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Marea adunare populara din Maputo, 
adevărata sărbătoare a prieteniei 

t româno-mozambieane
Cea de-a treia zi a vizitei 

oficiale de prietenie pe car* 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o întreprinde în Re
publica Populară Mozambie a 
Înscris un nou ți deosebit de 
semnificativ moment in cronica 
relațiilor de colaborare și so
lidaritate militantă dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul FRELIMO, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Mozambie, 
dintre popoarele român și mo- 
zambican — adunarea populară 
din cartierul industrial Matoia 
al orașului Maputo, adevărată 
sărbătoare a prieteniei româno- 
mozambicane.

Mii și mii de locuitori au 
venit să salute prezența celor 
doi conducători de partid și 
de stat. Marea adunare popu
lară — la care au luat parte 
peste 10 000 de persoane — era 
deja întrunită intr-un frumos 
parc din cartierul Matoia.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Sa
mora Moises Machel, a tovară
șei Elena Ceaușescu și a to
varășei Grața Machel a fost 
întâmpinată cu vii urale și 
ovații.

Jose Moiane, guvernatorul 
provinciei Maputo, * deschis 
mitingul salutind prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a 
tovarășului Samora Moises Ma
chel, a tovarășei Grața Machel.

In aplauzele asistenței a luat 
cuvîntul tovarășul Samora Moi
ses Machel, președintele Parti
dului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambie, 
care a propus celor peste zece 
mii de oameni să interpreteze, 
ca semn de cinstire a marelui 
oaspete al poporului mozambi- 
can, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, cel mai îndrăgit 
cîntec revoluționar dedicat 
partidului care a condus țara 
pe calea libertății șl indepen
denței.

In această atmosferă, de cal
dă prietenie, președintele 
Samora Moises Machel a rostit 
o cuvîntare închinată relațiilor 
frățești dintre România și 
Mozambie, subliniind aportul 
deosebit de însemnat al 
varășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român 
cimentarea acestei prietenii 
care poporul mozambican 
găsit un sprijin de nădejde 
anii luptei sale de eliberare 
în care are un aliat puternic 
în prezent.

In ovațiile mulțimii a luai, 
apoi. euvtntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale cărui a- 
precieri șl îndemnuri au mers 
la inima mulțimii, care a a- 
plaudai fără întrerupere ideile 
deosebit d* valoroase ale 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Dirijați de președintele Parti
dului FRELIMO, eei peste 
10 000 de locuitori al cartieru
lui Matoia din Maputo an în
cheiat — tot eu un cintee o- 
ferit tovarășului 
Ceaușescu, tovarășei 
Ceaușescu — marea
populară intr-o atmosferă 
deosebită însuflețire, expresie a 
sentimentelor calde de stimă 
reciprocă, a legăturilor frățești 
de solidaritate militantă dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul FRELIMO, dintre 
România și Mozambie, a voin
ței țârilor noastre de a întări 
și mai mult colaborarea dintre 
ele, spre binele și prosperita
tea ambelor 
triumful 
greșului

Nicolae 
Elena 

adunare 
de

popoare, pentru 
ideilor păcii și pro- 
in întreaga lume.

★
seara, secretarul gene- 
Partidului Comunist 

președintele Republicii 
tovarășul

Vineri 
ral al 
Român, 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu. s-au întâlnit 
din nou cu președintele Parti
dului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambie, 
tovarășul Samora Moises Ma
cheL și cu tovarășa Grața 
MacheL Ia dineul * - - _ 
noarea distinșilor oaspeți ro
mâni la Palatul Prezidențial 
din Maputo.

Desfășurat in atmosfera deo
sebit de caldă, prietenească, 
proprie tuturor momentelor 
dialogului la nivel inalt româ- 
no-mozambican găzduit de 
Maputo, dineul a prilejuit un 
cordial schimb de impresii in
tre oaspeți ți gazde, exprima
re* satisfacției pentru rezulta
tele convorbirilor și ale vizitei 
solilor poporului român in an
samblu.

oferit in o-

_r _ r- r R

Campionatele europene de lupte de la București
■i

AZI Șl MllNE - FINALELE LA
Iert, la Palatul sporturilor ți culturii din Capitală, 

din nou un public numeros entuziast a urmării 
un număr-record de meciuri spectaculoase ți de ri
dicat nivel tehnic. Spre satisfacția noastră, cițiva lup
tători români au evoluat la nivelul așteptărilor, obți- 
ntnd victorii, care ne dau speranța ci in cele două 
zile ale finalelor de „libere* vom avea prilejul si-i 
vedem urcind pe podium. Ne gindim, in primul rind, 
la Vasile Pușcașu (100 kg), care prin comportarea lui 
in primele patru tururi ți-a asigurat locul in finala 
de trei, ca ți la Aurelian Rențea fi Aurel Neagu, 
angajați azi in meciuri decisive pentru una
din medaliile categoriilor 48 kg ți 57 kg. Din păcate, 
in două situații, arbitrii n-au apreciat ața cum se 
cuvenea evoluțiile sportivilor Andrei Ianko ți Vasile 
Pușcașu, ambii fiind frustrați de puncte, care i-ar fi 
situat, binemeritat, pe poziții mai 
europeană.

bune in ierarhia

„LIBERE"

to- 
al
U 
in 
a 

in 
și

★
In încheierea dialogului la 

nivel înalt româno-mozambi- 
ean, vineri seara, a avut loc, 
la reședința din Maputo rezer
vată inalților oaspeți 
nouă întâlnire intre 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, i 
Moises MaeheL r _____
Partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mo
zambie.

români, • 
tovarășii 

secretarul 
Comunist 

Republicii 
Si Samora 

președintele

Cea de a doua zi a campio
natelor europene de lupte libere 
a început nefavorabil pentru 
cei cinci sportivi ai noștri care 
au intrat vineri in competiție. 
Sorții le-au fost dezavar.tajoși, 
majoritatea dintre ei fiind obli
gați să întâlnească incă din pri
mul meci pe unii dintre cei 
mai valoroși cor.curenți ai ca
tegoriilor respective. Dumitra 
Ignat (52 kg) a făcut tot ceea 
ce se putea face in intilnirea 
cu puternicul său adversar, 
Iaraghi Șugaev (U.R.S.S.). dar 
diferența de clasă și-a spus in 
cele din urmă cuvintuL după 
aproape 6 minute de luptă, Șu- 
gaev obținând victoria prin tuș 
(min. 5.59). Surprinzătoare a 
fost, insă. înfrângerea lui Emi- 
lian Cristian (74 kg), sportiv cu 
o bogată experiență competițio- 
nală, de la care se aștepta mai 
mult. în meciul cu polonezul 
Ryszard Seigalski, luptătorul 
nostru a fost făcut tuș in pri
mul minut al partidei, prinir-o 
centurare de sus, cu prinderea 
brațului, procedeu care, cu mai 
multă atenție, putea fi ușor e- 
vitat Astfel, unul din medal:a- 
Ui la C.E. de la Bursa (1977)

rămâne în concurs cu un greu 
handicap de 4 puncte.

Gigei Anghel (62 kg) a în
ceput foarte bine disputa cu 
sovieticul S. Absaidov și după 
primele două minute conducea 
cu 4—2. Egalat in repriza se
cundă, Anghel a fost depășit 
net în finalul meciului (20—T), 
partenerul său de întrecere do
vedind un potențial de luptă 
superior.

După o întrecere echilibrată, 
in care avantajul a trecut cind 
de o parte, cind de alta. Steii- 
eă Morcov (90 kg), acuzind re
cidiva unei accidentări la coas
te, a pierdut prin tuș intilnirea 
cu Antal Fetrezselyem (Unga
ria). Pentru a încheia relatarea 
primei părți a reuniunii de di
mineață. trebuie să amintim că

greul Andrei Ianko a avut tur 
liber.

Dacă, așa cum spuneam, con- 
curenții intrați în întrecere în 
cea de a doua zi nu ne-au a- 
dus satisfacțiile dorite, în schimb 
luptătorii noștri care au luat 
startul joi au realizat vineri 
noi victorii — unele dintre ele 
foarte prețioase — care-i men
țin, cu șanse destul de mari, in 
disputa pentru etapele supe
rioare ale competiție continen
tale.

Confirmînd buna comportare 
din 
gu

primele tururi, Aurel Nea-
(57 kg) a mai obținut o vic-

Dan GĂRLEȘTEANU, Mihd 
TRANCA, Costin CH1RIAC

(Continuare In nap. a 4-a)

Etapa a 26-a a Diviziei A de fotbal

PROGRAMUL
Buzâu : 
București :

Tg. Mureș 
Oradea :

Bacâu :
Hunedoara . CORVINUL 
Petroșani :
Satu Mare : OUMPIA 
Pitești :

GLORIA - UNIV. CRAIOVA
STEAUA - POLITEHNICA IAȘI

(S--.a:onul Steaua)
A.SJL
F.C BIHOR

(Repriza a 2-a se
SPORT CLUB

JIUL

F. G ARGEȘ
Meciurile vor începe

- CHIMIA RM. V1LCEA
- DINAMO 
transmite la T.VJ
- F.C. BAIA MARE
- C-S. TIRGOV1ȘTE
- SPORTUL STUD.
- POLITEHNICA TIM.
- U.T. ARAD
U ora IM*

11

REPLICA LIDERULUI

tricolori* față-n față : 
Murariu (cu balonul) con

trat de Constantin

Miine, la București, in Parcul Copilului

ROMÂNIA ITALIA,
UN MECI DE RUGBY TRADITIONALa

O „campanie de 
primăvară* aspră 
stă in fața repre
zentativei noastre 
de rugby : intr-un 
interval de 
săptămini ea 
întâlni, pe 
echipele Z____ .
Spaniei și Uniunii 
Sovietice, aceste 
ultime două par
tide urmind a se 
disputa in depla
sare. „Tricolorii* 
vor trebui să joa
ce la nivelul ma
xim al potențialu
lui lor spre a-și 
îndeplini obiecti
vul : trei meciuri 
— trei victorii !, 
singurul în mă

sură nai satisface, deoa
rece va menține echipa țării 
noastre pe locul secund al cla
samentului, primul fiind, de pe 
acum, acontat de francezi...

Sezonul internațional *e va

două 
va 

rtod. 
Italiei,

ce 
in. 
in 
la

deschide miale dimineață, in 
Parcul Copilului (ora 11), cind 
naționala României va susține 
meciul cu numărul 124 din 
palmares, în compania repre
zentativei Italiei. Jocul în
seamnă penau XV-le nostru o 
„premieră--1979, in timp 
„azzurrii* se vor prezenta 
public pentru a treia oară 
acest an : 9—15, cu Franța,
Padova, in februarie, și 18—3, 
cu Pokxta. la Acvila, dumi
nica trecută. „Mina' 
manager 
preux a 
Din cele 
pondența 
In ziarul 
lienii vin 
dul la o 
du-și, probabil, de acel 0—69 1 
Dar, firește, acest succes ex
cepțional nu trebuie să ne 
amețească, deoarece bilanțul 
general al întâlnirilor rugbys- 
tice româno-italiene nu ne este 
favorabil ; 17 6 3 8 207—109.

Totuși, ultimele Întâlniri par

iscusitului 
francez Pierre Ville- 
început să se vadă, 
reieșite și din cores- 
din Roma, publicată 
nostru de ieri, ita- 
la București cu gin- 
reabilitare, amintin-

a arăta că rugbyștâi noștri se 
situează pe o treaptă superi
oară (o indică aceasta și fap
tul că Franța, una din marile 
puteri ale rugby ui ui mondial, 
joacă împotriva noastră numai 
cu echipa primă, in timp ce 
în fata Italiei aliniază garni
tura secundă !). XV-le nostru 
este bine pregătit — deși la 
ora schimbului de generații —, 
avind asigurată o legătură trai
nică între trecut și viitor, prin 
punctele sale forte, linia * 
treia (Stoica, Dumitru, Mura
riu) consacrată și operând in 
teren cu multă autoritate, li
nia mediană (Paraschiv, Ale
xandru), plină de fantezie și 
eficacitate (se remarcă absența 
Iui Bucos, Suspendat 1), aripa 
Motrescu. rugbyst de certă cla
să internațională, care — prin 
retragerea lui Nica (55 de se
lecții în națională) — devine

Dimitrie CALLIMACH!

• In Cringul Buzăului — atacul cu 
poftă de golurî al craiovenilor
• La București, elevii lui Constantin 
intilnesc o „specialistă* a contraata
cului • La Tg. Mureș, Bozeșan și

Boloni anunță tir susținut 
Spre „ținta Roșea* • Băi- 
mărenii încearcă, la Bacâu, 
cucerirea primelor puncte 
in deplasare din retur • 
Coman în fața lui Lucescu 
pe stadionul hunedorean 
• Sportul studențesc își 
amintește de... o victorie 
la Petroșani • Va conti
nua, la Satu Mare, „tra
seul de regularitate* al 
Politehnicii Timișoara ? • 
„Olimpicii* din Trivale și 
criza de punctaj arădeană

CLASAMENTUL

(Continuare in pag. 2-3)

1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.
4.
».

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dl HAM O 
F.G Argeș 
Steaua
C.S. Tîrgoviște 
Univ. Craiova 
F.C. Baia Mare 
S.C. Bacâu 
Sportul stud. 
Politehnica 
Politehnica 
Jiul 
A.S.A. Tg.
U.T.A.
Olimpia 
Corvi nai

18. Gloria Buzâu
17. Chimia Rm. V.
18. F.G Bihor

lăți 
Tim.

M.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28

13
12
10
13
10
10

25 12 7
25 14 3

4
5
8
2
6
8

9 7
10 4
10 4

9 5
8 6

10 2
9 3
9 3
8 5
8 8

6 33-17 M 
8 37-23 31
8 45-25 38
8 30-23 28
7

10
9
9
9

11
11

31-1» 21
27- 24 2t
29-24 24
33-33 2*
28- 30 21
24-25 24
29- 36 24

11 33-42 21
11 33-33 a
13 26-3» a
13 31-37 M
13 24-38 M
12 27-40 a
13 23-35 W



0 DEMONSTRAȚIE Dt MĂIESTRIE
O NOUA EDIȚIE A DIVIZIEI /

Loturile echipelor feminine î

CU „PRIM-PLANUIII“ Df PERSPECTIVA
PENTRU MAREA PERFORMANTA

de aprilie coboxît ta 
crud al pădurii, în >co- 
,jilnse“ ale cireșilor și

prunilor, în părăluțele galbene
lor păpădii. Atmosferă sărbăto-
rească, așa cum ne-am deprins 
să intilnim la marile acțiuni or
ganizate sub genericul îndrăgit 
de sportivii noștri — „DaciacLa". 
Urmărim coloana în marș a ce
lor aproape 400 de tineri și ti
nere, admirăm pasul apăsat, os
tășesc și faldurile drapelelor 
asociațiilor sportive Dinamo. Cei 
aproape 400 de sportivi sînt par- 
tidpanții la finala ediției ’79 a 
Dtaamoviadei de tir, reprezen
tanți din toate județele, cei mai 
buni țintași selecționați în în
trecerile pe cercuri și asociații 
sportive. Ștandurile sînt pregă
tite pînă ta cele mai mici amă
nunte, oficialii — specialiști ai 
clubului 
române de tir 
dlțiile cele mai bune 
furare a competiției.

Și iată primele serii 
«le tragere, la pistol, 
mitralieră. Urmărim

Gheorghe Prisăcaru. După două 
zile de concurs, diferențele pe 
scara valorilor sînt foarte mici. 
Iată și pe cîștigătorii probelor : 
pistol-mitralieră (cat. A) Marian 
Leca (Băneasa I) 191 p ; (cat. B) 
Petre Chelaru (Dinamo Șiret) 
190 p ; pistol : Mariana Cătană 
(Dinamo Victoria) 191 p (f) și 
Constantin Prisăcaru (Dinamo 
Someș) 194 p (b). O frumoasă 
cupă a fost oferită din partea 
C.N.E.F.S. asociației sportive Di
namo Băneasa, pentru excelența 
organizare a competiției. Cîști- 
gătorilor le-au fost inmînate di
plome ale „Daci&dei", numeroase 
premii ta materiale sportive.

T. VIOREL

Dinamo, ai Federației 
asigură con- 

desfă-de

liniile 
pistol-

pe 
la _

__________ ________ mișcările 
precise, stăpînite și siguranța fie
cărui foc- Asistăm la o adevă
rată demonstrație de măiestrie 
ta deprinderile cu caracter apli- 
cativ-militar, însușite de-a lungul 
multor antrenamente. Pe lingă 
participarea cea mai numeroasă 
din Istoria Dinamoviadei de tir, 
îndeosebi ta ce le privește pe 
fete, constatăm un evident spor 
de calitate în pregătire. încă din 
prima manșă se detașează re
prezentanții formațiilor Dinamo 
Someș — bărbați și Dinamo Vic
toria — femei la probele de 
pistol și reprezentanții asociații- 
lor Băneasa I și Bănoasa U la 
pdstol-mitralieră. Manșa a n-a 
confirmă prezența unor elemente 
de reală valoare care, prin a- 
ceastă competiție de masă a 
„Dadadei-, urcă spre marea per
formanță. Notăm numele unor 
sportivi : Marian Leca și Gheor
ghe Hîncu, Mariana Cătană și

POPICARUL IOSIF TISMĂNAR
A EVOLUAT IN ECHIPA EUROPEI

Valorosul nostru popicar Ioslf 
Tismănar, campion mondial, a 
evoluat recent la Sandhausen 
(R.F.G.) In cadrul echipei Euro
pei, alături de B. Csanyi (Unga
ria), O. Frind (Austria), N. Dra- 
gaa (Iugoslavia), J. Fritsch (Fran
ța) șl W. Pelikan (R.F.G.). Se
lecționata continentului a întîl- 
nit echipele Gradis Liubliana și 
Rothwein Sandhausen, rezultate
le fiind următoarele : .Europa** 
S669 (Tismănar 955), Gradis 5572 
șl Rothwein 5579. Cu ocazia tur
neului Individual de la Sandhau- 
Ben. Tismănar a dobortt într-un 
joc 1040 p d, ceea ce constituie 
un nou record al arenei respec
tive (v.r. 1033).
• Echipele reprezentative de 

juniori ale țării noastre, care se 
pregătesc pentru C.E., vor evo
lua azi șl mîine la Poznan, cu 
selecționatele similare ale Polo
niei. Este pentru prima oară 
cînd sportivii noștri joacă in 
compania popicarilor polonezi.
• Rezultate din campionatul 

Diviziei A : Carpați Sinaia — Con
structorul Galați 5694—5242 (m), 
Electromureș Tg. Mureș — Voin
ța Oradea 2595 — 2621 (I).

Șl ÎNTRECERILE Dl LA PLATFORMĂ
SIBIU, 20 (prin telefon). în

trecerile probei de la platfor
mă din cadrul celei de a Xll-a 
ediții a campionatelor interna
ționale de sărituri ale Româ- 

' continuat în aceeași 
interes din ziua pre- 
Un public numeros,

niei au 
notă de 
cedentă. 
care a umplut tribunele mo
dernului ' ' _
localitate, a apreciat gradul de 
dificultate și calitatea multor 
salturi, unele dintre acestea 
ajungînd să fie răsplătite cu 
nota 8 I în ceea ce privește 
disputa pentru întîietate, ea s-a 
încheiat în favoarea concuren
tei din R.D. Germană, Kerstin 
Krause, a cărei ultimă săritură 
(dublu salt și jumătate, contra

bazin „Sub Arini" din

Turneul de calificare pentru C. E. de volei

JUNIORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI IN PRIMA ZI
TULCEA, 20 (prin telefon). 

In fața unui public entuziast 
și dornic de a urmări partide 
de calitate, vineri, cele patru 
echipe — Austria, R. F. Ger
mania, Olanda și România — 
au început disputele din cadrul 
turneului de calificare pentru 
campionatul european de volei 
juniori. Pentru acest impor
tant eveniment voleibalistic, 
găzduit de frumoasa sală a 
sporturilor din localitate, or
ganele locale au depus efor
turi lăudabile de a asigura 
competiției condiții dintre cele 
mai bune de desfășurare.

Programul primei zile a în
ceput cu întîlnirea dintre re
prezentativele Olandei și Au
striei. Partida a fost dominată 
de voleibaliștii olandezi, mai 
tehnici, mai înalți și cu o con
cepție tactică mai bine pusă 
la punct Tinerii sportivi aus
trieci, care au comis multe 
greșeli, îndeosebi în acțiunile 
la fileu, n-au putut face față 
atacurilor adversarilor, dintre 
care s-au detașat Root — cel 
mai bun de pe teren — și 
Clardej. In aceste condiții O- 
landa a cîștigat cu 3—0 (9, 4,

5). A condus bine cuplul K. 
Kiss (Ungaria) și L Nagel 
(R.D.G.).

Punctul de greutate al aces
tei zile l-a constituit meciul 
dintre echipele României și 
R.F.G. Oaspeții au intrat pe 
teren încrezători în victorie, 
însă de la primele mingi băie
ții noștri au atacat cu precizie 
și au punctat prin lovituri im- 
parablle, detașindu-se. Dar, 
din setul secund ei au slăbit 
alura (deși l-au cîștigat, totuși, 
în prelungiri), permițînd ad
versarilor să reducă din 
handicap și să cîștige setul III. 
In cel de al IV-lea, voleibaliștii 
români și-au revenit și s-au 
impus clar. Scor : 3—1 (3, 14, 
—3, 4) pentru România. S-au 
evidențiat : Spînu, Slabu, Ale
xandru, Dobroschi de la învin
gători, respectiv Winkler. Au 
arbitrat bine J. Memran (Is
rael) și G. Plastis (Grecia).

Simbătă, de la ora 17 : 
România — Austria și R.F.G. 
— Olanda, iar duminică, de la 
ora 10 : Austria — R.F.G. și 
România — Olanda.

trambulinei în echer) a deta
șat-o în fruntea clasamentului. 
Pe locul secund tot o repre
zentantă a unei țări în care 
sportul săriturilor cunoaște o 
marer dezvoltare, sovietica 
Elena Gorina.

Sportivele țării noastre au 
avut ambiția de a evolua la 
un nivel cit mai ridicat j de
seori ele și-au atins scopul și 
cînd afirmăm aceasta ne gîn- 
dim în primul rînd la Elena 
Cîrstică, clasată pe locul 3. 
Această poziție era deținută 
plnă la ultima săritură de Isa
bela Bercaru, dar emoția a 
copleșit-o pe tînăra săritoare, 
ea ratînd „intrarea" la dublul 
salt și jumătate răsturnat gru
pat Comportarea Isabelei Ber
caru rămîne, totuși, remarca
bilă, așa cum a fost și cea a 
Luizei Nicolaescu, din nou a- 
plaudată pentru unele „intrări" 
ireproșabile.

Băieții au concurat tot la 
platformă. în absența lui Al. 
Bagiu (nerefăcut după un ac
cident suferit nu de mult), 
șansele sportivilor români de a 
se clasa printre fruntași erau 
limitate | ele au fost ți mai 
mult reduse din cauza unor 
greșeli comise în partea finală 
a săriturilor. Ca atare pozițiile 
lor în clasament sînt modeste, 
singurul element pozitiv fiind 
prestația micuțului Cornel Pop 
(născut în 1965), un real ta
lent. Victoria a revenit sporti
vului sovietic Serghei Kalughin, 
care a fost talonat îndeaproa
pe de A. Stein (R.D.G.). CLA
SAMENTE : platformă, femei : 
1. Kerstin Krause (R.D.G.) 
372,24, 2. Elena Gorina (R.S.F.S. 
Rusă) 350,01, 3. Elena Cîrstică 
(România) 325,56, 4. Luiza Ni
colaescu (România) 325,38, 5.
Georgiana Secăleanu (România) 
312.87, 6. Felicia Cîrstea (Româ
nia) 310,92, 7. Isabela Bercaru 
(România) 300,90; bărbați: 1. 
S, Kalughin (R.S.F.S. Rusă) 
472,11, 2. A. Stein (R.D.G.)
433,35, 3. K. Nemedi (Ungaria) 
399,00, 4. A. Kecsmeti (Unga
ria) 396,69, 5. A. Pahon (Fran
ța) 384.12, 8. M. Kalss (Româ
nia) 381,00, 7. D. Oprean (Ro
mânia) 378,63... 11. C. Pop (Ro
mânia) 332,85.

Activitatea competițională oficială de tenis 
cu două săptămîni în urmă, continuă șl în 
Incepînd de luni, 14 echipe divizionare fem: 
lntr-o nouă ediție a campionatului. Teoretic ( 
loarea jucătoarelor), cele mai mari șanse de 
an titlul de campioană a țării le are echipa 
care, după cum se știe, activează trei dintre c 

cătoare ale țării, recunoscute șl pe plan mor 
Florența Mihai și Mariana Simionescu.

Iată loturile celor 14 echipe feminine din Div

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nori — Aurel Segărceanu și Că
lin Hîrju): Virginia Ruzici, Flo
rența Mihai, Mariana Simionescu, 
Gabriela Szdko, Marilena Toto- 
ran, Dana Beleuță. PROGRESUL 
BUCUREȘTI (antrenori — Teodor 
Frunză, Alexandru Burcea și Vla
dimir Crevenciuc): Elena Trifu, 
Simona Nunweiller, Georgeta O- 
nel, Daniela Nemeș, Florentina 
Cocan. TENIS-CLUB BUCUREȘTI 
(antrenor — Tudorel Bădin): Cos- 
mina Popescu, Mihaela Drăghici, 
Adriana Caralosifoglu, Ileana 
Trocan, Cristina Bota. STEAUA 
BUCUREȘTI (antrenori — Con
stantin Chivaru și Eleonora Du
mitrescu) : Laura Griinberg, Car
men Cazacliu, Cristina Cazacliu, 
Daniela Moise, Mihaela Testiban, 
Mihaela Ionescu. POLITEHNICA 
BUCUREȘTI (antrenor — Ion 
Geantă): Maria Romanov, Lucia 
Romanov, Elena Popescu, Cristi
na Boboc, Mariana Pană. POLI
TEHNICA CLUJ-NAPOCA (antre
nori — Carol Mraz și Gheorghe 
Rado): Luminița Sălăjan, Liana 
Don. Lucia Suciu. Liliana Pop. 
dun Area galați (antrenor — 
Pavel Petrică): Rodlca Gheorghe,

Sanda Pro| 
Carmen Va 
Mihaela Di 
BRAILA 4 
Baia): Elei 
Ptatilie, Fel 
luc, Galina] 
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lectrica] 
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Viorel TONCEANU Dumitru STĂNCULESCU

ROMÂNIA ITALIA,
(Urmare din pag. 1)

recordman între actualii tri
colori" cu 30 de prezențe in 
echipa A ! _(Intre rezerve 
găsesc C. ' 
oouri $i 
încearcă, , . , _______ ___
chibzuită, cu doi debutanți, si- 
bienii Becheș și Ungureanu, cu 
Gh. Dinu (o altă aripă) și 
Corneliu (pilier), care au nu
mai o selecție în formația pri
mă. Să sperăm că „operațiunea

Se
Dinu — 53 de 

Dărăban — 34).
așadar, o întinerire

UN MEU DE RUGBY TRADIȚIONAL
întinerire" se va solda cu 
deplin succes, în perspectiva, 
mai ales, a viitoarelor partide 
internaționale, cu 
dificile.

mult mai

CAMPIONATUL 
(GRUPA

EUROPEI 
A) 

CLASAMENTUL LA ZI

1. Franța
Italia 
Polonia
România
U.R.S.S. 
Spania

IN CAMPIONATUL DIVIZIEI 
FAVORIȚII - ÎNVINGĂTORI
Capitală șl la Miercurea 

s-au disputat Ieri jocurile
In 

Ciuc 
etapei a 34-a (au mai rămas de 
jucat 6 etape) a primei grupe 
valorice a Diviziei A la hothei. 
Victoriile au revenit la scor for
mațiilor cu prima șansă.

DESCHID SCORUL ȘI... PIERD 
LA SCOR ! In prima partidă a 
cuplajului de pe patinoarul „23 
August", Dinamo — Dunărea, gă- 
lățenii au evoluat — ta general 
— mai bine decît ta jocul de 
joi. Totuși, în ciuda faptului că 
au deschis scorul (Vișan, min. 9) 
și că prima repriză s-a Încheiat 
la egalitate (Axinte, min. 13), ei 
au trebuit să se recunoască în
vinși, în fața unei echipe a cărei 
superioritate tehnică n-au pu
tut-o contracara. Dinamo s-a des
prins ta repriza a doua (autorii 
golurilor Pisăru, Bandas, Toke, 
Gali) și a mai marcat de trei 
ori în ultimele 20 de minute (Tu- 
reanu —2 și din nou Pisăru), 
primind un gol, realizat de Hor- 
vat pentru Dunărea. O remarcă 
pentru jocul bun al portarului 
gălățean Varodi, care l-a înlocu
it ieri pe componentul echipei 
naționale, Moraru, ca și pentru 
atacantul dinamovist Toke, înlo
cuitor al lui Costea (acesta se 
resimte după recenta acciden
tare) în prima linie a echipei. 
Scor final : 8—2 (1—1, 4—0, 3—1) 
Au condus bine arbitrii R. Cris- 
tescu (R. Dobrescu, O. Barbu):

TREI GOLURI In... 42 DE SE
CUNDE! In partida vedetă, Steaua 
a cîștigat ta fața lui Sport Club 
mai detașat decît în întîlnirea 
anterioară : 8—3 (2—0, 5—1, 1—2). 
Scorul s-a menținut însă strîns 
pînă după prima jumătate a me
ciului ! După golurile lui Jus
tinian (min. 6) șl Nistor (min. 
20), tabela de marcaj a arătat 
numai 2—1 pentru 
min. 31 cînd “ ’ 
handicapul, 
loc ca acest 
plus de elan

A D
FÂS 

lor, el a i
apărarea fi 
ciuc care, 
32 (mal < 
de 42 de 
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Gheorghiu)] 
s-a desprli 
cu, Sandoij 
cureștenil j 
pețll insist! 
au satisfac 
priza : îns(

L 
2.
3.
4.
5.
4.

DINAMO 
Steaua I 
Sp. Clubl 
Unirea | 
Dunărea I 
A.S.E.

• Luni ' 
stat progrs 
rești : A.S 
rea Ciuc : 
Galați : Di 
de la ora

tails șl pi 
la Sandor.
reintrarea 
adus echlp 
Au condu 
Becze, A.

• La Mii 
Sf. Gheord 
în fata A.sl 
7-1 (4—0,1 
avut acțlu 
primele dq 
care au jJ 
au fost nJ 
marcat : H 
(2), Dclinitl 
pectiv Jiul 
resp.).

Arbitru: Jacques Saint-Guilhem 
(Franța).
Formații : ROMANIA (antre

nori : Valeriu Irimescu și Ale
xandru Paloșanu) : Tudose — 
Motrescu, Constantin, Becheș, 
Gh. Dinu — Alexandru, Paras- 
chiv — Stoica, Dumitru (căpitan), 
Murariu — Pintea, M. Ionescu — 
Corn el iu, Munte anu, Ungureanu. 
Jucători de rezervă : Dărăban, 
C. Dinu, Grigore, Suciu, Mar- 
ghescu, Aldea.

ITALIA (antrenor : Pierre Vil- 
lepreux — Franța) : Caligiuri — 
March etto, Francescato, Gaeta- 
niello, Mascioletti — Zuin, An- 
cillotti — Blessano. Mariani, De 
Anna — Dal Doss, Fedrigo — Al- 

tlgieri, Robazza, Screnci. Jucători 
de rezervă : Fanton, Bonalti, 
Gargiullo, Catottl, Lljol, Collodo.

Steaua în
Todor a redus 

Paradoxal însă, în 
gol să aducă un 
în tabăra oaspețl- 

ln Divizia A la

10—143

evident, fotbalul

Si MB AT A

pe păreri, ci 
puncte. Viitorul 
pildă, a devenit

I. PAMFIL 
Nu știu ce 
a susținut 
ce... susțin

, și V. PU1U, Brașov, 
a susținut unul și ce 
altul. Oricum, lată 

file Năstase a

______handbal f< 
CONSTRUCTORUL - HIDROTEHNIC 

MARE ATRACJIE

A 7 Neblzutadu-se 
pe joc și pe 
Scomicești, de ,___ , _ _________
una din marile candidate la pro
movare. Dar, _ Z_2
este... fotbal, sportul cu cele mai 
multe necunoscute.

TEODOR ROȘIANU, Oradea. 
Stefan Covaci s-a născut la Ti
mișoara.

fost legitimat, ca junior, la secția 
de fotbal a clubului steaua. Ni
meni nu-și aduce aminte însă 
de fotbalistul... Iile Năstase.

MARIN O AN CEA, Buzău. Cor
nel Dinu s-a născut la 2 august 
1948, la Tîrgovlște, unde șl-a în
ceput activitatea fotbalistică. El a 
jucat de 63 de ori în echipa na
țională, fiind depășit în această 
privință doar de Mircea Lucescu, 
cu cele 70 de selecționări ale 
sale. luliu Bodola, fostul record
man al selecționărilor în echipa 
reprezentativă dinainte de 1944, 
are 48 de prezențe în echipa na-

Prezențl pe afiș cu un singur 
meci (Universitatea Cluj-Napoca 
— Universitatea Craiova), cele
lalte urmtnd să se dispute joi, 
băieții trec pe planul al doilea, 
lăsîndu-le pe fete în fruntea co-

TRAIAN MANEA, București. 
Este imposibil de răspuns la o 
astfel de întrebare (fiind vorba 
și de categorii diferite) : care a 
fost cel mai bun boxer român 
din ultimii 30 de ani T 
de ce vreți să intru în 
tocmai cu... boxerii 7

Șl-apol, 
conflict

ATLETISM: Stadionul Tineretului, de 
concura municipal pen-la ora 15: 

tru juniori.
LUPTE: Palatul Sporturilor |i Cul

turii, de ta ora W fi ora 17,30: fi
nalele Campionatelor europene de 
lupte libere.

PATINAJ: Patinoarul „23 August**, 
J‘ *--------- “ ~ " * - «fi

RADU POPESCU, București. L 
Echipa de fotbal Rapid este — 
probabil — formația cu cei mai 
mulți simpatizanți. Vreți să 
cunoașteți numărul membrilor 
cotizanți ? Mai bine vă spun cîți 
stat cu cotizația la zi : doar 200 ! 
De necrezut față de numărul ce
lor care pretind că sînt trup și 
suflet alături de echipa favorită. 
2. Ce părere am despre șansele 
Rapidului de a promova în Di
vizia A la fotbal 7 Cu... păreri 
nu se cîștigă un campionat. Ar 
fi spus cineva, la începerea cam
pionatului Diviziei B, că o altă 
echipă decît Rapid sau Petrolul 
poate spera să urce ta Divizia

țională. Pe atunci, șl 
Internationale, amicale 
claie, erau mult mal

tatîlnlrile 
sau ofi- 

rare.

SEBASTIAN NEAMȚU,
Bed ești. Sorții au pus _ _____
față de două ori consecutiv e- 
chipele Dinamo șl Intemaziona- 
le, ta cadrul C.C.E. Mal este ne
cesar să precizez șl la ce sport 7 
Dacă prima confruntare, cea din 
1954—65, a fost fără probleme 
pentru italieni, învingători cu 
6—0 la Milano și cu 1—0 la Bucu
rești, în ediția următoare era cit 
pe ce să se producă marea sur
priză (ținind seama de poziția 
de-atunci a Iul Internazionale). 
învingătoare la București cu 2—1, 
Dinamo a ținut scorul alb pînă 
aproape de sfîrșitul meciului re
tur de la Milano, fiind întrecută 
ta cele din urmă cu 2—0.

comuna 
față ta

CORNEL LUNG, comuna Vrața. 
N-am înțeles sensul întrebării 
dv. Cum aș putea avea o astfel 
de evidentă 7

Ilustrații : N. CLAUDIU

de k> oro 111 „Cupo României" 
guri impose ș( programul scurt).

POPICE: Arena Voința, ora 15: 
Ința București - Dacia Ploiești 
triria A feminin).

RUGBY: Stadionul Tineretului 
ora 13: Știința Petroșani

Vo 
CDT-

IV,
- — .—.- ------- ,—I — Polileb-

rvico lași și ora 15: Steouo — C.S.M. 
Sibiu (semifinalele „Cupei F.R.R.*); 
stadionul Tei, ora 15 : Sportul studen
țesc II — Vulcan (Div. B): stadionul 
Olimpia, ora 16,30: Calculatorul — 
Olimpia (Div. B).

SCRIMA: Sala Floreasca, de Io ora 
8: meciuri In cadrul Diviziilor A ți 
B la floretă femei, .etapa 1.

DUMINICA

ATLETISM: Stadionul Tineretului,
de la ora 9: concurs municipal pen
tru juniori.

FOTBAL: Stadionul Steaua, ora
16,30: Steaua — Politehnica lași (Div.
A) ; stadionul Autobuzul, ora 11: Au
tobuzul — Rulmentul Alexandria (Div.
B) ; Stadionul Republicii, ora 11: Ra
pid — Dinamo Slatina (Div. B); sto*

dionul Voința, ora 11: Voința - 
trolul Bolintin (Div. C); stadionul 
F.R.B., ora 11: Sirena — Luceafărul 
H Buc. (Div. C); stadionul ICSIM, 
ora 11: ICSIM — Victoria Lehliu (Div. 
C); stadionul Automatica, ora 11: 
Automatica - Mecanica fina Buc. 
fDiv. C); stadionul Triumf, ora 11: 
Auto mecanica — Vîsccza Buc. (Div. 
C) ; stadionul Laromet, ora 11: Teh- 
nometal — T.M. București; stadionul 
R. roșie, ora 11 : FI. roșie - Elec
tronica Buc. (Div. C).

HANDBAL: Sala Floreasca, me
ciuri în Divizia A feminina: Confec
ția - Mureșul Tg. Mureș (ora 1€), Uni
versitatea - Rapid Buc. (ora 17,10), 
Progresul — Universitatea Timișoara 
(ora 18,20).

LUPTE: Palatul Sporturilor șl Cul
turii, de la ora 10: finalele Campio
natelor europene de lupte libere.

MOTO: Stadionul Metalul, de la 
©ra 9: „Cupa F.R.M." ta cfirt-track 
(juniori și seniori).

PATINAJ: Patinoarul „23 August*1, 
de la ora 12: „Cupa României" 
(exerciții libere).

RUGBYî 
ora 9,30: 
Alexandria 
Copilului, 
(meci în 
ropean).

SCRIMĂ: Sala Floreasca, de la ora 
8: meciuri în cadrul Diviziilor A fl 
B ta floreta femei, etapa L

Stadionul Tineretului IV, 
Aeronautica — Rulmentul 
(Div. B) ; stadionul Parcul 

ora 11: România — Italia 
cadrul Campionatului eu-
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DANIELA UNCROP Șl IOAN CAVAȘI 
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Calendarul competițional al Fe
derației de schi-biallon continuă 
să se desfășoare... conform pla
nificării. Această regularitate se 
datorează și menținerii stratului 
de zăpadă în majoritatea stațiu
nilor noastre montane. Miercuri 
și joi, de pildă, in Postăvar, cei 
mai buni schiori alpini și-au dis
putat „Cupa F.R.S.B.“ în probele 
de slalom uriaș și slalom spe
cial.

Miercuri, pe o vreme splendi
dă, primăvăratecă, cu mult soa- 
ser, s-a disputat pe Pîrtia Lupu
lui cursa de slalom uriaș. Con
dițiile de întrecere foarte bune 
au permis sportivilor să parcurgă 
cu multă precizie labirintul por
ților. Lupta pentru primele locuri 
a fost interesantă, primii patru 
clasați fiind departajați de sutimi 
de secundă. Cursa a fost cîști- 
gată de Alin Năstase, care, după 
o accidentare ce l-a ținut aproa
pe 5 săptămîni departe de pîrtia 
de concurs, a revenit decis să 
confirme bunele aprecieri pe 
care le-a cules la începutul se
zonului. El a fost secondat de 
veteranul Dan Cristea și de 
Gheorghe Vulpe, care continuă 
să se bată în fiecare competiție 
pentru un loc cit mai bun în 
clasament.

Fetele au avut o lideră Incon
testabilă în Daniela Uncrop.

Ziua slalomului special a fost 
cu totul alta. Peste Postăvar 
sufla un vînt în rafale, Iar fulgi 
mari de nea cădeau fără între
rupere. Pe pîrtia Rula (de sub 
teleferic), valuri de ceață îngreu
nau, evident, parcurgerea traseu
lui, cerînd eforturi suplimentare 
concurenților. Dinamovlstul loan 
Cavași — care dintr-o eroare fu
sese anunțat învingător șl la 
uriaș — a făcut două coborîri 
sigure, eu un ritm bun de a- 
lunecare, reușind să se claseze 
pe primul loc. Perioada de inac
tivitate a lui Alin Năstase a Ieșit 
în evidență și, cu toate efortu
rile sale, dinamovlstul nu a reu
șit decît* situarea pe locul 5. 
Combinata pe cele două probe 
a revenit sportivilor de la Dina-

IOAN CAVAȘI 
mo Brașov, loan Cavași șl Da
niela Uncrop.

REZULTATE TEHNICE : slalom 
uriaș, băieți : L Alin Năstase 
(Dinamo) 2:13,04, 2. Dan Cristea 
(Dinamo) 2:13,24, 2. Gheorghe
Vulpe (Teleferic) 2:13,68, 4. loan 
Cavași (Dinamo) 2:13,70, 5. Virgil 
Brenci (A.S.A.) 2:15,32, 6. Aurel 
Albert (A.S.A.) 2:16,41 ; fete : 1. 
Daniela Uncrop (Dinamo) 1:17,75. 
2. Simona Boteanu (St. roșu) 
1:32,37, 3. Carin Covacs (Brașo- 
via) 1:32,81 ; slalom special, bă
ieți ; 1. Ioan Cavași 108,04, 2. Dan 
Cristea 109,04, 3. Gheorghe Vulpe 
111,03, 4. Vili ’ Podaru (Dinamo)
112,03, 3. Alin Năstase 112.04, I. 
Dan Frățilă (Dinamo) 114.05 ; 
fete : L Daniela Uncrop 144,04. 
2. Carin Covacs 161,04, 3. Delia 
Barate 176,02.

Paul IOVAN

In întrecerea floretistelor 
DISPUTA STRINSA IN DRUM SPRE FINALA I
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ULTIMELE VEȘTI DE LA CELE 18 DIVIZIONARE A
• GLORIA BUZĂU a pus ac

centul pe îmbunătățirea randa
mentului compartimentului ofen
siv, deficitar in ultima etapă. 
Nu va juca Neculce, care a acu
mulat trei cartonașe galbene • 
UNIVERSITATEA CRAIOVA. Stu
denții au punctat joi programul 
de pregătire cu un meci amlcaL 
la Brăila, in compan.a cLvizo- 
narei B F- C. Brăila. Scor : 8—0 
pentru craioveni (!?), trioul 
Crișan-Cămătaru-Cirțu manifes
tând o vervă deosebită, i ecare 
dintre ei marcând cite două go
luri.

AR3ITRI : C. Dinulescu — A. 
Ianuș (ambii din București), s 
Drâgulici (Drobeta Tr. Severin).

• STEAUA. Exceptând ziua de 
m-ercuri. cirul a jucat cu Au
tobuzul (scor : 2—0 pentru elevii 
lui Constantin șl V. Za vodă), e- 
chlpa a făcut, in cursul sâptă- 
mimi, antrenamente obișnuite. 
Pentru mâine, dintre titulari, un 
singur semn de Întrebare : Năs
tase. acc-dentat • POLITEHNICA 
LAȘI. Din lunga listă a indis
ponibililor, doi jucători refă- 
cuțl : Mureșan și Dlnilâ, ambii 
figurina, deci, in „U"-le pe care 
H vor alinia, mâine, antrenorii 
Antohi și Marica.

ARBITRI : N. Din eseu — A. 
Dim a (ambii din Rai. Vîlcea), 
M. Fediuc (Suceava).

• A S A. TG. MUREȘ a jucat 
Joi cu echipa braziliană F.C. Sao 
Bento, pe care a tavtas-o cu 
1—0, prin golul lui BSIoni. Nu au 
fost folosiți Fanicl șl Fazekaș. 
Primul va juca miine, dar uti
lizarea celui de-al doilea este 
incertă ■ CHIMIA RM. VÎLCEA 
a evoluat la Tg. Jiu, unde a fost 
învinsă de Pandurii cu 2—«. Nu 
au fost utilizați Iordan, Savu și 
Coca. Duminică este posibilă fo
losirea lui Iordan. Savu a fost 
operat de menise, iar Coca are 
trei cartonașe galbene.
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Vineri, In sala de scrimă Ho
rească, dispută non-stop aproape 
10 ore cu participarea floretistelor 
noastre fruntașe. Prilejul — asal
turile din cadrul fazei a n-a a pri
mei etape a campionatului natio
nal individual, la capătul căreia 
urmau să fie cunoscute cele li 
scrlmere care ișl vor măsura for
țele, cunoștințele șl... ambițiile In 
finala probei programată luna 
viitoare.

Dintre cele 59 de concurente eu 
drept de participare, o compor
tare constant valoroasă, de-a lun
gul tuturor asalturilor, au arătat 
Îndeosebi două dintre reprezen
tantele clubului sportiv Fanil 
Constanța, Viorica Țurcan șl Mar
cela Moldovan, precum șl una 
dintre exponentele clubului spor
tiv Steaua, Ecaterlna Stahl, seri
oasă șl tenace, cum o cunoaștem.

Lingă acest trio de floretiste au 
ajuns, intre primele 12 trăgătoare, 
Magdalena Chezan, Adriana Dra- 
gomlr șl Elena Guzganu (Steaua), 
Aurora Dan, lntr-o apreciabilă 
măsură revelația Întrecerii,
Carmen Docan șl Mariana

Bog (Dlnamo București), Su
tana Ardeleanu (C.S. Satu 
Mare), Bozalia Oros, apari
ție de prim-plan, eu infinite po
sibilități (Clubul sportiv școlar 
Satu Mare) șl Maria Habala 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

După cum se vede, dintre Ana
liste lipsesc (fiind eliminate) cl- 
teva sportive care Inițial lăsau să 
se Întrevadă o prestație mult 
mal convingătoare : Ileana Jenei, 
Elisabeta Doară, Luminița Popa, 
Gabriela Betuker șl Adriana Ba- 
cloi. singura care poate fi, In
tr-un fel, scuzată este doar Be
tuker, Intrată in concurs la pu
ține ore de la Înapoierea de la 
South Bend (S.U.A.), unde a 
participat la Campionatele mon
diale de scrimă pentru tineret

Planșele rămtn în... alertă In 
continuare, slmbătă șl duminică, 
zile In care este programată pri
ma etapă a Diviziilor A șl B de 
floretă fete, eu emoții ca de obi
cei șl cu posibile surprize...

Tiberiu STAMA
MOTOCICLIȘTII VITEZIȘTI - LA STARTUL 

„CUPEI F.R.M."

E

• Peste 170 de alergători, de 
toate categoriile, șl-au anunțat 
participarea la prima etapă a 
„Cupei F.R.M." la viteză, progra
mată mllne pe un traseu ales In 
centrul orașului Timișoara. In 
program figurează șapte clase. 
Primul start se va da la ora 
0,30.
• Fostul multiplu campion al 

țării, cimptneanul Ion Lăzăres-

cu, nevoit să Întrerupă activita
tea competlțională aproape un 
sezon din cauza unul accident la 
picior, reintră în concurs, parti- 
clplnd la „Cupa F.R.M." la două 
clase: 250 și 500 cmc. în pauza 
respectivă, apreciatul nostru mo- 
tocicllst a îndrumat o serie de 
tineri, secția Energia Cîmpina fi
ind prezentă cu eoncurențl la 
toate clasele.
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E. BOTEZATU LA PRIMA VICTORIE IN „CUPA F.R.M." 
LA DIRT-TRACK
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BBAlLA, 20 (prin telefon). E- 
tapa a 6-a a „Cupei F.R.M.- la 
dirt-track, desfășurată vineri du- 
pă-amiază în localitate, a fost cîș- 
tigată — după mai multe încercări 
— de brăileanul E. Botezatu, re
velația actualului sezon. Princi
palii lui adversari, sibienii N. 
Rîureanu și I. Bobîlneanu, au 
fost urmăriți de ghinion, suferind 
defecțiuni mecanice care l-au pri
vat de poziții mai bune în clasa
ment. Dintre tineri, au confirmat 
bunele 
Scarlet, 
truș.

CLASAMENTUL : L E. Botezatu 
(C.S. Brăila) 13 p, 2—3. N. Rlu- 
reanu (I.P.A. Sibiu), Gh. Sora 
(Met. Buc.) 12 p, 4—5. L Pavel 
(Voința Sibiu), C. Voiculescu 
(Met. Buc.) 11 p, 6. L. Keseri 
(Rapid Arad) 10 p, 7. G. Scarlet 
(C. S. Brăila) 9 p, 8. M. Dobre 
(Met. Buc.) 7 p, 0-10. L Bobîl
neanu (I.P.A. Sibiu), S. Postola- 
ehe (C.S. Brăila) 6 p. Duminică, 
pe pista stadionului Metalul din 
Capitală, are loc, cu începere de 
la ora 9, etapa a 7-a a 
F.R.M.44 la dirt-track. (N. COSTIN 
— coresp.)

BOXERII JUNIORI BUCUREȘTENI 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

aprecieri localnicii G. 
S. Postolache șl S. re

2. M.

s.

„Cupei

1,10: 
îpid 
ver-

seara, în sala I.S.B., au 
sfîrșit întrecerile campiona- 
municipale de box rezerva- 

Competiția, foarte 
organizată
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au 
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fe- 
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Joi 
luat 
telor 
te juniorilor, 
bine organizată de C.M.E.F.S, 
București, s-a desfășurat pe par
cursul a 8 reuniuni, la startul ei 
prezentîndu-se peste 100 de pu- 
giliști. Finalele au fost domi
nate de boxerii de la C.S.Ș. E- 
nergia (antrenori Florea Costin
și Gh. Cristea), care au prezen
tat 10 finaliști, din
devenit campioni. 
„negativă*4 pentru 
bucureștenl care nu 
ring nici un boxer _ ___ o___
grea (juniori mici). De asemenea, 
la „semigrea*4, Rohnor Toi (Me
talul) a fost declarat campion

care 5 au 
O remarcă 

antrenorii 
au urcat în 
la categoria

organizează în perioada 29 aprilie— 
— SINAIA, examenul de selecție 

itori-schi, cu regim de colaborare.
minimum studii medii și să cu- 

ană.

fără a disputa vreun meci I Cîști- 
gătorii vor 
final de 
7—12 mal.

Cu ocazia „___ _______.______
lui Daniel Radu, campion euro
pean de juniori, i s-a acordat 
titlul de „maestru al spor
tului-. Iată campionii ce vor re
prezenta - 
turneul
Nedelcu 
namo), 
Danciu 
nalt (Dinamo), V. Lăcătuș (Au
tobuzul). N. Vînătoru (Metalul), 
P. Crăciunescu (Olimpia). L Bu- 
zolanu (Vulcan), G. Stroe (Olim
pia) ; juniori mari : T. Costache 
(F.E.A.), C. Gheorghe (Voința), 
FI. Bucur (Steaua), A. Bogda
nov (Dinamo), M. Gruescu (Ener
gia), C. Dolhaschi (Dlnamo), M. 
Oale (Energia), N. Ciobanu 
(Steaua), I. Dragnea (Mașini 
unelte), FI. Onosa (Energia), p. 
Nedelcu (Energia). Z. Ioniță (Ra
pid).

Daniel DIACONESCU, coresp.

participa la turneul 
la Alexandria, între

galei finale, boxeru-

municipiul București la 
final : juniori mici : S. 
(Spartac), I. Matei (DI

NI. Lazăr (Energia), D. 
(C.S.Ș. Triumf), T. Pa-
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„TROFEUL PETSCH0VSCH1-
Situația în «Trofeul Petschov- 

aehi" după 25 de etape:
1. Tlrgoviște »,53 ; 2—3. Bacău 

șl Iași 9,15 ; 4—5. Buzău și Ora
dea 9,08 ; 6—7. Craiova șl Satu 
Mare 9,00 ; 8. Rm. VUcea 1,91 ; 
». Arad 8,84 ; 10—ÎL Pitești șl 
Hunedoara 8,83 ; 12. București
8,73 ; 13. Petroșani 8,69, 14. Timi
șoara 8,66 ; 15. Tg. Mureș 8,41; 
16. Bala Mare 8,00.

CLASAMENTUL ORAȘELOR
Alcătuit pe baza mediei de 

spectatori, clasamentul orașelor, 
după 25 de etape, se prezintă 
astfel :

1. Craiova 19.000 ; 8. Buzău
17.400 ; 3. Timișoara 17.200 ; 4.
Bala Mare 16.000 ; 5. Tlrgoviște 
15.500 ; 6. Bacău 13.200 ; 7. Rm. 
Vîlcea 12.500 ; 8. București 11.700 ; 
8—10. Iași și Pitești 11.600 ; 11. 
Arad 10.600 ; 12. Hunedoara 10.500; 
13. Tg. Mureș 9.900 ; 14. Oradea 
9.600 ; 15. Satu Mare 8.700 ; 16. 
Petroșani 8.100.

ABATERI GRAVE, 
SANCȚIUNI DRASTICE !

Lulnd ta discuție Incidentele 
de la meciul Rapid Jibou — 
Lăpușul Tg. Lăpuș, Comisia de 
disciplină a F-R.F, a hotărit ur
mătoarele :

1. Omologarea meciului cu re
zultatul de 3—0 pentru Lăpușul 
Tg. Lăpuș (pe teren : 2—2) ;

2. Retrogradarea echipei Rapid 
Jibou In campionatul județean ;

3. Suspendarea pe 2 ani a ju
cătorului Munteanu (Rapid Jibou), 
care l-a lovit pe arbitru ;

4. Interzicerea lui Sabin Peter, 
conducătorul echipei Rapid Jibou, 
de a mai reprezenta timp de 
un an orice echipă de fotbal.

Comisia de disciplină a sanc
ționat drastic — potrivit preve
derilor Regulamentului de orga
nizare a activității fotbalistice — 
șl pe jucătorul Codreanu (Teh- 
nofrig Cluj-Napoca), care, elimi
nat din joc pentru lovirea unul 
adversar, l-a lovit apoi șl pe ar
bitru. El a fost suspendat pe 
2 ani.

ARBITRI : N. Petriceanu — 
G. Dragomir, D, Nâco.ae (toți din 
București).

A F.C. BIHOR s-a pregătit cu 
multă atenție pentru o evoluție 
cit n,ai bună in fața liderului. 
Orădenii, m afara antrenamente
lor obișnuite, au mai susțmut in 
cursul acestei săptămini un ,Joc- 
școa.ă“, cu divizionara C Biho
reana Harghita. Antrenorul Em. 
Jenei nu anunță nici o Indispo
nibilitate în lot a DINAMO 
BUCUREȘTI a evoluat, marți, la 
Țăndărei, unde a ciștlgat in fața 
diviz.onarei C Victoria cu scorul 
de 5—1 (D. Georgescu 2, Dragnea, 
Custov, I. Moldovan), Iar joi a 
intilnit pe Progresul-Vulcan Bucu
rești (1—1, a marcat Țevi).

ARBITRI : N. Rainea (Birlad) 
— N. Raab (Cimpia Târzii), A. 
Sănduiescu (Vaslui).

• S.C. BACAU a făcut antre
namente obișnuite, fără joc de 
verificare. Botez, suspendat o e- 
tapă, nu va Juca. Sub semnul 
întrebării este folosirea lui va- 
manu, accidentat la iași a F.C. 
BAJA MARE, in drum spre Ba
cău, a jucat joi la Gura Humo
rului. cu divizionara B locală, 
pe care a Întrecu t-o cu 4—6. U- 
tilizarea hii P. Radu este incertă.

ARBITRI : V. Topan — M. Sa- 
Jomir (ambii din Cluj-Napoca), 
M. Bezea (București).

• COR VI NUL a susținut,
miercuri, un joc-școalâ cu for
mația de juniori. Tema : accele
rarea ritmului In zona de fina
lizare. Două (vechi) indisponibi
lități : Economu șl Georgescu.
• C.S. TIRGOV1ȘTE a plecat 
ieri spre Hunedoara, cu efectivul 
oomplet. Stat lasă trei semne de 
întrebare : Coman, Sava și Pi- 
taru. care așteaptă avizul me
dicului. FI. Grlgore este refăcut 
șl iși va lua locul ta formație.

ARBITRI : C. BArbuleseu — 
V. Roșu. S. Dm (toți din Bucu
rești).

• JIUL. Antrenamentele obiș
nuite au fost punctate de un

meci de verificare, disputat joi 
in compania unei selecționate a 
divizionarelor c știința Petro
șani, Minerul Lupeni și Minerul 
Vulcan. Jiul a învins cu 2—0, 
autorii golurilor fiind mijlocașul 
Irode și extrema stingă Moldo
van, ambii juniori, promovați, 
recent, in lotul echipei mari. Un 
mare semn de Întrebare In drep
tul lui Ciupitu. • SPORTUL 
STUDENȚESC. întreg lotul este 
valid. Echipa a părăsit joi Bucu- 
reștiul. cu autocarul, făcind un 
popas la Tg Jiu. O. Ionescu, avînd 
3 cartonașe galbene, nu va juca.

ARBITRI : V. Ciocilteu *- E. 
Păunescu (ambii din Craiova), 
O. Ștreng (Oradea).

O OLIMPIA SATU MARE. Pre
gătiri obișnuite, intre care un 
joc-școală cu echipa de juniori. 
Se pare că nu vor juca, fiind 
indisponibili, Kalzer — Întindere, 
Hațeganu — dislocare de liga
mente la genunchi. Posibilă re
intrarea lui Smarandache ■ PO
LITEHNICA TIMIȘOARA. Nici 
un fel de probleme ta ceea ce 
privește lotul. Jucătorii, care au 
obținut succese in ultima peri
oadă. așteaptă cu încredere me
ciul de la Satu Mare. In cursul 
dimineții de azi, Angelo Nicu- 
Iescu și băieții iul pleacă cu 
autocarul spre Satu Mare.

ARBITRI : Fl. Cenea — G. 
Donciu (ambii din Caracal), Gh. 
Jucan (Mediaș).

• F.C. ARGEȘ. Cei 9 „olim
pici" au avut ta ultimele două 
zile un binemeritat program de 
recuperare. Ceilalți component! 
al lotului au urmat ciclul obiș
nuit de antrenamente. Nu se 
anunță indisponibilități a U.T.A. 
Pregătiri specifice unul med In 
deplasare, cu dorința unei evo
luții bune. Joi, arădenii au jucat 
la Orșova (cu echipa locală, Di- 
ema) unde au dștigat cu 2—9. 
prin golurile marcate de Bîtea 
fi Domide.

ARBITRI : T. Balanovld — 
V. lanul (ambii din Iași), Gh. 
Retezan (București).

PROGRAMUL $1 ARBITRII 
DE MÎINE A

SERIA 1; Muscelul CImpulung
— Tractorul Brașov: L Zaharia
(Drobeta Tr. Severin), Relon- 
Ceahlăul P. Neamț — F.C. Bră
ila: V. Trifu (Baia Mare), Oltul 
SI. Gheorghe — Portul Constanța: 
L. Frunză (Sibiu), F.C. Constan
ța — F.C.M. Galați: R. Șerban 
(Craiova), Progresul Brăila — 
Victoria Tecuci : F. Nasuto (Rm. 
Vîlcea), Minerul Gura Humoru
lui — Constructorul Iași: Gh.
Ene (Buzău), Steagul roșu Bra
șov — C.S.M. Suceava: Al. Ghi- 
gea (Bacău), Delta Tulcea — Vi
itorul Vaslui: P. Silvestru (Foc
șani), I.C.I.M. Brașov — Nltra- 
monia Făgăraș: T. Gaboș (Cluj- 
Napoca).

SERIA A n-a: Ș.N. Oltenița — 
Chimia Tr. Măgurele: A. Forwitz 
(Timișoara), Autobuzul București
— Rulmentul Alexandria: C.
Ghlță (Brașov), Gaz metan Me
diaș — Șoimii Sibiu: D. Dimi- 
nescu (P. Neamț), Poiana Clm- 
plna — Metalul Plopeni: C. Szi- 
laghi (Baia Mare), Electroputere 
Craiova — F.C.M. Giurgiu : I. 
Bus (Tg. Mureș), Rapid Bucu
rești — Dlnamo Slatina: C. Teo- 
dorescu (Buzău), Chimia Brazi — 
Petrolul Ploiești: E. Călinescu 
(Reșița), Viitorul Scomiceștl — 
Metalul București: V. Tătar (Hu
nedoara), C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Progresul Vulcan Bucu
rești: Gh. Racz (Brașov).

SERIA A rn-a: Minerul Anina
— Chimica Tlmăveni: C. Ioniță I 
(București), U.M. Timișoara — 
md. slrmel C. Turzll: C. Ioniță n 
(București). Victoria Călan — 
C.I.L. Sighet: A. Voinea (Bucu
rești). Minerul Cavnlc — „U“ 
Cluj-Napoca: C. Jurja (București),

MECIURILOR DIN ET4PA 
DIVIZIEI fi

Aurul Brad — înfrățirea Oradear 
B. Dumitrlcă (Arad), Minerul 
Moldova Nouă — Gloria Bistrița r 
Fr. Coloși (București), Metalur
gistul Cugir — C.F.R. Timișoara z 
Gh. Vasilescu II (București), Mu
reșul Deva — Dacia Orăștle: El 
Svitlec (București), C.F.R. Cluj- 
Napoca — F.C.M. Reșița: V. Măn- 
descu (București).

MJIĂSAȚI Si DISPARĂ 
0 tCHIPĂ-LAMIUL!

După meciul de la Zaporoje, 
unde peste 25 OM de specta- I 
tori au aplaudat-o călduros și 
sportiv nu doar pentru un 
rezultat cu care puține echipe ; 
se pot mîndrl (1—1 eu repu
tata formație a Uniunii Sovie- ! 
tlce), reprezentativa noastră 
de juniori U.E.F.A. — 1979 
șl-a Încheiat activitatea oficia
lă. O echipă care a debutat 
dezolant în preliminarii (0—3 
cu juniorii unguri, la Bra
șov), dar a urcat, apoi, vizi- , 
bll ca nivel de joc și unitate 
sufletească, terminlnd excelent. 
Mulți spun — și ne asociem 
părerii lor — că dacă remar
cabilul tehnician Robert Cos- 
moc și harnicul său secund 
Gheorghe Cozma soseau cu 
trei luni mai devreme la cîr- 
ma juniorilor, eram acum ca
lificați. Dacă...

Ce se tatîmplă tasă acum 
cu acest grup de jucători va- i

e PENTRU MECIUL Steaua — 
Politehnica Iași, din cadrul Di
viziei A, care se dispută miine 
pe stadionul din bd. Ghencea, 
biletele de intrare s-au pus ta 
vlnzare la casele obișnuite.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI MARI CIȘTIGURI LA

LOZ PLIC
Cel mal popular sistem de joc 

— LOZUL IN PLIC — aduce zil
nic noi șl frumoase satisfacții 
participanților. Alături de nume
roșii mari câștigători enum erați 
recent in această rubrică, pe lis
ta succeselor remarcabile la Loz 
ta plic s-au adăugat nume noi, 
printre care: Pascu Iulian (com. 
Crtagenl. satul BaRa Sărată, jud. 
Teleorman), Cosma Alexandru 
(Cluj-Napoca), Băjenaru Livlu 
(Roman) șl Dinescu Mihail 
(București) — AUTOTURISME 
„SKODA 105 L* ; Bodnărescu Di- 
mitrie (Suceava), Raduly Antal 
(Covasna), Ionică C. Maria (Sla
tina), Roșu Aurel (corn. Amara, 
jud. Ialomița) și Drăghiș Daniela 
(Tlrgoviște) — cite 20.000 lei; Co
vaci Gheorghe (corn. Vlșeul de 
Sus. jud. Maramureș), Fartais 
Dumitru (com. Stroiești, jud. Su-

eeava), Nicolae Marian (Timi
șoara), Făgădău Vasilica (Baba- 
dag), Nichifor Victoria (Rm. VII- 
cea). Is trate Gherghina (Con
stanța) — cite 10.000 lei etc. De 
remarcat atit numărul mare și 
valoarea ridicată a clștigurilor, 
cit șl larga lor arie de răspindire 
geografici, ceea ce Ilustrează In 
mod convingător avantajele par
ticipării la LOZ IN PLIC.

★
în atenția amatorilor de prono

sticuri sportive: astăzi este UL
TIMA ZI pentru depunerea bu
letinelor la atractivul concurs 
PRONOSPORT de miine, 22 apri
lie a.c.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 20 APRILIE 1979

Extragerea I : 1 42 51 73 25
28 65 38 31.

Extragerea a II-a : 74 59 84 
56 62 61 23 78 70.

Fond total de eîștiguri : 
916.535 Iei, din care : 126.914 lei 
report categoria 1.

loroșl și — mal cu seamă — 
foarte ambițioși șl corecți ta 
comportare 7 Doar D. Zamfir, 
I. Costel șl Rednic mal au 
drept de joc pentru naționala 
de juniori. Ceilalți ? Puține 
posibilități de a continua ac
tivitatea internațională. Sînt 
prea „bătrlni" pentru juniori 
șl (totuși) prea cruzi pentru 
lotul de tineret de 23 de ani. 
De aceea, propunem să li se 
ofere o cale de a rămîne, Îm
preună, in circuitul jocurilor: 
lotul, ta totalitatea lui, să con
stituie o echipă de tineret H, 
cu aceiași antrenori, cu un 
program de meciuri cit mai 
bogat. Acest lot ar putea evo
lua, pe rînd, in orașele de 
unde vin componențil lui, sus- 
ținind, la mijloc de săptămî- 
nă, partide cu echipele lo
cale. Se salvează, astfel, un 
grup de fotbaliști dotați, se 
asigură o urcare mai rapidă 
spre veritabilul lot de tineret 
(auzim că Mateianu intențio
nează să la de pe acum pe 
unii dintre el in selecționa
ta de care răspunde), se evi
tă căderea în anonimatul Di
viziei B (cum s-a petrecut cu 
atîtea serii de ex-internațlo- 
nall de juniori) a unei pro
moții caracterizată de Cosmoc 
ca una ce poate da 4—5 fot
baliști de certă clasă Interna
țională.

Eftimie IONESCU

N%25c3%25a2co.ae


In „Cupa Europei" la sabie CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
STEAUA BUCUREȘTI 

DIN NOU MEDALIE DE BRONZ
BUDAPESTA, 20 (prin tele

fon). La „Sportcsarnok" din 
localitate a avut loc cea de a 
14-a ediție a „Cupei Europei" 
la sabie, care a revenit for
mației Ț.S.K.A. Moscova. Echi
pa campioană a României, 
Steaua București, s-a situat pe 
locul 3.

La competiție au luat parte 
13 echipe, grupate inițial în 
patru serii. Capii de serie (pe 
baza comportării la edițiile 
precedente) au fost Ț.S.K.A. 
Moscova, Vasas și Honved (care 
a luat locul lui Ujpesti-Dozsa) 
ambele din Budapesta și Stea
ua București. Cele 4 formații 
desemnate nr. 1 în serii și-au 
validat poziția, ajungînd neîn
vinse In turneul final. Steaua, 
de pildă, a trecut de Politeh
nica Londra cu 9—5 și de 
C.U.S. Napoli cu 9—3.

Turneul final, care a reunit, 
deci, echipele Ț.S.K.A. Mosco
va, Vasas, Honved (țara or
ganizatoare are dreptul de a 
înscrie două formații) și Stea
ua București, a debutat cu me
ciul dintre echipele ungare, în
cheiat cu scorul de 8—6 pentru 
Honved. Meciul următor, cel 
dintre Steaua și Ț.S.K.Â., ■ 
polarizat atenția tuturor celor 
prezenți în sală, fiind conside
rat ca cel mai echilibrat și 
spectaculos. Sabrerii noștri au 
luptat cu multă dăruire și clar
viziune, fiind egali cu parte
nerii lor de întrecere, conducînd 
chiar cu 6—5. Scorul a devenit 
egal (Krovopuskov l-a întrecut, 
cu 5—4, pe Mustață). Au urmat 
asalturile decisive. Dar tocmai 
aici formația noastră a cedat 
Asalturile dintre singurii tră
gători neînvinși, Pop și Bur- 
țev, și singurii sabreri care nu

obținuseră nici o victorie, C. 
Marin și Sldiak, au stabilit 
scorul final la 9—6 pentru 
Ț.S.K.A. Au punctat : Pop (3), 
Nilca (2) șl Mustață (1), res
pectiv Burțev (4), Krovopuskov 
(3), Sidiak șl Iliuk (cite 1). In 
meciul următor, în care Steaua 
își juca șansa pentru locul 2, 
4-ul nostru a fost de nerecu
noscut, pierzînd în fața lui 
Honved, cu 8—7 (3—1, 4—4, 
6—6, 8—7), neputînd să anihi
leze forța de joc a lui G. Ne- 
bald (4 v.) Au punctat: C. 
Marin, Nilea șl Mustață (cite 
2 v), Pop (1 v), respectiv G. 
Nebald (4), R. Nebaîd șl Frt- 
lich (cite 2).

Evoluția Stelei a însemnat, 
deci, una caldă, una rece, „ter
mometrul" fiind L Pop : foar
te bun în partida cu Ț.S.K.A-, 
foarte slab în cea cu Honved 
și bun în meciul cu Vasas, cel 
care avea să desemneze pose
sorii medaliilor de bronz. Tră
gătorii noștri și-au apărat, de 
data aceasta, șansele cu mult 
calm, au evoluat mult mai a- 
proape de valoarea lor, în
cheind partida cu un scor a- 
proape incredibil : 9—1 ! Au
torii victoriilor: Pop și NHoa 
(cite 3), C. Marin (2) și Mus
tață (1), respectiv Gellert (1).

După ce a dispus de Vasas 
cu 8—7, în ultimul med, 
ȚSKA Moscova a întrecut și 
pe Honved, cu 9—3, cvartetul 
moscovit reușind să-și păstreze 
titlul continental.

Sîmbătă și duminică se dis
pută turneul internațional do
tat cu „Trofeul Hungaria".

Paul SLĂVESCU

(Urmare din poo. I)

torte prețioasă, care l-a apro
piat mult de grupul Analiștilor 
acestei categorii. Stăpîn pe el, 
decis in acțiuni, vicecampionul 
european de la Sofia (1978) și-a 
trecut adversarul prin „pod" 
chiar din primele secunde ale 
partidei. El a executat cu sigu
ranță o serie de procedee teh
nice de atac, făcînd ca la sfir- 
șitul reprizei secunde scorul 
să-i fie favorabil cu 10—2. în 
ultimele trei minute de luptă, 
Aurel Neagu a aplicat tactica 
cea mai potrivită, făcînd exact 
ceea ce trebuia pentru a-ți 
menține avantajul, fără a putea 
primi avertismentele descallfl-

PROGRAMUL 
ULTIMELOR ÎNTRECE»
Palatul sporturilor și 

cuătarii.

S1MBATA
Ora 10: întîlnlri elimina

torii la toate categoriile.
Ora 17,30: finale la 

categoriile 48 kg, St kg. 99 
kg. 82 kg, 100 kg.

DUMINICA

Ora u : FINALE la ca
tegoriile st kg, 62 kg, M 
kg, 90 kg, +100 kg șl festi
vitatea de închidere * 
campionatelor europene de 
lupte libere.

n-a oferit ad- 
posibilitatea de 

din handicap

Ecouri după C. E de greco-romane

„ROMÂNII SÎNT DIN NOU PRIMII"

într-un comentariu pe margi
nea campionatelor europene de 
lupte greco-romane desfășurate 
la București, ziarul „Sovlețskl 
Sport" scrie, între altele: „Csle 
mal multe medalii an revenit 
gazdelor. Luptătorii sovietici, 
care timp de mulți ani au do
minat !n Europa, au pierdut pri
mul loc anul trecut la Oslo șl 
n-au reușit să refacă pozițiile 
pierdute. Luptătorii români stat 
din nou primii". Cotidianul so
vietic de sport publică in ace- 
sași corespondență declarații ale

antrenorului emerit al U.R.S.S4 
G. Verșlnln despre rezultatele 
campionatelor de la București :

„Repartiția forțelor in sportul 
luptelor In Europa a rămas a- 
proape neschimbată. Domin* 
luptătorfl din România șl Uni
unea Sovietică. Aproape la toate 
categoriile de greutate, antreno
rii acestor echipe naționale an 
prezentat pe cel mal huni spor
tivi al lor. cit privește pe ro-. 
mâni, echipa prezentată este 
probabil varianta olimpică a se
lecționatei lor. Luptătorii bul
gari, clasați pe locul 3, judecind 
după tot ce s-a tntlmplat, și-aț 
ațintit privirea asupra evoluție* 
atît a veteranilor rit șl a celon 
tineri. Lor le-au rămas acar* 
cițlva sportivi valoroși, astfel c* 
pot întări orictnd componenta 
totului*.

SPORTIVI ROMÂNI
• ÎN TURNEUL INTERNAȚIO

NAL de șah de la zalaegerszeg, 
după 10 runde conduce Barczay 
(Ungaria) cu 7>/j p (1), urmat de 
Vadasz (Ungaria) 6*/i p (1), Teo
dor Ghițescu (Bomânla) 6!/, p. 
In runda a 10-a Ghițescu 
a remizat cu Forintos, rezultat 
consemnat șl în partida Ungu- 
reanu — Horvath.

a ÎN CEL DE AL TREILEA 
turneu al circuitului italian, la 
Palermo, tenismanli români au 
jucat pe tabloul principal (cu 
excepția lui Traian Marcu, eli
minat in calificări). Cele mai 
bune rezultate le-a obținut Flo
rin Segărceanti care a ir.vins 
consecutiv pe Fahrlimann (Elve
ția) cu 2—6, 7—5, 6—2 și pe 
Rivaroli (Italia) cu 6—0, 6—1, 
pierzind doar in sferturi de fi
nală în fața Iui Velasco (Colum
bia) cu 1—6, 2—6. în schimb, au 
pierdut in primul tur Dumitru 
Hărădău (cu 3—6, 6—7 la argen
tinianul Ganzabal) șl Andrei 
Dîrzu (cu 3—6, 5—7 la spaniolul 
Oseta). De duminică, tenismanli 
noștri joacă la Cagliari.

a ETAPA A 6-a a cursei ci
cliste Internaționale de amatori 
ce se dispută în R. F. Germania 
a fost clștigată de elvețianul 
Hans Ledermann (83 km în 
Zh 05:31). în același timp cu în-

PESTE HOTARE
vingătorul au sosit în ordine 
Ruddiger (R.F.G.), Pokorny (Ce
hoslovacia), Mircea Romașcanu 
(România), Wojtas (Polonia). în 
etapa a 7-a Lauterberg — An- 
dreasberg (108 km) pe primul loc 
s-a clasat Gustavson (Suedia) în 
2h 48 : 44, urmat în același timp 
de Krawczyk (Polonia) șl Mlrcea 
Romașcanu (România). Marin 
Valentin (România) a ocupat lo
cul 8 la 2 : 29.

• REZULTATE DIN ziua a 
treia a turneului internațional fe
minin de baschet de la Sze- 
kesfehervar (Ungaria) : ILS.S. 
Lituaniană — România 89—73 
(46—35) ; Italia — R.D. Germană 
83—65 (49—29) : Bulgaria —
Franța 94—71 (38—34) ; Ungaria — , 
Cuba 91—74 (47—36).

căriL Atent, el 
versarului declt 
a reduce puțin 
(11-5).

Exact în același timp, pe ce
lelalte două saltele, Lajos Șan
dor (68 kg) și Vasile Pușcașu 
(100 kg) obțineau noi victorii, 
îndelung aplaudate de specta
tori. Primul, după ce a fost 
condus la puncte de sportivul 
Ratz (Ungaria), a egalat și a 
luat conducerea, pe care n-a 
mai cedat-o pînă în finalul în- 
tîlnirii, cîștigînd la puncte 
(10—6). Cel de ai doilea și-a 
continuat suita succeselor, de 
data aceasta surclasîndu-1 pe 
Istvan Robotka (Ungaria). După 
o serie de' procedee spectacu
loase, reușite în primele două 
reprize, cind adversarul său a 
trecut în repetate rînduri prin 
situații aproape de „tuș", la 
scorul de 25—3 !, în min. 6,32, 
Vasile Pușcașu a fost declarat 
învingător prin descalificare, L 
Robotka fiind eliminat din con
curs.

La categoria 48 kg, Aurelian 
Rențea a fost declarat învingă
tor prin abandonul cehoslova
cului Jan Zidzik, intrind in tu
rul IV fără nici un punct pe
nalizare.

Gala de după-amiază a cla
rificat In bună măsură lucru
rile la cîteva categorii, dar a 
lăsat destule semne de între-

bare Ia altele, făcînd extrem 
de dificile pronosticurile îna
intea finalelor.

Continuăm cronica meciuri
lor susținute de luptătorii 
noștri. în turul IV, Aurelian 
Rențea nu s-a putut impune 
și în fața dublului campion eu
ropean, bulgarul S. Stoianov, 
fiind Întrecut la puncte. El 
păstrează. însă șanse de a ob
ține o medalie, dar aceasta 
depinde și de rezultatele celor
lalți concurenți rămași în se
mifinale. în același tur, Aurel 
Neagu a trebuit să se recu
noască învins în fața Iui Ser- 
ghei Beloglazov (U.R.S.S.), prin
cipalul favorit la titlu. în ace
eași fază a competiției, Lajos 
Șandor a fost nevoit să cedeze 
prin descalificare în meciul 
susținut cux Nikolai Petrenko 
(U.R.S.S.), de asemenea candi
dat la medalia de aur.

După un început mai puțin 
convingător, în care Vasile 
Pușcașu a fost condus la 
puncte de bulgarul Slavei» 
Cervenkov, luptătorul nostru 
a trecut la ofensivă, l-a domi
nat tehnic și fizic pe adver

sarul său, care a primit ți două 
avertismente pentru o exage
rată pasivitate. Fixat de dou* 
ori la parter în ultimul mintii 
al partidei și refuzînd in con
tinuare lupta, firesc ar fi fos* 
ca Cervenkov să fie descali
ficat. Dar arbitrii au lăsat în- 
tilnirea să continue și astfeX 
sportivul bulgar a primit de
cizia de Învingător, cu un sin
gur punct diferență.

Luptătorii care au intrat doar 
Ieri in competiție au susținut 
meciuri în tururile n și IIL 
Dumitru Ignat (52 kg) l-a în
trecut detașat (18—10) pe ce
hoslovacul Michal Kapolka, ia» 
Gigei Anghel (62 kg) a cîștigat 
la un scor-record (40—5) intîl- 
nirea cu elvețianul Rend Ne
yer. într-o situație asemănă
toare cu V. Pușcașu a fost de
clarat învins la puncte șl 
Andrei Ianko (+100 kg), în 
disputa cu bulgarul Petar Iva
nov. Emilian Cristian s-a rea
bilitat în fața suporterilor, ob- 
ținînd două victorii la tuș, în
vinșii săi fiind austriacul R. 
Brotzner ți cehoslovacul Fr. 
Fabrik.

»
'JWA'Z.WAVA»

LOTUl DT TENIS DE MASĂ 
A PLECAT IA PHENIAN
Ieri a plecat spre Phenian 

(R.P.D. Coreeană) reprezentati
va de tenis de masă a Româ
niei, care va participa la Cam
pionatele Mondiale de tenis de 
masă. Au făcut deplasarea 
Maria Alexandru. Liana Mihuț, 
Eva Ferenczi, Șerban Doboși, 
Teodor Gheorghe, Zsolt Bohm 
și Simion Crișan. Lotul este 
condus de Gheorghe Enache, 
secretarul F.R.T.M., și este în
soțit de antrenorii Ella Con- 
stantinescu, Paneth Farkaș și 
Emil Prokopecz.

• Reprezentativa Argentinei, 
cuprinzînd doar cinci jucători din 
formația campioană mondială 
(Passarella, Olguin, Gallegos, 
Houseman șl Ortiz) a susținut 
un meci de verificare, la Men
doza, cu o selecționată provin
cială pe care a învins-o cu 5—2 
(4—1). Săptămlna viitoare, la 
Buenos Aires, naționala argen- 
tiniană va întîlnl reprezentativa 
Bulgariei, după care va pleca 
într-un lung turneu în Europa.

a Finala Cupei Elveției se va 
disputa intre echipele Young 
Boys Berna și Servette Geneva. 
In semifinale : Young Boys — 
Chenois Geneva 1—0. Servette — 
Neuchatel 3—2.

a în optimile de finală ale 
Cupei Spaniei, C.F. Valencia, 
care a cîștigat meciul retur cu 
4—0, a eliminat echipa C.F. Bar
celona- In primul joc, Barcelona 
obținuse victoria cu 4—1. Alte 
rezultate : Saragossa — Athletic 
Bilbao 1—0 (în tur 2—2), Ala- 
ves — Murcla 2—0 (în tur o—1), 
Sevilla — Salamanca 2—0 (tn 
tur 0—1).
REZULTATE INTERNAȚIONALE

• Tirana : Partizan — Ri
jeka (Iugoslavia) 4—1 (2—1) în

Cupa Balcanică intercluburl a 
Mlada Boleslav : Cehoslovacia — 
Bulgaria 2—0 (1—0), meci amical 
între echipele de tineret.

CAMPIONATE... CAMPIONATE^

• IUGOSLAVIA (et. 23) : O- 
Umpia Liubliana — O.F.K. Bel
grad 1—0, Zagreb — Osijek 2—0, 
Napredak — Hajduk 0—0, Parti
zan — Radnickl Nlș 0—1!, Steaua 
roșie — Dynamo Zagreb 1—2 !, 
Rijeka — Vojvodlna 3—0, Slo
boda Tuzla — Banja Luka 1—0, 
Sarajevo — Velez 2—1 ; a tost 
amînată partida Buducnost — 
Zelezniciar Sarajevo. Clasament : 
1. Hajduk Split — 33 p ; 2. Dy
namo Zagreb — 32 p ; 3. Bu- 
ducnost — 28 p (un joc mai 
puțin).

a R.F. GERMANIA (et. 23) I 
Kaiserslautern — Schalke 04 2—2, 
DUsseldorf — Dortmund 3—1, 
Stuttgart — Mbnchengladbach 
2—0, Hertha — Bayern 1—1. F.C. 
Kdln — Arminia 2—1, Hamburg 
— Braunschweig 2—0, Bochum — 
Bremen 3—0. Clasament : I. Stut
tgart — 39 p. 2. Kaiserslautern — 
39 p, 3. Hamburg — 38 p (on 
joc mal puțin).

FIȘIER
40 Turul 3: A Rențea (România) b. abandon 1. ZidiA (Ceho- 
aL» slovacia), A. Sanoian (U.R.S.S.) b. superioritate puncte

C. Pollcio (Italia), J. Falandy, (Polonia) b.p. S. Stoiar.o. (Bulgaria); 
turul 9 ! S. Stoianov (Bulgaria) b.p. A Rențea (România), A Sanolaa 
(U.R.b.S.) b.d.p. J. Falandy, (Polooia).

C’2 Turul 1: A Seyhanll (Turcia) b.p. L Siabo (Ungaria). 
_ , . . \ K.țdîiiki (Polonia) h. dgerențâ puncte A Iordane,
(Bulgaria), F. Niebler (R.F.G.) b.s.p. M. Kapolka (Cehoslovacia), 
H. Rekh (R.D.G.) b.t. K. Efremov (Iugoslavia), I. Șugae, (U.R.S.S.) 
b.L D. Ignat (România) ; turul 2 : A Kudelski (Polonia) b.p. A Sey 
hanii (Turcia), R. lordanov (Bulgaria) b.L L. Szabo (Ungaria), H. Reich 
(R.D.G) b.L F. Niebler (R.F.G.), D. Ignat (România) b.d.p. M. Kapolka 
(Cehoslovacia), I. Șugae, (U.R.S.S.) b.d. A Efremo, (Iugoslavia).

IU™1 *- NeaS« (România) b.p. L Țoce, (Bulgaria).
■ ... (R.D.G.) b.L A Darie, (Iugoslavia), S. Belo-

glazo, (U.R.S.S.) b-L 1. Szalontay (Ungaria), D. Lo Brotto (Franța) 
b.L M. Mendel (Cehoslovacia) ; turul 9 > L Țocev (Bulgaria) buz. B. Bo- 
brieh (R.D.G.), S. Beloglazov (U.R.S.S.) b.d. A Neaga (România), 
O. Lo Brutte (Franța) n-a avut adversar.

I"™1 ,! £ Poohw (R.D.G.) bx G. Pirodu (hollo), A 
Bajamt (Iugoslavia) b.L A ChelmowsH (Franța), M. Duko, 

(Bulgaria) b.L A Neyer (Elveția), S. Absaido, (U.R.S.S.) bxp. 
6. Anghel (România), A Giroy (R.F.G.) b.d. G. Hatzioanidl, (Grecia). 
U Szalontay (Ungaria) b.d. J. Rauhaia (Finlanda), J. Szymanski (P<>- 
lonia) n-a avut adversar ; turul 2 : L. Szymanski (Polonic) b.t A Po
cher (R.D.G.). A Chelmowsky (Franța) b.t G. Pirodu (ftaRo), M. D» 
kov (Bulgaria) b.t S. Bajomi (Iugoslavia), G. Anghel (România) b.s.p. 
A Neyer (Elveția), G. Hctzioanldi, (Gmdc) b.t S. Absaldo, (U.R.S.S.), 
A Giroy (R.F.G.) b.p. L. Szalontay (Ungaria), J. Rauhaia (Flnlando) n-a 
ovut adversar.

Tund 3< s. Soidl (Iugoslavia) b.t. M. Sari (Turcie). N. 
Petrenko (UJLS.S.) b.s.p. L iankov (Bulgaria), L. Șandor 

(România) b.p. L. Roti (Ungaria), G. Catalano (Hal») b.s.p. D. 
Nicolas (Franța), x E. Probst (R.D.G.) n-a avut adversar;
S. Seidl (Iugoslavia) b.p. E. Probst (R.D.G.), 
b.d. L. Șandor (România), L Iankov (Bulgaria) 
Ha).

Turul 1: R. Scigalskl (Polonia.) b.L E. Cristian (România), 
* F. Fabrik (Cehoslovacia) b-p. B. Brotzner (Austria), A.

Nanev (Bulgaria) b.d. R. Marco (Elveția), A. Muslimov (U.R.S.S.) 
b.L K. Owermark (Finlanda), l. Feher (Ungaria) b.d.p. H. Desculidis 
(Grecia), K. Ristov (Iugoslavia) b.L R. Nicolird (Italia), M. Knusp 
(R.F.G.) b.L S. Dogan (Turcia) ; turul 2 : E. Cristian (România) b.L 
B. Brotzner (Austria), R. Scigalskl (Polonia) b.p. F. Fabrik (Cehoslo
vacia), K. Owermark (Finlanda) bX R. Marco (Elveția), A. Muslimov 
(U.R.S.S.) b.p. A. Nanev (Bulgaria), H. Desculidis (Grecia) b.p. R. NL 
colini (Halia). M. Knusp (R.F.G.) b.d. L Feher (Ungaria), IC Ristov 
(Iugoslavia) b.d.p. S. Dogan (Turcia) ; turul 3 : E. Cristian (România) 
• --------- ---- r l - - -.”i

(Grecia) b.L IC Owermark (Finlanda), A. Mus- 
Feher (Ungaria), M.

O.

BOX • Pugilistul Italian Lo
renzo Zanon, în vîrstă de 28 de 
ani, este noul campion european 
la categoria grea. în meciul des
fășurat la Torino, Zanon a obți
nut o surprlzătoare victorie la 
puncte, în 12 reprize, în fața boxe
rului spaniol Alfredo Evangelista, 
deținătorul titlului.

HOCHEI A Ieri, la Moscova, 
In cadrul campionatului mondial 
(grupa A), selecționata Finlandei 
a învins cu scorul de 4—3 (2—3, 
2—o, 0—0) formația Poloniei.

POLO • Rezultate din turneul 
Internațional pentru echipe de 
tineret (jucători pînă în 20 de 
ani) care se desfășoară la Sofia :

TELEX
România — Iugoslavia 8—8 (2—2, 
2—3. 1—2. 3—1), România — Un
garia 1—6 (0—0, 0—1, 1—2, 0—3). 
Grecia — Polonia 5—4, U.R.S.S. — 
Iugoslavia 8—5, Ungaria — Bul
garia 5—2.

ȘAH o După șapte runde. în 
turneul de la Montreal continuă 
să conducă Lajos Portisch (Un
garia) — 5 p, urmat de Anatoli 
Karpov șl Mihail Tal (ambii 
U.R.S.S.) — 4'h fiecare, Llubo-
mir Llubojevlci (Iugoslavia) — 
4 p (1) etc. In runda a 7-a, Kar

pov — Tal 'k—'h, Kavalek — 
Portisch 'h—'h, Spasski — HQb- 
ner %—’/a- • După șase runde, 
în turneul de la Banja Luka 
(Iugoslavia), conduce Kasparov 
(U.R.S.S.) — 5 p. urmat de Bu- 
kicl (iugoslavia) — 4 p, Smejkal 
(Cehoslovacia), Andersson (Sue
dia) șl Adorjan (Ungaria) — cîte 
3'1,.

TENIS • în „optimi", la Hous
ton (Texas) : Orantes — Pinner 
6—4, 6—0, Barazzutti — Franulo- 
vlcl 0—6, 6—4, 6—3, Mayer — 
Gonzales 6—0, 7—5. • La San
Jose (California), John McEnroe 
— Terry Moore 6—2, 6—2, Hank 
Pfister — Billy Martin 6—1, 6—4.

tund 4:
N. Petrenko (U.R.S.S.) 
bX O. Catalano (îto-

b.L F. Fabrik (Cehoslovacia), A. Nanev (Bulgaria) b.d.p. R. Scigalskl 
(Polonia), H. Desculidis ... - —
limov (U.R.S.S.) b.L L 
Ristov (Iugoslavia).

Turul 3: A.
R. Karabagiak (Turcia)

Kovacs (Ungaria) b.t H. Mazur 
avut adversar ; turul 4 : A. Seger 
ria), A. Alekseev (U.R.S.S.) b.t H. 
ria) b.d.p. R. Karabagiak (Turcia).

Q/\ Turul 1s I. Ghinov (Bulgaria)
A. Petrezselyem (Ungaria) b.t.

Liebgoot (R.F.G.) b.d. C. Adanson (Franța),

Knusp (R.F.G.) b.d.p. A

b.L r. Syring (R.D.G.), 
Komberov (Bulgarie), I- 
A Seger (R.F.G.) n-a

Alekseev (U.R.S.S.)
b.p. E.

(Polonia), _ ____
(R.F.G.) b.p. E. Kamberov (Bulga- 
Mazur (PolonTa), I. Kovacs (Unga-

b-t. S. Morales (Spania), 
S. Morcov (România), W. 

___ w___ ______ _ ___ ____ ________ . ), A. Daudov (U.R.S.S.) 
b.s.p. K. Recep (Turcia), U. Neupert (R.D.G.) b.d. T. Busse (Polonia), 
M. Azzola (halia) n-a avut adversar ; turul 2 s I. Ghinov (Bulgaria) 
b.t. M. Azzola (Halia), A. Petrezselyem (Ungaria) b.d. S. Morales 
(Spania), C. Adanson (Franța} b. abandon S. Morcov (România), A. 
Daudov (U.R.S.S.) b.s.p. W. Liebgoot (R.F.G.), U. Neupert (R.D.G.) 
b.t. K. Recep (Turcia), T. Busse (Polonia) n-a avut adversar.

5 A A Turul 3: V. Pușcașu (România) b.d. I. Robotka (Ungaria),
1.VV |. Mate (U.R.S.S.) b.p. S. Cervenkov (Bulgaria), J. Stra-

nisko (Cehoslovacia) n-a avut adversar ; turul 4 : I. Mate (U.R.S.S.) 
b.d. I. Stranisko (Cehoslovacia), S. Cervenkov (Bulgaria) b.p. V. Puș
cașu (România).

I -f Turul 1: J. Balla (Ungaria) b.p. P. Ivanov (Bulgaria),
T-kVV R, Gehrke (R.D.G.) b.p. A. Sandurskl (Polonia), S. Hasi- 

mikov (U.R.S.S.) b.t. P. Drozda (Cehoslovacia), A. Ianko (România) 
n-a avut adversar ; turul 2 : P. Ivanov (Bulgaria) b.p. A. Ianko (Ro
mânia), R. Gehrke (R.D.G.) b.p. J. Balla (Ungaria), A. Sandurski 
(Polonia) b.p. P. Drozda (Cehoslovacia), S. Hasimikov (U.R.S.S.) n-a 
avut adversar.
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