DIVIZIA A LA HANDBAL

Sa împlinesc acum trei decenii 
da existența a unei tradiționale 
competiții atletice, prestigioasele 
campionate internaționale ale 
României, al căror jubileu n vom 
sărbători, stmbătă și duminică, pe 
Stadionul Republicii din Capitală. 

Alături de cei mal buni dintre 
atlețli noștri, competitori al con
cursului republican de primăvară 
al seniorilor, la Întrecerile „in
ternaționalelor*,  care se vor des
fășura simultan, și-au anunțat 
participarea sportivi din Anglia, 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Elveția, Franța, R.F. Ger
mania, Grecia, Iran, Italia, Iugo
slavia, Polonia, Turcia, Ungaria 
»-*-
• Atleți ieșeni au luat parte, 

la sfirșitul săptămini! trecute, la 
un concurs international la Chiși- 
nău. Cu acest prilej, săritorul cu 
prăjină Iulian Grumăzescu (ju
nior de cat. I) a stabilit un nou 
record național cu 5,00 m ( v.r. ti 
aparținea de anul trecut cu 4,89 
m). Alte performanțe : Irina Ana- 
nia -12,0 s—100 m și 25,6 s—200 m. 
Petru Levlțchi 3:59,8—1500 m, Iu
lian Păduraru 6:00,4—2000 m obst., 
Liviu Maltei 2,05 m — Înălțime.
• In condiții atmosferice total 

nefavorabile (ploaie torențială, 
vlnt puternic și frig pătrunzător) 
s-au desfășurat întrecerile con
cursului republican de primăvară 
al juniorilor de cat I. Cu toate 
acestea, pe Stadionul Republicii, 
au fost înregistrate cîteva perfor
manțe meritorii.

Rezultate înscrise în foile de 
arbitraj : JUNIORI : 100 m : C. 
Ivan (CSM Mediaș) 10,9, B. Sindl- 
Iar (CSM Suceava) 10,9 ; 200 m: 
Ivan . 22,2 ; 400 m: T. Buciu (CSS 

Lugoj) 49,7 ; 800 m : Ad, Miklos 
(Lie. 1 B. Mare) 1:53,3 ; 1500 m : 
D. Nistor (Lie. 1 B. Mare) 4:00,0, 
F. Stoica (LCEA C-lung) 4:00,2 ; 
5000 m : AL Chiran (CS Tlrgoviș- 
te) 14:34,3, G. Marko (Amidex Tg. 
Secuiesc) 14:39,2 ; 110 mg : M.
Bodan (CSSA Buc.) 14,9, E. Mat- 
he (Lie. B.P. Hașdeu Buzău) 15,0, 
A. Tarbă (LCEA) 15,0 ; 400 mg :

TURNEELE DE BARAJ PENTRU DIVIZIA A DE VOLEI
Turneele de baraj pentru pro

movare in Divizia A de volei, 
desfășurate timp de trei zile in 
Sala sporturilor din Iași, au lă
sat o bună impresie celor ce au 
urmărit cu interes justificat, 
competiția. îndeosebi echipele 
masculine s-au prezentat cu o 
selecție șl eu o pregătire tehnl- 
co-tactică ce onorează eșalonul 
secund al voleiului nostru. Intr- 
adevăr, calitatea jocurilor pres
tate de aceste formații a fost 
superioară celei arătată de 7—8 
divizionare A in campionatul În
cheiat In această primăvară. Și 
poate de aceea mulți dintre teh
nicienii care le-au văzut „ta 
scenă**  și-au exprimat regretul 
eă două dintre cele patru echi
pe trebuie să se reîntoarcă ta 
,.B-, Regretele au vizat ta pri
mul rind formația ttagovișteană 
SARO — echipă bine pregătită 
tehnic ș: tactic, omogenă și bă
tăioasă. dispunind de unui din
tre cei mai rafinați șl cerebrali 
coordonatori. Constantin Ster ia
de, jucător care ar trebui che
mat la lotul reprezentativ. Dar 
această frumoasă echipă a scă
pat printre degete două victorii 
în fața celor ce au promovat : 
C.S.U. Galați (antrenor prof. Ion 
Scorpan) și Silvania Simleul Sil
vaniei (antrenor prof. Lazăr An
dreea) x

în acest turneu, ta care pro
movatele n-au fost cunoscute 
dedt la ultimul fluier al arbi
trilor. au ieșit ta evidentă foar
te mulți jucători, fie din rtndul 
celor consaerați. fie din rindul 
tinerilor de reală perspectivă : 
Arbuzov, Mășcășan. Roncsik (Stl- 
vania), Tigăeru. Pustiu, Sîrbu, 
Feodorof (C.S.U.), Steriade, Ți
ței, Dobre. Oprea (SARO), Mițu, 
Cotoranu (Progresul).

Turneul feminin a fost tnsă 
marcat de o oarecare distantă 
Intre competitoare șl eșalonul

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
A devenit o obișnuință faptul 

ca tragerile Pronoexpres să înscrie 
nume noi pe listele marilor cîș- 
tigători ta autoturisme și premii 
ta bani.

Astfel, șl tragerea obișnuită 
Pronoexpres din 17 mal a c. a 
atribuit participantului MARCU 
MARIN din Pitești un autotu
rism „Dacia 1300*  De aseme
nea, la aceeași tragere ROGO- 
ZAN SIMION din Constanța șl 
BRINDUȘOIU MARIA din Bucu
rești au ciștigat fiecare cite 
23 253 lei.

Rețineți ! Numai AST AZI vă 
mal puteți procura bilete la tra
gerea din 31 mai.

Atențiune ! Tot ASTÂZI este 
ULTIMA ZI și pentru depunerea 
buletinelor la Concursul Pro
nosport axat pe Campionatul 
Mondial de fotbal 1978 — Argen

tina ce cuprinde meciurile ce se 
vor disputa intre 1—11 iunie a.c.

De reținut faptul că flecare 
meci inclus In acest interesant 
concurs poate furniza surprize 
aducătoare de importante dștl- 
guri.

St. Hart (CSS Oradea) 53,1. C. 
Irimescu (Ceahlăul P. Neamț) 
54,0 ; 2000 m obst. : M. Drăgoi 
(Met. Buc.) 5:50,0, L. Tătar (CSS 
Oradea) 5:57,6 ; 10 km marș : M. 
Adam (CSM Reșița) 45:54,0 ; 
lungime : S. Rizea (Unirea Al. 
Iulia) 7,31 m, Gh. Coj-ocaru 
(LCEA) 7,18 m ; triplu : M. Ene 
(LCEA) 15,46 m, T. Goia (LCEA) 
15,02 m ; Înălțime : D. Albu (Șe. 
ap. Steaua) 1,98 m ; prăjină : G. 
Neagoe (CSS Buc.) 4,20 m ; greu
tate : S. Tirichiță (CSSA Buc.) 
15,30 m, V. Savu (Met. Buc.) 15,10 
m ; disc : D. Grasu (LCEA) 
48,82 m, M. BIră (CSS Olimpia 
Craiova) 46,42 m ; suliță : C. Ma
rin (Prog. Buc.) 64,84 m, Em. 
Floroiu (CS Brăila) 61,24 m : 
ciocan : M. Roman , (Viitorul 
Buc.) 56,50 m, S. Tirichiță 54,84 
m ; JUNIOARE: 100 m : O. Șomă- 
nescu (Șc. sp. Steaua) 12,2, L. 
Negovan (Mureșul Tg. Mureș) 
12,2, Cr. Popescu (Lie. N. Băl- 
eescu Craiova) 12,2 ; 200 m : Cr. 
Popescu 24,9 ; 400 m : N. Lla 
(Olimpia Craiova) 56,6, M. Jun
ghi atu (LCEA) 56,9 ; 800 m : A. 
Turoczi Nagy (Amldex) 2:14,6, T. 
Bădeanu (CSSA Buc.) 2:14,8, L 
Demeter (Rapid Oradea) 2:15,0 ; 
1500 m : Turoczi Nagy 4:36,6, Bă
deanu 4:37,0, Demeter 4:37,5 ; 
3000 m : T. Cancel (CSS Bacău) 
10:12,8, Ad. Mustață (Dinamo 
Buc.) 10:15,9 ; 100 mg : El. Aflorl 
(Lie. 5 Deva) 14,4 ; 400 mg : M. 
Susin (Lie. B. Bolyai Tg. Mureș) 

62,9, T. Deliu (Olimpia Craiova) 
63,5 ; lungime : M. Giurgea (Lie. 
1 B. Mare) 5,96 m, C. Moise (CS 
Brăila) 5,94 m, G. Coteț (CSS 
Focșani) 5,83 m—record de ju
nioare III ; Înălțime : Cr. Ivașcu 
(Viit. Buc.) 1,60 m ; greutate : D. 
Sumâlan (CSm Reșița) 13,69 m, 
D. Drăgan (CSS Tlrgovlște) 13,32 
m ; disc : M. Badea (LCEA) 46,20 
m, Sumălan 43,56 m ; suliță : D. 
Maxim (CSS Reșița) 48,70 m, B. 
Brenner (CSS șoimii Sibiu) 45,96 
m, Cr. Dobrlnoiu (Muscelul 
C-lung) 44,64 m.

la care aspirau. C.S.M. Sibiu 
(antrenor prof. Florin Bralcu) * 
dominat Întrecerea grație expe
rienței mai mari a jucătoarelor 
sale (dintre care Marinela Țur- 
lea credem că face realmente o- 
biectul selecției In lot). Locul al 
doilea șl promovarea șl le-au 
disputat două echipe tinere eu 
selecție bună, dar neexperimen
tate : Cluj-Napoca și Medi
cina București. A dștigat la li
mită locul in „A" (alături de 
C.S.M.) formația studentelor clu
jene (antrenor prof. Ioan Bin
ds). Dintre jucătoarele tinere, 
ne-au reținut atenția, in perspec
tivă : Elena Matei (Medicina), 
Dana Nlcolaescu, Elena Dudu, 
Valerice Maier, Dora Pop UU"), 
Stela Amariei fC-S-M.).

Turneele de baraj au arătat că 
eșalonul secund poate crea și el 
elemente valoroase pentru lotu
rile naționale. Din păcate, ali
mentarea ,.B“-ulul din secțiile 
cluburilor școlare nu se face 
Încă fără serioase dificultăți... 
(Aurelian BREBEANU).

REZULTATE TEHNICE. Femi
nin : Medicina București — I.T.B.
3—0, C.S.M. Sibiu — „U" Cluj- 
Napoca 3—2, „U“ — LT.B. 3—2, 
C.S.M. — Medicina 3—1, C.S.M. —
1. T.B. 3—0, „U“ — Medicina 3—2. 
Clasament: 1. C.S.M. Sibiu 6 p, 2. 
„U“ Cluj-Napoca 5 p (ambele au 
promovat in Divizia A), 3. Me
dicina 4 p, 4. I.T.B. 3 p. Mascu
lin : C.S.U. Galați — Progresul 
București 3—2, Silvania Șimleul 
Silvaniei — SARO Tirgoviște 3—2, 
C.S.U.—Silvania 3—2, SARO — 
Progresul 3—1, C.S.U. — SARO 
3—2, Silvania — Progresul 3—0. 
Clasament : 1. C.S.U. Galați 6 p,
2. Silvania Simleul Silvaniei 5 p 
(ambele au promovat în „A"),
3. SARO Tîrgoviște 4 p, 4. Pro
gresul București 3 p.

Tragerea excepțională Loto de 
astăzi va avea loc la Casa de 
Cultură a sectorului nr. 2 din 
strada M. Eminescu nr. 89 la 
ora 17.

CIȘT1GURILE TRAGERII PRONOEX
PRES DIN 24 MAI 1978. Cot. 1 : 1
variantă 100% = autoturism „Dacia 
1300“ șl 4 variante 25% a 17.500 Iei; 
Cot 2 : 12,50 a 2.773 lei : Cot. 3 : 
29,75 a 1.165 lei ; Cat. 4 : 119,25 a 
291 lei ; Cat 5 : 334,75 a 104 lei ; 
Cat 5 : 9.104,50 a 40 lei ; Cat. 7 : 
300.25 a 200 lei ; Cat. 8 : 4.525,50 a 
40 lei. Report la cot. 1 : 312.684 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300'*  a fost ctș- 
tfgat de GHEORGHE ANGHEL, din 
București,

A APĂRUT 
NUMĂRUL 5 
AL REVISTEI

In cuprins ;
• FOTBAL : In preajma 

turneului final al C.M. : 
Argentina la ora Mundia- 
lulul ; Prezentarea celor 
16 finaliste ; 1930—1978 Is
toria campionatului mon
dial (partea finală). După 
meciurile echipei naționale 
cu Bulgaria și U.R.S.S.: Un

sezon cu prea multe cău
tări și incertitudini ; Ro- 
milă n, un fotbalist care 
urcă treptele consacrării
• GIMNASTICA : Nadia 

Comăneci In drum. spre 
Strasbourg
• LUPTE : Oslo — cel 

mai mare succes româ
nesc la „greco-romane“

Campionatele de handbal. Di
vizia A, au intrat în ultima Itxe 
dreaptă. Duminică vom sărbăwn 
noua campioană feminină, pe ca
re o cunoaștem Încă dlnjdaâm 
desfășurării ultimelor două etape 
(Universitatea Timișoara are i 
puncte avans și este, ded, vir
tual campioană), iar peste ahe 
două săptămini vom fi în cunoș
tință de cauză și asupra modului 
cum s-a încheiat pasionantul duel 
dintre Steaua și Dinamo Bucu
rești. Pînă atunci, joi se desfă
șoară noi partide, campionatele 
programînd etapa a XVH-a, ia 
fete (4 meciuri în Capitală ’.) șl 
etapa a XIV-a, la băieți.

PROGRAMUL MECIURILOR 
Feminin (etapa a XVII-a)

• Cluj-Napoca : UNIVERSITA
TEA — MUREȘUL TG. MUREȘ 
• București : I.E.F.S. — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA (de 
la ora 15,30), UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI — HIDROTEHNICA 
CONSTANTA (de la ora 16,40), 
RAPID — PROGRESUL (de la ora 
17,50), CONFECȚIA — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA (de la ora 
19). Toate meciurile din Capitală 
se dispută In sala Floreasca.

Masculin (etapa a XlV-a)
• Municipiul Gh. Gheorghiu- 

Dej î C.S.M. BORZEȘTI — H. C. 
MINAUR BAIA MARE < Piatra 
Neamț î RELONUL SAVINEȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI • Bacău :

A
A
A
A
A 
A 

IA

structorul 
desfășurat 
scorul de
eu rerultanj 
structorul i 
▼. Mareov 
normele de 
(fificare a 
zeavul clasa
L DINAMO
A Steaua
3. H.C. Mir
A C.S.M. B<
5. Gloria A
6. PolL Tir
7. Știința I
8. Dinamo
9. U. Cj.-N.

10. Relonul

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR JUM
INTERNAȚIONALE

La sfirșitul săptămtali trecute, 
tinerii luptători români ce se 
pregătesc pentru campionatele 
europene «fin luna iulie au fost 
angajați in Întreceri Internațio
nale. Juniorii de la stilul libere au 
participat la turneul internațio
nal organizat de federația română 
de lupte tn municipiul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej. Sportivii noștri au a- 
vut ea oaspeți luptători juniori 
din Polonia, R.D.G., Bulgaria, 
Iugoslavia și Canada. Patru din
tre reprezentanții țării noastre au 
avut o comportare remarcabilă, 
clasîndu-se pe primul loc la ca
tegoriile respective : A. Vlăsceann 
(48 kg), E. Radu (62 kg), T, 
Drăguș (68 kg) și A. Ianko (+190 
kg). E. Buiescu (48 kg), V. Rota

ru (52 kg). A. Șut eu (57 kg) șl L 
Moldovan (100 kg) au ocupat lo
cul X

La celelalte șase categorii, pe 
primul loc s-au clasat patru spor
tivi polonezi : z. Gontarek (53

kg), M. Cl<l 
dehon (90 I 
kg) jd doi I
T. Mdnckwa 
<82 kg).

• Reprezenta! 
greco-romanl 
un turneu 11 
de federația! 
via, unde ad 
Bulgaria, u|
U. R.S.S. Șl, I 
sportivi ai 1 
tea luptători] 
comportare 1 
mărești de 1 
situeze pe ld 
Negrișan (62 
(82 kg) au 1 
vinglndu-șl « 
dștigat Intra 
kg), Gh. Miri 
(74 kg) i-au 
cunde, Iar I 
Matei (32 kd 
kg) au ocupi

„CUPA PĂCII Șl PRIETENIEI" LA
Prima etapă a „Cupei Păcii șl 

Prieteniei" la dlrt-track s-a des
fășurat. In țara noastră, duminică 
dimineața, la Brăila, avînd la start 
motocicliști (sub 21 de ani) din 
șase țări socialiste. Ceea ce tre
buie spus de la bun început este 
faptul că organele locale și Fe
derația Română de Motocicllsm au 
reușit să asigure acestei impor
tante competiții internaționale o 
organizare bună, sărbătorească, 
tn ciuda fantulul că ploaia a 
creat multe dificultăți.

întrecerea, disputată între pe
rechi de alergători din flecare 
țară, a revenit echipei cehoslovace 
formate din Stanislav Urban și 
Filip losef. Reprezentativa Româ
niei alcătuită din bucureșteanul 
Marin Dobre și siblanul Ionel 
Pavel n-a reușit să ocupe un loc 
Pe podium, In principal datorită

faptului că J 
cllștl nu s-al 
foarte udă. ]

Remarca^^J 
gă torului X 
Urban, uif d 
jos, tehnic, a 
muleze cel 1 
puncte In m

Rezultate I 
etape din col 
și Prieteniei! 
Cehoslovacia 
ria 24 p, 3. 1 
p, A Românfl 
p, A Polonia 
S. Urban (CJ 
(B) 13 p, X 1 
U p, A A. J 
L Filip (C) I 
(U.R.S.S.) 10 
P,... 12. I. I 
FERRARINI)

„MEMORIALUL PETRE POF"
Cea de a IV-a ediție a „Memo

rialului Petre Pop**  a reunit la 
atart boxeri din Iugoslavia, Un
garia, Algeria șl peste 60 de pu- 
glllști din cluburile șl asociațiile 
din țară. Au avut loc 5 reuniuni 
preliminare la Bocșa, Moldova 
Nouă șl Reșița, care au fost 
urmărite de un mare număr de 
spectatori. La gala finală, dis
putată tn Sala sporturilor din Re
șița, au fost prezențl peste 1000 
de iubitori ai „nobilei arte". Me

ciurile, în g« 
loare, au fos 
combatanții 
pentru speeti 
zultatele lnr< 
categoriilor : 
Marchlș, Gh. 
L Motroc b.s 
Milici (Iugos 
șan, C. N*P  
Clubotaru tH 
b.ab.2 Gh. 
b.p. L Fuicu

GODEANU, REVELAȚIA
H IP I S M •

Timpul nefavorabil n-a con
stituit un impediment prea se
rios, deoarece majoritatea pro
belor (excepție făcînd doar cele 
rezervate minjllor) au oferit 
dispute pasionante, cu sulte de 
situații neprevăzute și sosiri 
spectaculoase. Au reușit să „În
călzească" tribunele cele Înre
gistrate tn premiile „Curtea de 
Argeș" (Samanta rămasă ultima 
tn urma unui lung galop a re
venit puternic, tatrecînd la lup
tă pe Huria șl Comei), „Curbei" 
(Ruja a depășit doar cu un 
scurt can pe Solitar șl Fapta), 
„Covuriul" (Ripan, bine condus 
de A. Bnailovschi, a respins, In 
final, atacurile lansate de Fulda 
șl Friu), iar Godeanu (acest ex
cepțional produs al crescătoriei 
naționale) a făcut o cursă elec
trizantă, cîștigînd, intr-o manie
ră impresionantă, principala a- 
lergare a zilei, „Premiul Câr
pa ți" (alergare semiclasică), per
formanță ce-1 indică ca un se
rios pretendent la supremația 
turfulul, deținută ta prezent de 
Rondo. Din restul cîștigătorilor 
am reținut pe Suvana (din ee 
In ce mai bună și mal docilă) 
și Jug, aflat la prima sa vic
torie ta ultimii doi ani. Evoluții 
snb nivelul celor cu care eram 
obișnuiți au in stagiunea ac
tuală pensionarii formației M. 
Stefănescu. Două victorii (Vălu- 
ța, Rafon) tn ultimele 7 reun’tmi 
șl patru in total (locul pepultim

ta clasament] 
totul neobișn 
acestui talenl 
sionist. Să s 
pasageră ecd 
ce nu credei 
bule căutate.
parte, poate 
„apreclațl- 1 
ceste! formai 
ee : Cursa 1 
nașe) rec. 
Simplu i.se.
2-a : Gong 
1:44.8. x 
Simplu 23». 
ordine*
L S*uvăT#-l
1:34.6. X Sa: 
ordinea M.
4- a : L Șam 
rec. 1:2X8 X 
Simplu îl •
48. ordtr.-t*
5- a : R.
1JX7. X SOI

138,4. X RO 
Simplu X or 
ordinea triplă 
1. JOfmir (D.
X Turculeț. ! 
100. event 34 
411. Pariul a 
la suma de
chis.

Gh.
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PIONĂTE

i 827-188 25
[«284-229 20 
<216-196 19
* 241-226 19 
7 253-246 16
7 129-196 15
8 m-210 14
: »:!9 io
• 195-229 9 

Li Biroului 
intre Con-

Confecția, 
cheat cu 

omologat 
rarucît Con- 
taeâtoare — 
'îndeplinise

9 262-188 24
2 233-165 22
J 234-209 17
S 195-207 15
5 183-196 14
T 202-212 12
8 194-211 8
8 196-221 7

10 183-214 6
9 182-239 9
SRKERi

I ka. a. 
kUta HM 
I Ge.~s^â : 
I ▼. D irer

la lupte 
brezenți i> 
[ organizat 

la Varșo- 
huniori din 
thoslovada, 

mai buni 
Majori ta
tu avut o 
școlii ro

tind să se 
kșe. Ștefan 
ta Draica 
Lcelent, ta
rii șl au 
teamflr (52 
I șl L. Tipa 
borurile se- 
» L►dirț^scu (98

tel motod-
8 eu pista
©ta aler- 
■\StanisJar 
rst eura- 
rt să acu- 

de 
pătate.
e primei 
?apa Păcii 
rack : 1.

X Bulga- 
vletieâ 22 
Ungaria 11 
vldual : L 
N. Manev 
(UJLS S.) 

i) ii p. s. 
i. Faizulin 
©ofere 8

(Modesto

PRIMELE STARTURI 
IN CAMPIONATELE 

CANOTORILOR
începînd de astăzi, timp de 

patru zile, pe apele lacului Sna- 
fov stat programate întrecerile 
campionatelor naționale de ca
notaj. Se constată, din păcate, 
• participare extrem de redusă, 
astfel că In 5 probe masculine 
și una feminină (S-f-1) »e vor 
alinia la startul finalelor numai 
elte trei ambarcațiuni (!). Sin
gurele probe care vor necesita 
serii și recalificări stat cele de 
dublu vlsle (băieți și fete).

Programul complet al compe
tiției : astăzi, de la ora 10, serii 
M dublu visle (f) ; după-amiază, 
de la ora 17,30 — recalificări ; 
miercuri, de la ora 9 — finalele 
feminine ; după-amiază, de la 
ora 17,30 — serii la dublu vlsle 
(m) ; joi, de la ora 10 — recali
ficări ; vineri, de la ora 10 — 
finalele masculine.

ÎNTRECERILE 
TINERELOR RACHETE

• înttlnirea internațională de
tenis dintre formațiile de juniori 
șl copii ale cluburilor steaua și 
T-S.K.A. Sofia a revenit bucu- 
reștenilor, care au cîștigat cu 
9—7, respectiv, 9—2. Cîteva re
zultate, la băieți : N. Enache — 
E. Stoikov 4—6, 6—2, 6—4 ; O.
Mustăreață — L. Krasimir 6—4, 
7—5, Fl. Voinea — T. Bacev 5—7,
4—6 ; FI. Chim — A. Lazarev 
3—6, 4—6 ; la fete : Laura Gran
berg — Rumiana Zaharieva 6—2, 
t—1 ; Mihaela Ionescu — Stanl 
Petrova 5—7, 6—3, 6—2 ; Mihaela 
Trăistanu — Manuela Maleeva 
3—6, 1—6 ; VasUlca Ivan — Bog
dana Marlnova 6—4, 6—1 ; Cris
tina Cazacllu — Cristina Bahce- 
vaneva 3—6, 6—4, 6—2 ; Daniela 
Moise — Manuela Maleeva 6—2, 
6—1.
• La turneul internațional (in

dividual și pe echipe) pentru 
juniori, desfășurat in Ungaria, 
țara noastră a fost reprezentată 
de tenismanii Silvan Niculescu, 
Daniel Stănescu, Laurențiu Bucur 
și Andrei Mirza, însoțiți de prof. 
Gh. Boaghe, antrenor la Centrul 
național de pregătire „23 August- 
din Capitală. Cel mal bttn re
zultat l-a obținut S. Niculescu, 
care l-a întrecut cu 7—6, 3—6,
6—4 pe algerianul Said, cu 6—2, 
3—6, 6—2 pe iugoslavul Virag și 
eu 6—4, 1—6, 7—6 pe jucătorul 
ungur Sziraky, pierztnd tn semi
finală la compatriotul acestuia, 
Csepay.
• La începutul lunii viitoare, 

tatre 5 șl 11 iunie, se vor des
fășura la Oradea campionatele 
naționale individuale rezervate 
juniorilor șl junioarelor.
• S-a încheiat campionatul 

de tenis al școlilor generale și 
liceelor din București, ediția 1978. 
Clasamentul final arată astfel : 
școli generale — i. Șc. generală 
a lie. C.A. Rosetti ; 2. Șc. ge
nerală nr. 198 ; 3. Șc. generală 
nr. 98 ; licee — L Liceul Gh. 
Lazăr ; 2. Liceul de mecanică 
fină ; 3. Liceul I. L. Caragiale. 
In probele individuale, prunele 
locuri au fost ocupate, la băieți, 
de E. Hnat (Șc. gen. 198) șl res
pectiv D. Bucătaru (Lie. Gh. La
zăr), iar la fete de Mihaela Tes- 
tiban (Șc. gen. 17) și Dana Be
leați (Ide. L L. Caragiale).
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DRESCU

SERIA I
Cimentul Breaz — Minerul Gura 

Humorului 2—1 (6—1). LT_A. P. 
Neamț — Șiretul Bucecea 3—1 
(1—1), Cetatea Tg. Neamț — Uni
rea Șiret 4—0 (4—0), Foresta Făl
ticeni — Laminorul Roman 2—0 
(0—0), Metalul Rădăuți — Crista
lul Dorohoi 4—1 (1—1), Zimbrul 
Suceava — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 2—1 (1—0), Metalul
Botoșani — Bradul Roznov 4—1 
(1—1), Avlntul T.C.M.M. Frasin— 
Dorna Vatra Doinei 2—1 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXVII-a : l Mine
rul Gura Humorului 40 p (62—24), 
2. Laminorul Roman 35 p (53—26), 
X Foresta Fălticeni 35 p (38—24).

SERIA A n-a
Constructorul Iași — Construc

torul Vaslui 3—0 (2—0), Petrolul 
Moineștl — Nlcoliha Iași 5—1 
(3—0), Petrolistul Dărmănești — 
DEMAR Mărășeștl 2—2 (2—1),
Letca Bacău — Partizanul Ba
cău 0—0, Minerul Comănești — 
Oituz Tg. Ocna 4—0 (2—0), Rul
mentul Bîrlad — Aripile Bacău 
nu s-a disputat. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — TEPRO Iași
5—o (0—0), Flacăra Murgeni — 
C.S.M. Borzești 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Con
structorul Iași 44 p (78—20), i. 
C.S.M. Borzești 38 p (62—22), 3. 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 35 p 
(53—22). v.

SERIA A Bl-a
Progresul Brăila — Ancora 

Galați 4—0 (3—0), Șoimii Cerna
vodă — Electrica Constanța 2—0 
(1—0). Unirea Eforie — Unirea 
Tricolor Brăila 1—0 (0—0), Mi
nerul Măcin — Marina Manga
lia 3—6 (0—2), Chlmpex Constan
ța — Dacia Unirea Brăila 3—0 
(2—0), Oțelul Galați — Autobu
zul Făurei 8—1 (3—0), Granitul
Babadag — Cimentul Medgidia
1—2 (0—0), I.M.U. Medgidia — 
Pescărușul Tulcea 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. Progre
sul Brăila 47 p (66—14), 2. An
cora Galați 33 p (48—18), 3. Uni
rea Tricolor Brăila 34 p (43—21).

SERIA A IV-a
Chimia Brazi — Avlntul MJne- 

ciu 5—0 (1—0), Victoria Florești— 
Petrolul Hăieoi 1—0 (0—0). Olim-

Vîrlan, V. Strbu b.ab.S A. Ka- 
rako (Ungaria), C. Văran b.p. Z. 
Vuiacici (Iugoslavia). (Doru 
GLAVAN-coresp.).

Cu trei etape înaintea finalului Campionatului Diviziei A
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I Steaua și 
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Timișore-I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bine spunea confratele Ion 
Ghițulescu în comentariul cău 
radiofonic de luni dimineața : 
^Aeum, după etapa a 31-a, lu
crurile s-au complicat așa de 
tare ți sus și jos, in Divizia A, 
incit nici computerele nu le 
mai pot clarifica..." Așa este, 
în frunte, trio-ul Steaua — Po
litehnica Timișoara — F. C. 
Argeș rulează împreună— Nied 
oamenii lui Enierich Jenei, nici 
elevii lui Angelo Niculescu și 
nici cei ai Iui Florin Halagian 
n-au .clacat*  in etapa de du
minică, valorificîndu-și cu e- 
xactitate șansele terenului pro
priu. Dar nu fără emoții, mai 
cu seamă în ce le privește pe 
F. C. Argeș ți Steaua, care au 
Intimpinat rezistența dîrză ți 
— mai cu seamă in privința 
studenților bucureșteni — și cu 
efecte mai consistente pe ta
bela de marcaj. Prin urmare, 
acest trio, care cuprinde sigur 
pe viitoarea campioană, are la 
dispoziție încă 270 de minute 
spre a obține „roata _ in plus" 
pe linia de sosire. 
F. C. Argeș mai au 
plasare : militarii la 
argeșenii la Oradea.
nii vor juca de două ori pe 
teren străin, la Tîrgoviște și la 
București cu Dinamo. Sub a- 
cest aspect, primele două par 
avantajate, dar șl meciul Stelei 
cu Dinamo, lntilnlre In care 
știm eă cifrele clasamentului 
„Ia zi" nu prea operează, pre
zintă dificultățile aproape ale 
unui joc In deplasare. După cum 
F. C. Argeș va Intflni chiar 
duminică o echipă. Olimpia, 
tare presată de situația sa 
clasament. N-ar fi exclus 
etapa penultimă — cea de 
11 Iunie, cind și Steaua și F. 
Argeș vor juca ta Constanta 
respectiv, Oradea (in vreme 
timișorenii se vor afla pe sta
dionul Dinamo din Capitală) aă 
ne dea, eu un eeas mal devre
me. răspunsul asupra ciștlgă- 
toarei.

Dacă lupta din vkf se pre
zintă ca o ecuație cu trei ne
cunoscute, lupta din subsol a- 
pare ca una cu.„ cel puțin șase. 
Sigur știm, in clipa de față, eă 
F.C.M. Reșița nu mai poate e- 
vita căderea. In rest— o mie ți 
una de posibilități. „Marșul for
țat" din ultimele etape al Po
litehnicii Iași face ea presu
pusa „candidatură" (foarte clară 
Ia un moment dat), pentru locul 
17 al echipei ieșene să se re
tragă. Punctul obținut, absolut 
meritat, duminică la Ploiești 
dovedește că Politehnica este 
capabilă de tm finis care să 
răstoarne multe dintre .calcu
lele hirtiei" făcute cu nu mai 
mult de 2—3 săptămlni in urmă.

de

ta 
C. 
st

DIVIZIA C: ETAPA A 27-a

Chimia
Unărea

Dinamo

(6—1), 
Bucu- 
Bucu- 
Bucu- 

fină 
Bucu-

Tricolor

pta Rm. Sărat — Unirea Foc
șani 0—1 (0—0). Victoria Lehlfu— 
Petrolistul Boldești 1—1 (1—1), 
Dinamo Focșani — Luceafărul 
Focșani 2—1 (3—1), Victoria Văn- 
dărei — Petrolul Berea 4-0 
(3—0), Azotul Slobozia — Chimia 
Buzău 3—2 (1—0), Foresta Go
gești — Petrolul Teleajen Mo
leșii 5—1 (3—1).

Pe primele locuri : L 
Brazi 43 p (60—15), X 
Focșani 36 p (59—22), X 
Focșani 34 p (53—29).

SERIA A V-a
Tehnometaâ București — 

I.C.S.I.M. București 2—1 (2—1),
Ș. N. Oltenița — Automecanica 
București 2—0 (0—0), Sirena
București — Electronica Bucu
rești 2—2 fi—0), Șoimii TAROM 
București — Avîntul Urzicenl 
2—3 (1—1). Voința București — 
Automatica București 1—1 “
T. M. București — LOJI, 
reștl 2—0 (1—0), Abatorul 
rești — Unirea '
reștl 2—1 (2—0), Mecanica 
București — Flacăra roșie 
rești 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : L Ș. N. Ol
tenița 34 p (34—14), 2. Tehnome- 
tel Buc. S3 p (36—27), 3. Elec
tronica Buc. 33 p (29—22), 4. 
Automatica Buc. 32 p (38—25).

SERIA A Vl-a
Viitorul Scornioești 

tul Fieni 7—0 (4—0), 
Pucioasa ’ ________
nica Morenl 1—2 (0—0), Automo
bilul Curtea de Argeș — ROVA 
Roșiori 1—1 (0—0), Metalul Mija— 
Recolta Stoicănești »—0 (2—0),
Dacia Pitești — Petrolul Videle 
1—0 (1—0), Cetatea Tr. Măgu
rele — Petrolul Tîrgoviște 1—1 
(1—1), Progresul Corabia — Con
structorul Pitești 2—0 (0—0), Chi
mia Găești — Electrodul Slatina 
»-l (2—0).

Pe primele locuri : 1. Viitorul 
Scornlcești 41 p (73—24), X Fla
căra automocantca Morenl 41 p 
(59—16), 3. Progresai Corabia
36 p (50—21).

- Cimen-
Progresul 

Flacăra automeca-

Rezultatele ne-au fost transmise 

terenului in meciuri 
directe de zonă de 
(Corvinul și Politeh- 
trebuie acum să de

Să nu uităm, in plus, că e- 
levii lui Leonid Antohi vor 
juca de două ori in Copou in 
ultimele trei etape. în „hora pe
riculoasă", in care nimeni nu 
se prinde de bună voie, au in
trat și F. C. Olimpia ți F. C. 
Bihor, dar in vreme ce orăde- 
nii au avantajul a două meciuri 
acasă, sătmărenii se vor afla 
de două ori în deplasare in a- 
cest final ; Petrolul, care plă
tește efectele nefructifîcării a- 
vantajului 
cu rivale 
clasament 
nica lași)
pună maximum de efort in cele 
două deplasări consecutive (la 
Craiova și Arad). în fine, F. C. 
Constanța și S. C. Bacău, ad
versarele de duminica trecută, 
au situații diferite ca program : 
eonstănțenii vor mai evolua 
o singură dată în fața propriilor 
spectatori, cu Steaua, in timp 
ce băcăuanii au două meciuri 
acasă : cu Jiul și cu Spor
tul studențesc. Mica noastră 
incursiune in domeniul atit de 
vast al probabilităților — care, 
cum spuneam, aritmetic vor
bind, prezintă numeroase va
riante — ca să nu mai pome
nim de variantele— pur fotba
listice (cu acele rezultate-sur- 
priză care au abundat atît in 
ultima vreme), a luat ca punct 
de discuție doar situația parti
delor de acasă sau in deplasare 
ale formațiilor din zonele de 
vtrf și periferică. înțelegem din 
asta cit de restrînsă este a- 
eeastă trecere în revistă față de 
complexitatea situației atît in 
lupta pentru titlu cit si în aceea 
pentru evitarea retrogv«dării.

Ce bine se potrivește acel ce
lebru dicton chiar și unui cam
pionat de fotbal ! In momentul 
de față, despre deznodămintul 
luptei știm eă— nu știm nimic !

Eftimie IONESCU

Secunda 30 a partidei de duminică de la Ploiești. Lovituri liberă 
pentru Petrolul, execută FL Dumitrescu, portarul Bucu respinge 
balonul, care va ajunge la Simadu (tn imagine), iar ploieșteanul 
•a deschide scorul Foto : Vasile BAGEAC

C.SJ4. 
(1—6). 
Motru

Progresul 
Chimistul 
Petroșani

L C.S.M. 
p (61—12),... —

P
. (46—26),

Vilcea 34Rm.

vm-a
Minerul Anina

SERIA A vn-a
Unirea Drăgășanl — 

Drobeta Tr. Severin 1—î 
Lotrul Brezol — Minerul
3—1 (0—0), Metalurgistul Sadu — 
Constructorul Craiova 2—0 (2—0). 
Unirea Drobeta Tr. Severin — 
Dierna Orșova 1—2 (1—1), Con
structorul Tg. Jiu — Minerul Ro- 
vlnari 1—6 (1—0), C.F.R. Craio
va — I.O.B. Bal? 2—1 (0—0). Me
canizatorul Șimian — — 
Băi: ești 2—0 (0—0),
Rm. Vilcea — Știința 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 
Drobeta Tr. Severin 40 
2. Lotrul Brezoi 34 p 
Chimistul —
(36—20).

SERIA A
X M. Orăștie — 

0—1 (0—1), Metalul Hunedoara — 
Metalul Bocșa 3—0 (3—0), C.FJL 
Slmeria — Minerul Vulcan 5—2 
(1—0), Electromotor Timișoara — 
Gloria Reșița 2—1 (1—0), Unirea 
Slnnicolau Mare — Metalul Oțe- 
Ja Roșu 6—1 (3—0), Laminorul
Nădrag — Vulturii Textila Lugoj
2—1 (2—1), Minerul Ghelar —
Unirea Tomnatic 1—0 (0—0), Mi
nerul Oravița — Nera 
viei 3—0 (3—0).

Pe primele locuri: 1. 
Anina 37 p (47—21), X 
Tomnatic 31 p (45—21), 3. C.F.R. 
Slmeria 31 p (42—31).

SERIA A IX-a
Someșul Satu Mare — înfrăți

rea Oradea 1—1 (1—0). Voința 
Oradea — Oașul Negrești 1—0 
(1—0), Minerul Ilba Seini — Oțe
lul Or. dr. P. Groza 1—0 (0—0), 
Constructorul Arad — Bihoreana 
Marghlta 6—0 (4—0), Recolta Sa
lon ta — Gloria Arad 2—2 (2—1), 
Rapid Arad — Voința Cărei 4—0 
(2—0), Rapid Jibou — Strungul 
Arad 0—1 (0—0), Minerul Bihor— 
Minerul Suncuiuș 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. înfrăți
rea Oradea 40 p (49—16), L Con- 

Bozo-
Minerul 
Unirea

de către corespondenții noștri

SOSITĂ IA SORA PS4TRU JOCUL CU BULGARIA

ECHIPA ROMÂNIEI VA FI ALCATUITA
DUPĂ ANTRENAMENTUL DE AZI

SOFIA, 29 (prin telefon). Ieri 
după-amiază a părăsit Capitala, 
pe calea aerului eu destinația 
Sofia, lotul reprezentativ de 
fotbal al țării, in vederea in- 
ttlnirii oficiale, din cadrul .Cu
pei Balcanice", eu naționala 
Bulgariei. Iată pe cei 17 jucă
tori cșre au făcut deplasarea 
și se află cantonați ta NOVA 
Hotel : Râducanu, Lung — por
tari ; M. Zamfir, Mehedinții, 
Vigu, Grigore, Sătmărcanu, Păl- 
tlnișan — fundași ; Boloni, Ior- 
dănescu, Bălăci. Zahiu — mij
locași ; Crișan, Duda Georgescu, 
C. Zamfir. Radulescu și Ne- 
delcu n — înaintași. Lipsesc 
din efectivul de jucători con- 
vocați : Ștefânescu (nerefăcut 
după accidentarea din meciul 
cu U.ILS.S.). Dumitru și Ro- 
milă — accidentați duminică. 
Lipsește, de asemenea, din co
lectivul de antrenori. C. Cer 
năianu. plecat la Campionatele 
mondiale din Argentina. A re
venit, in schimb, la lot craio- 
veanul Bălăci, care va fi supus 
in continuare unui tratament

PREGĂTIRILE L0TLR1L0R

DE TINERET ȘI OLIMPIC
Ieri, ia ora prînzului, s-au re

unit șl loturile reprezentative de 
tineret și olimpic. In vederea ac
țiunilor ce le vor susține miercuri 
după-amiază la Tîrgoviște (cu 
echipa Bulgariei, tn cadrul .Cu
pei Balcanice-) și. respectiv, la 
Cluj-Napoca (med-test cu o se
lecționată locală). Față de com
ponența loturilor, anunțate In 
ziarul nostru de sîmbătă, au in
tervenit două modificări. In lo
tul de tineret a fost chemat por
tarul Cristian, deoarece titularul 
acestui post (Speriatu) s-a acci
dentat tn etapa de duminică. La 
olimpici, pe lingă cel convocațl, 
a mai fost chemat șl 
plteștean lovănescu, ca 
bunei saie prestații în 
meciuri de campionat.

juca torul 
urmare a 
ultimele

1. Minerul

ctructorul Arad 35 p (40—19), 3. 
Strungul Arad 35 p (40—20).

SERIA A X-a
Minerul Cavnic — OțeitM Re

ghin 3—0 (3—6). Lăpușul Tg. Lă
puș — Tehnolrig Cluj-Napoca
2— 1 (2—0), C.I.L. Gherla — Mi
nerul Băluț 1—0 (0—0), Construc
ții Cluj-Napoca — Dermata Chij- 
Napoca 2—0 (1—0), Mineral Rod- 
na — Foresta Bistrița 3—1 (1—0), 
Mmexu. Băița — Unirea Dej 2—1 
(1—1), Bradul Vișeu — Hebe Sin- 
georz Băi 4—0 (3—0). Minerul
Bala Sprie — CUPROM Baia 
Mare 3—3 (1—3).

Pe primele locuri :
Cavnic 39 p (52—15), X Minerul 
Baia Sprie 34 p (57—29), X Mi
nerul Băița 34 p (40—25).

SERIA A Xl-a
Poiana Cimpina — Precizia Să- 

ede 3—0 (2—0), Minerul Baca- 
oit — LUJ.S. Miercurea Crac
3— 0 (0—0), Viitorul Gheorghieni— 
Metalul Tg. Secuiesc 2—1 (1—0), 
Metrom Brașov — C.S.U. Brașov 
1—1 (0—1), Caraimanul Bușteni— 
LR.A. Cimpina 3—o (1—0), pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Chi
mia Or. Victoria 5—0 (3—0), Tor
pedo Zărnești — Carpați Brașov
1— 0 (1—0), C.P.L. Sf. Gheorghe— 
Minerul Bălan 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Poiana
Cîmpina 46 p (60—13), 2. C.S.U. 
Brașov 40 p (49—21), 3. Viitorul 
Gheorghieni 28 p (37—29), 4. Pro
gresul Odorhei 28 p (43—37). 5. 
Torpedo Zărnești 28 p (31—27).

SERIA A XH-a
Industria sirmel Cîmpia Tur

tii — Metalul Sighișoara 4—2 
(3—0), Automeeanica Mediaș — 
Utilajul Făgăraș 2—1 (0—1), Soda 
Ocna Mureș — I.M.I.X. Agnita
2— 1 (1—1), Mureșul Luduș —
Textila Cisnădie 2—0 (2—0), Con
structorul Alba Iulia — Inter 
Sibiu 1—0 (0—0), Metalul Copșa 
Mică — Carpați Mirșa 1—1 (0—0). 
T.P.A Sibiu — Sticla Turda 0—1 
(0—0), Metalul Aiud — Unirea 
Alba Iulia 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L 
mei 39 p 
Aiud 37 p 
Mîrșa 34 p 

md. sîr- 
Metalul 
Carpați

(72—21), 2. 
(45—16), X 

(45—29).
voluntari din localitățile respective.

reprezentativ a e- 
antrenament de re-

medical adecvat, urmînd a se 
decide asupra eventualei sale 
utilizări in joc in cursul dimi
neții de miercuri, adică în ziua 
meciului. De asemenea, a fost 
convocat și Grigore (Sportul stu
dențesc).

înaintea plecării din Bucu
rești, lotul 
fectuat un
venire, conjugat cu obișnuita 
activitate de recuperare execu
tată sub controlul medicului D. 
Tomescu. Cel de al doilea an
trenament este prevăzut a se 
desfășura marți, pe stadionul 
Vasil Levski, pe care este 
programată miercuri și partida 
oficială. Această ultimă ședință 
de pregătire, care va avea un 
caracter tehnico-tactic, ii va 
oferi, în același timp, antreno
rului Șl. Covaci și posibilitatea 
de a verifica potențialul real 
al fiecărui jucător pentru 
stabili și „ll“-le pe care îl 
alinia pe teren în meciul 
Bulgaria.

Aici, la Sofia, partida

a
va
cu

fiu 
România este așteptată cu mult 
interes, deși, practic și teore
tic, ea este lipsită de miza 
punctelor (formația tării noas
tre fiind calificată, după cum 
se știe, în finala competiției 
alături de reprezentativa Iugo
slaviei). Antrenorul Tvetan H- 
cev ține insă, firește, la o vic
torie de palmares ți, totodată, 
iși propune să testeze intr-un 
meci de dificultate „noul val“ 
de jucători cu care intențio
nează să clădească, în viitorul 
apropiat, o nouă reprezentativă. 
Semnificativ in acest sens este 
și faptul că media de vîrstă a 
actualului lot bulgar este mai 
mică decit la 3 mai, în partida- 
tur 
fan 
are 
rea 
stabili, după toate probabilită
țile, în urma ultimului antrena
ment de marți seară. Pentru că,’ 
trebuie precizat, ora începerii 
meciului de la Sofia este 19 ți 
nu 18, cum a fost anunțată ini
țial.

de la București. Ca și Ște- 
Covaci, antrenorul 1. IIccv 
unele probleme In alcătui- 
formației pe care o va

Mihai IONESCU ]

Turneul final al campionatului
republican de juniori

DEBUT 
SUB BUNE 

AUSPICII
tele- 

in 
sorți, 
șan-

BAIA MARE, 29 (prin 
fon). 8 echipe, împărțite 
două grupe prin tragere la 
lși dispută în aceste zile . 
sele la titlul de campioană re
publicană de juniori, ediția 
1877—1978, competiție de am
ploare, desfășurată sub generi
cul „Daciadei", care a reunit la 
startul ei 112 formații. Dumini
că au fost programate meciurile 
primei etape a turneului final 
încheiate cu o singură surpriză: 
victoria juniorilor brașoveni in 
fața favoritei F.C. Baia Mare. 
Primele meciuri ale turneului 
ne-au oferit • două constatări 
mai interesante: Iată-le:

1. Este vorba mai întîi de 
cadrul organizatoric exeelenL 
Meciurile se joacă pe cele mai 
bune terenuri ale Maramure
șului, la Baia Mare, Cavnic, 
Baia Sprie și Tg. Lăpuș. A 
existat și o frumoasă festivi
tate de prezentare a echipelor, 
care a avut loc pe stadionul 
,23 August" din Baia Mare, 
după disputarea meciului da 
Divizia B dintre F.C. Baia Ma
re și Dacia Orăștie. Așadar, 
pentru start, nota 10 organiza
torilor : C. J.E.F.S. Maramureș 
și F.C. Baia Mare.

2. „Epilogul" penaltyurilor 
este o clauză regulamentară 
extrem de binevenită. Nu nu
mai pentru că va departaja 
echipele in cazul unei egalități 
a golaverajului în clasamentul 
general, ci mai ales pentru fap
tul că încearcă să-i obișnuiască 
pe acești foarte tineri jucători 
cu astfel de execuții in contex
tul unei mize mai mari sau mai 
mici. Despre ce „epilog" este 
vorba? La sfîrșitul fiecărui 
meci, indiferent de rezultat, 
execută cîte 5 lovituri de 
11 m (sau mai multe, pînă 
departajare).

Marți sînt programate, de 
ora 16, în cuplaj, partidele eta
pei a doua: Progresul Vulcan 
București — Politehnica Timi
șoara, S.C. Bacău — C.S.Ș. Me
diaș, la Tg. Lăpuș, F.C. Baia 
Mare — F.C. Brăila și C.S.Ș. 
Brașovia — F.C., Argeș (derbyul 
grupei) la Cavnic.

LaurenfKi DUMITRESCU

la



„Regata Moscova^ la caiac-canoe

IVAN PATZAICHIN ÎNVINGĂTOR 
IN TOATE PROBELE DE CANOE SIMPLU!

REFLECTĂ OARE BAZINUL SCURT ADEVĂRATUL RAPORT

In ziua a doua a concursului 
internațional de caiac-canoe 
desfășurat pe noua bază nauti
că olimpică din Moscova au 
avut loc finalele probelor de 
500 m și cursele de fond. Com- 
portîndu-se excelent, multiplul 
nostru campion în probele de 
canoe Ivan Patzaichin și-a a-

S. CORNEENCO CÎȘTIGĂTOR

IA PANCEAMVO
In ziua a doua a regatei in

ternaționale de caiac-canoe ca
re s-a desfășurat la Pancearevo 
(Bulgaria), canoistul român Si- 
mion Corneenco s-a clasat pe 
primul loc în proba de C 1 — 
1000 m cu timpul de 4:21,5. în 
proba de caiac-dublu 1000 m 
echipajul Rodian Filipov — 
Costel Samache s-a situat pe 
locul doi cu 3:39,4. Pe aceleași 
poziții s-a clasat echipajul 
nostru R. Filipov — C. Sarna- 
che — C. Macarencu — M. Co- 
jocaru în probele de K 4 —
500 și 1 000 m.

în „Turneul țârilor socialiste11 la scrima

PROBA DE FLORETĂ A FOST CÎSTIGATĂ
DE OLGA PAVLENKO (U.R.S.S.)

: Magdalena Chezan, in primul ei asalt din turneul final. Ad'.enart, 
Mandi Dick (R. D. Germani) Foto : Ion MIHAICĂw
In cea de a 4-a zi a „Turneu

lui țărilor socialiste" la scrimă, 
pe planșe au urcat cele 48 de 
concurente în proba individuală 
de floretă.

il Cu excepția primului tur al 
preliminariilor în care scrime- 
rele noastre s-au impus cu ușu
rință. lăsînd speranțe într-o ca
lificare „in corpore" în turneul 
final (Moldovan și Lucaci — 
cap de grupă. Jenei — locul 2. 
Chezan și Țurcan _  locul 3).
sportivele românce și îndeosebi 
Moldovan, Jenei și Lucaci, o- 
cupantele ultimului loc In gru
pele din turul II, au fost lip
site de aplomb, dînd prea mul
te emoții și anticipind, in ex- 

, tremis, trecerea în eliminările 
directe. Numai Chezan a fost 
mai activă, reușind să încheie 
in frunte, și, în parte, Țurcan, 
situată pe locul secund în 
grupă.

Evoluția inegală din primele 
două ture ale preliminariilor 
n-a oferit reprezentantelor 
noastre un tablou prea avan
tajos în eliminările directe. To
tuși, în primele asalturi, Che
zan a reușit să treacă de Maros 
(8—6). Moldovan de Dubranska 
(8—3) și Lucaci de Hcrtrampf 
(8—4). Numai Țurcan n-a putut 
să o depășească pe Pavlenko 
(6—8), intrind in recalificări. în 
asalturile care au urmat insă 
ultimele pînă la calificarea în 
turneul final. Chezan a pierdut 
la Dzakova (8—6), Moldovan la 
Pavlenko (8—5) și Lucaci la 
Tagaraeva (8—6). Așadar, toate 
floretistele noastre urmau să-și 
încerce șansa de a ajunge în 
ultimul act al competiției, prin 
recalificări.

Două dintre ele vor încheia 
însă foarte repede disputa de 
pe planșă : Țurcan n-a avut re
surse pentru a trece de Du
branska (6—8) și nici Jenei, 
care a fost depășită, cu același 
scor, de Krolikovska. Apoi va 
ieși din cursă și Moldovan, ne
putincioasă în asaltul cu Kroli
kovska (6—8). Lucaci va pier
de șl ea (cu 8—1) la Janke. Ră- 
mînea de văzut ce va face Che
zan... Ea va trece de Ilertrampf 
(8—5) și apoi și de Krolikovska 
această... spaimă a fetelor noas

dăugat două noi victorii succe
sului pe care îl obținuse in 
prima zi la canoe simplu 
1000 m. Neînvins pe distanța 
favorită. 1 000 m, de la J.O. din 
1976, Patzaichin se dovedește a 
fi în continuare, la 29 de ani, 
cel mal valoros canoist al lu
mii, impunîndu-se lntr-o com
petiție de tăria „Regatei Mos
cova" și în cursele de viteză și 
fond, cîștigînd astfel toate pro
bele de canoe simplu!

O a doua victorie au obținut 
frații Gheorghc și Toma Simie- 
nov la canoe dublu 10 000 m. 
La 500 m ei s-au clasat pe lo
cul secund, fiind intrecuți cu 
numai o zecime de secundă de 
puternicul cuplu sovietic Ser- 
ghei Petrenko — Piatras Gri
gonis. Cu aceeași diferență l-a 
depășit Vladimir Parfinovici 
(U.R.SJS.) pe campionul mon
dial Vasile Diba in proba de 
caiac simplu 500 m.

Probele de caiac 4 au fost 
ciștigate, atît la bărbați cit și 
la femei, de echipajele R. D. 
Germane, iar la caiac 2—500 și 
10 000 m pe primul Ioc s-au 
clasat reprezentanții țării gaz- 

tre (8—4). asigurând a-și astfel 
un loc între cele 6 finaliste.

Am remarcat efortul lui Che
zan de a se impune, încă dta 
primul asalt, cel cu Dick. A 
condus cu 1—0, a fost egalată 
și apoi condusă cu 3—1. a ega
lat la 3 și doar în finalul asal
tului adversara ei, fiind ceva 
mai decisă, a reușit să cîștige, 
cu 5—3. Chezan nu s-a descu
rajat, încercând să treacă de 
eea de a doua reprezentantă a 
R. D. Germane. Janke. Condusă 
cu 3—1. ea a avut, in fazele 
următoare, forța de a reduce 
din handicap, ajungi nd la 3—2. 
apoi egalînd la 3. Două apre
cieri greșite ale arbitrului o a- 
duc în situația de a rămîne pe 
loc... In continuare. Janke a 
luat conducerea, dar din nou 
Chezan a egalat ! Ultima tușă 
a aparținut lui Janke, deoare
ce Chezan. dînd semne vădite 
de oboseală nervoasă, n-a mai 
avut controlul necesar pentru 
a evita o lovitură directă Au 
urmat asalturile cu floretistele 
sovietice. Chezan a pierdut la 
Dzakova, la 3 și la Pavlenko, 
la 4. dar a cîștigat — in fine — 
la Tagaraeva, Ia 2. în baraj 
pentru locul I. Pavlenko a dis
pus cu 5—3 de Janke.

Marți, proba individuală de 
spadă,

Tiberiu STAMA
Clasamentul general : 1. Pavlen

ko (U.R.S.S.) 4 V. d.b. ; z Janke 
(R.D.G.) 4 v d.b. ; 3. Dick
(R.D.G.) și Tagaraeva (U.R.S.S.) 
1 V; 5. Dzakova (U.R.S.S.) 1 v;
4. Chezan (România) 1 v.

ATLETISM • Intr-un concurs 
Ia Sofia, Faina Melnik (U.R.S.S.) 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a anului la disc: 
69,04 m. • Nou record mondial 
la aruncarea ciocanului (juniori) 
— Roland Steuk (R. D. Germa
nă 77,48 m. • Silvia Hollman a 
parcurs 400 mg în 55,84 (nou re
cord feminin al R.F. Germania). 
• La Konxvllle (Tennessee), 
Patty Van Volvelaere a stabilit 
un nou record al S.U.A. pe 110 
mg — 13,14.

BASCHET 0 în „Cupa Națiu
nilor", la Tel Aviv : Israel — 
Italia 98—84 (53—53).

Păreri pro și contra ale uner 
mari specialiști înaintea calat 
mal puternice campionate ale 
lumii • Pentru prima oarâ o 
rwnâncâ in lupta pentru mo

dalii

înotul feminin cunoaște ta 
ultimul timp o răsturnare a 
valorilor, la care sportul ro
mânesc devine de la an la an 
tot mai interesat.

La Leningrad, pentru prima 
oară, echipa Uniunii Sovietice 
învinge pe cea a R. D. Germa
ne (177—167) datorită faptului 
că de această dată, sportivele 
din R.D.G. nu au mai dominat 
cu autoritate ca în alți ani, 
pentru a contrabalansa neta su
perioritate a gazdelor ta pro
bele masculine. Echipa campi
oanelor olimpice s-a prezentat 
tot cu Barbara Krause, Petra 
Thilmer, Ulriche Tauber, An
drea Pollack, Antje Stille — 
deci old o noutate spectaculoa
să — pierzind ambele probe de 
bras în fața noii recordmane 
mondiale (2:33,32 la 200 m). Iu- 
lia Bogdanova. A urmat tntîl- 
nirea de la Austin (intr-un ba
zin de 25 m) intre selecționatele 
S.U.A. și U.RJS.S. Gazdele au 
cîștigat toate cele 29 de probe, 
iar scorul final de 233—111 ex
primă suficient superioritatea 
Înotătorilor americani, previzi
bilă la băieți, dar neașteptat de 
categorică la fete.

Stephanie Elkins (55,00—106 
m). Cynthia Woodhead (4:02,59
— 400 m), Linda Jezek (2:11,02
— 200 m spate), Tracy Caul- 
kins (69.16 — 100 m bras, 
2:13.37 — 200 m mixt) și Nancy 
Hogshead (2:07,10 — 200 m del- 
fin) alcătuiesc nucleul noului 
team al S.UA, care a făcut 
adevărate ravagii in listele re
cordurilor pentru bazin scurt și 
ta clasamentele celor mai bune 
performere ale sezonului, pa 
care le domină categoric.

Serghei Vaițehovskl, antre
norul principal al lotului 
UJLS-S.. care i-a Însoțit pe 

.înotătorii sovietici la Austin a 
Încercat să explice suita acestor

------------------------- 1

C. E. de baschet feminin

H ULTIMUL MECI: ROMANIA - ITALIA 72-69
Echipa țârii noaste (5 succese, 2 Hangiii) pe locul 8 

in ierarhia canfinenlaM
POZNAN, Î9 (prin telefon). 

Reprezentativa feminină ■ 
României și-a Încheiat partici
parea la ediția a 16-a a CX. 
printr-o frumoasă victorie asu
pra echipei Italiei: 72-69 (37-32), 
datorită căreia ocupă primul 
loc ta turneul pentru locurile 
8—13 și, deci, locul 8 ta cla
samentul general al competi
ției, ta care a înregistrat, ta 
total, 5 victorii și 2 înfrângeri. 
Întîlnirea cu baschetbalistele 
italiene, considerate . înaintea 
începerii campionatelor euro
pene printre candidatele la o 
medalie, avind in componență 4 
jucătoare de la GEAS Sesto 
San Giovanni — actuala deți
nătoare a C.C£ — a fost deosebit 
de disputată. Formația noastră 
a avut ambele începuturi de 
repriză nefavorabile, dar a re
venit de fiecare dată cu aplomb 
și datorită evoluției remarca
bile avută de Mariana Andre- 
escu (cea mai bună de pe te
ren), Liliana Duțu, Maria Ro- 
șianu și Rodica Goi an. a izbutit 
ca spre final să acumuleze un 
avantaj de 6—7 puncte, care 
s-a dovedit decisiv în ciuda 
eforturilor disperate ale adver
sarelor. Au marcat: Duțu 26, 
Andreescu 20. Goian 14 Roși- 
anu 6, Balaș 4, Aszalos 2, res
pectiv Peri 14. Battistella 13, 
Tonelli 8, Apostoli 10. Sandon 
10, Rossi 10. Piacastelli 4. Au 
arbitrat foarte bine R. Petrovid

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Cel de-al 61-lea Tur 

al Italiei a fost cîștigat de rutie
rul belgian Johan Muynk — 
3629 km In 101 h 31:22. Pe locu
rile următoare. Italienii G. Ba- 
ronchelll la 59 sec. șt F. Moser 
la 2:19. • După trei etape. In
Turul Austriei pentru amatori 
conduce vest-germanul D. FIGgel, 
urmat de polonezul R. Szurkow- 
skl la 11 sec.

HANDBAL • Echipa masculină 
Slavia Praga șl-a încheiat tur

neul ta Japonia jucînd la Tokio

DE FORȚE ÎN
recorduri neobișnuite: „Antre
norii americani au descoperii
— nici nu este prea greu la el
— cîieva fete deosebit de talen
tate, dispuse să lucreze 4—5 ore 
pe zî. Ele se antrenează cu 
maximă intensitate aproximativ 
S luni din aa in piscine de 25 
m șl știu să stoarcă la maxi
mum avantajele bazinului scurt. 
Brasista Caulklns reușește, de 
pildă, să înoate pe sub apă 
(fără să încalce regulamentul) 
aproape 25 de metri dintr-o su
tă J-

Și dr. Schramme, coordona
torul lotului R. D. Germane, 
tatr-un interviu acordat revistei 
vest-germane „Der Deutsche 
Schwimmsport* * făcea următoa
rele precizări : „Stat convins că 
probele feminine ale apropiatu
lui campionat mondial vor fi 
extrem de disputate. încă de a- 
nul trecut am aflat că ameri
canii pregătesc o echipă foarte 
puternică și, intr-un fel am aș
teptat — nu la asemenea di
mensiuni — noi recorduri. 
Cure*  intr-un bazin de 56 m 
este eu totul altceva și de a- 
ceea nu trebuie să ne speriem. 
Eu mal mizez la „mondiale*  și 
pe plusul de experiență al fe
telor nosatre". în schimb, Mark 
Schubert, unul dintre cel mal 
faimoși tehnicieni de peste O- 
ceaa. este de altă părere: 
„După J.O. de la Montreal am 
Înțeles că se impune o ootitură 
radicală ta pregătire șl selecție. 
Materialul uman il aveam ; mal 
trebuia să le convingem pe fete 
să se antreneze ca sportivele 
din R.D.G. Șl am reușit. Nu 
ar fi exclus ca la Berlin "să 
cîștig&m toate cele 14 probe 
feminine F

• înainte de plecare la Bue
nos Aires, echipa Ungariei a 
susținut la Sochaux un med 
amical ta compania echipei lo
cale, pe care a învins-o cu 
3-1 (1-1).

• După 8 etape, în campio
natul U.R.S.S conduce Dinamo 
Tbilisi, cu 12 puncte, urmată 
de Cernomorct Odesa și Di
namo Moscova — cite 10 p.
• La Barcelona, echipa C. F. 

Barcelona a învins cu 3—1 
(0—1) echipa olandeză Ajax 
Amsterdam. Jocul a fost urmă
rit de aproape 40 000 de spec
tatori șl s-a desfășurat cu pri
lejul retragerii din activitatea 
competițională a cunoscutului 
jucător olandez Johan Cruyff.
• înaintea ultimei etape, in 

campionatul R. D. Germane 
conduce Dynamo Dresda cu 39 
puncte, urmată de F. C. Mag
deburg cu 37 p.

• In competiția internațională 
pentru „Cupa Janoniei" echipa 
braziliană Paimeiras a învins 
cu 1—0 echipa engleză Co
ventry Club. în finală, Pal- 
meiras va întilni echipa vest- 
germană Borussia Monâienglad- 
bach, care a întrecut cu 2—1 
pe F. C. K3!n.

• în „Cupa de vară" : Vi
deoton — Laval (Franța) 2—1 ; 
R.W.D. Molcnbek — F. C. 
Troyes 2—0 ; Foggia — Lyon 
2—0.

probele de 100 m liber — 58,91 
șl 200 m liber — 2:06,14. Vest-ger
manul M. Kraus s-a impus la 10» 
m delfin — 58,53, 200 m delfin 
— 2:04,98 șl 400 m mixt — 4:44,64.

TENIS • Finala campionatelor 
internaționale ale Bavariel desfă
șurate la MUnchen a revenit lui 
G. Vllas, Învingător cu 6—1. 6—3, 
6—3 asupra lui Chr. Mottram. 
Proba de dublu a fost cistlgată 
de perechea I. Tiriac — G. Vi
las : 4—8. 6—3, 7—6 în finală cu 
J. Fassbender — T. Okker. • 
Cîștigătorl al turneului de juni
ori de la Paris : Ivan Lendl șl 
Hana Mandllkova (ambii Ceho
slovacia).

Nu exagerăm cîtuși de puțin 
afirmlnd la această oră că șl 
inotătoorea nr. 1 a României, 
Carmen Bunadu, va avea un 
cuvînt de spus țn repartizarea 
medaliilor ce se va face ta au
gust, la pisdna olimpică din 
Berlinul occidental. Românca 
este ta progres evident și se 
antrenează cu o mare ambiție.

(Iugoslavia) și M. Vilagrasa 
(Spania). Tot ta turneul 8—13: 
Spania — RJ. Germania 71— 
64 (28—19). CLASAMENT: L 
România 16 p (5 jocuri), 2. 
Italia 8 (5), 3-4. R.F. Germania 
șl Olanda 6 p (4), 5. Spania 5 p 
(4), 6. Suedia 4 p (4).

In turneul 1—7 reprezentati
va U.RSS. se îndreaptă fără 
emoții spre al 14-lea titlu de 
campioană a Europei. Alte 3 
echipe — Franța. Iugoslavia și 
Cehoslovacia — continuă cursa 
pentru cucerirea medaliilor de 
argint și bronz, în vreme ce 
formațiile Bulgariei, Ungariei și 
Poloniei și-au pierdut șansele 
de a urca pe podium. REZUL
TATE: U.R.S.S.: 111—73 cu
Franța, 89—63 cu Bulgaria, 
116—78 cu Iugoslavia, 92—70 cu 
Cehoslovacia șl 79—57 cu Polo
nia; Franța: 78—72 cu Ungaria, 
77—63 cu Bulgaria, 73—70 cu 
Polonia; Ungaria: 77—74 cu 
Bulgaria, 79—86 eu Iugoslavia, 
68—80 cu Cehoslovacia; Bulga
ria: 87—90 cu Iugoslavia, 102— 
76 cu Polonia; Iugoslavia: 81— 
64 eu Cehoslovacia.

Ultimele jocuri au loc marți, 
iar miercuri se dispută tradițio
nala partidă dintre campioana 
Europei șl o selecționată a con
tinentului, din aceasta din ur
mă făclnd parte și Mariana 
Andreescu.

Dumitre STĂNCULESCU

In compania unei selecționate ni
pone. Gazdele au obținut victo
ria c« scorul de 22—17 (12—10). 
• Campionatul masculin al R.F. 
Germania s-a încheiat cu victo
ria echipei TV Grosswallstadt, 
care a Întrecut In meciul decisiv 
cu 12—11 (6—5) cunoscuta forma
ție VIL Gummersbach.

NATAȚIE • La Goteborg. în 
tatîlnlrea de natațle Suedia — 
R. F. Germania, gazdele au obți
nut victoria cu 326—320 p. Suede
za Brigltta Johnsson a cîștigat

ÎNOTUL FEMININ?
Are calități fizice deosebite și • 
mare putere de recuperare du
pă efort. în singura ei cursă 
din acest an pe distanța de 106 
m spate, lntr-un bazin de 50 m. 
a corectat recordul țării cu 
64,81 sec, performanță care sa 
află la numai 5 zecimi de se
cundă de cel mai bun rezultat 
al anului (A. Stille 64,33). prac
tic o diferență minimă pentru 
un sportiv foarte bine pregătit.

Vom avea oare satisfacția de 
a vedea in această vară — ta 
condițiile unei concurențe acer
be — o româncă, pentru prima 
oară, pe podiumul de premiere 
al unui campionat mondial ? 
Ar fi intr-adevăr cea mai maru 
performanță a natațlei româ
nești.

Adrian VASILIU

ROLAND GARROS 
LA AL 50-lea START

PARIS, 29. — Pe terenurile 
cunoscutei arene pariziene Ro
land Garros, care îșl aniversea
ză 50 de ani de la inaugurare^ 
au Început întrecerile tradiționa
lelor campionate internaționale 
de tenis ale Franței, iată pri
mele rezultate Înregistrate în 
proba de simplu bărbați: p. 
Proisy — B. Bertram 6—3, 6—3, 
7—0 ; B. Giltinan — C. Richey
6—2. 8—2, 7—5 ; B. Teacher — 
P. Comejo 7—5, 6—4, 3—6, 6—3 s 
U. Pinner — G. Mayer 4—6, 6—3, 
6-3, 4—6, 3—2 ab. ; D. Carter — 
B. Philips Moore 6—1, 6—2, 6—1 • 
Thu GUUlkson — C. Letcher 6—3, 6—2. 4-2.

ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE DE TIR
în cadrul concursului inter

național de tir desfășurat in 
orașul Suhl. proba de pistol 
viteză a fost câștigată de Wie- 
fel (R. D. Germană) cu 596 
puncte. In proba feminină de 
pușcă standard 3 X 20 focuri 
victoria a revenit tintașei bul
gare Matova — 574 p, urmată 
de Monez (S.U.A.) — 572 p șt 
Veronica Tripșa (România) — 
571 p. 4

RvertioUane
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