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.dliV Al C.C. Al P.C.R.
. -neri, 27 aprilie, sub preșe

dinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședin
ței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a prezentat o informare despre 
vizita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, și 
ceilalți membri ai delegației

HOTĂRÎREA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. EXPRIMĂ
PROFUNDĂ SATISFACȚIE. APROBARE DEPLINĂ 
PENTRU REZULTATELE DEOSEBIT DE RODNICE 

ALE NOII MISIUNI DE PACE Șl PRIETENIE 
ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNELE ȚĂRI DIN AFRICA

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., întrunit in ziua de 
27 aprilie a.c., iși exprimă profunda satisfacție pentru rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitelor oficiale de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, le-a fă
cut, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și ceilalți membri ai 
delegației țării noastre, in perioada 8—25 aprilie, in Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, Republica Gaboneză, Repu
blica Populară Angola, Republica Zambia, Republica Populară 
Mozambic, Republica Burundi și Republica Democratică Sudan, 
precum și ale vizitei de prietenie în Republica Arabă Egipt.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe deplin activitatea intensă, 
neobosită, desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in timpul 
acestei noi misiuni de pace și prietenie, relevînd contribuția esen
țială a secretarului general al partidului șl președintele Republi
cii Ia transpunerea consecventă in viață a orientărilor de bază 
stabilite de Congresul al XI-Iea al partidului privind extinderea 
și adincirea prieteniei, solidarității și colaborării cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare, cu toate 
statele lumii. Comitetul Politie Executiv subliniază șl cu acest 
prilej și dă o inaltă apreciere rolului determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in promovarea largă, susținută, a relațiilor 
româno-africane, in amplificarea continui a colaborării și solida
rității cu statele de pe acest continent.

Vizita în cele opt state se înscrie ea un eveniment de cea mai 
mare însemnătate, cu ample și profunde semnificații in planul 
relațiilor bilaterale, al raporturilor româno-africane în general, 
precum și in sfera vieții internaționale. Comitetul Politic Exe
cutiv evidențiază importanța excepțională a documentelor sem
nate și a înțelegerilor convenite, al schimburilor de păreri avute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu conducătorii statelor vizitate. 
Toate acestea au pus pregnant in lumină hotărirea comună de a 
asigura o bază tot mai trainică Colaborării reciproc avantajoase, 
de a conferi dimensiuni tot mai cuprinzătoare, un conținut tot 
mai bogat legăturilor de prietenie, solidaritate și colaborare din
tre România și țările africane vizitate.

In semn de profund omagiu, 
o delegație a Republicii San Marino 

a înmînat tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU
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PLACHETA DE AUR CU EFIGIA 
ȘEFULUI STATULUI ROMÂN

Vineri dimineața, la sediul 
C.C. al P.C.R., a avut loc o 
solemnitate în cadrul căreia 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, i-a fost inminată o 
plachetă de aur cu efigia șe
fului statului român, in semn 
de profund omagiu din 
partea căpitanilor Regenți 
și a Consiliului Mare și 
General al Republicii San 
Marino, pentru laborioasa 
activitate consacrată păcii, 
dezarmării, securității interna
ționale, colaborării si prieteniei 
intre popoarele din întreaga 
lume.

La ceremonie au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Cazacu, Constantin Dăscă- 
lescu, Dumitru Popescu, Iosif 
Uglar, Nicolae Giosan, Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Pompiliu Celan, consu
lul general al României în Re
publica San Marino.

Au luat parte membrii dele
gației Consiliului Mare și Ge
neral al Republicii San Marino, 
care ne vizitează țara.

Conducătorul delegației par
lamentare sanmarineze. Giu
seppe Amici, președintele Grupu
lui Comunist din Consiliul Mare 

țării noastre, în perioada 8—25 
aprilie, în Jamahiria Arabă Li
biana Populară Socialistă, Re
publica Gaboneză, Republica 
Populară Angola, Republica 
Zambia, Republica Populară 
Mozambic, Republica Burundi 
și Republica Democratică Su
dan, precum și despre vizita 
de prietenie în Republica A- 
rabă Egipt.

In legătură cu această vizi
tă, Comitetul Politic Executiv a 
adoptat o hotărîre care se dă 
publicității.

și General, membru al Direc
țiunii Partidului Comunist San- 
marinez, a înmînat apoi, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
placheta de aur din partea că
pitanilor Regenți și a Consi
liului Mare și General al Re
publicii San Marino.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost felicitat cordial de mem
brii delegației Consiliului Mare 
și General al Republicii San 
Marino. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost felici
tat cu căldură de tovarășii din 
conducerea de partid și de stat 
prezenți la ceremonie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a luat cuvintul mulțumind pen
tru calda apreciere la adresa 
României și poporului român, 
pentru urările ți sentimentele 
ce i-au fost exprimate, pentru 
placheta de aur ce i-a fost o- 
ferită de căpitanii regenți ți 
Consiliul Mare ți General al 
Republicii San Marino.

In încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși prezenți s-au în
treținut, într-o atmosferă de 
caldă prietenie, cu parlamen
tarii sanmarinezi.
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DINAMO BUCUREȘTI CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ 
DE TENIS LA ECHIPE FEMININE

încheind neînvinsă turneul fi
nal, echipa Dinamo București a 
ciștigat cu maximumul de 
puncte campionatul național fe
minin. Ieri, pe terenurile din 
str. dr. Staicovici, dinamoviste- 
Ie au întrecut și formația clu
bului gazdă, Progresul Bucu
rești, cu 3—2, într-o alcătuire 
care este departe de a fi cea 
mai bună (au absentat motivat, 
din pricina cunoscutelor acci
dentări, Virginia Ruzici și Flo
rența Mihai). Mariana Simio- 
nescu a obținut, mult mai greu 
decît era de așteptat, victoria 
în partida cu Elena Trifu, care 
a impus cu recunoscută dexte
ritate două long-seturi, : 7—5, 
\3—11. Apoi, tînăra Marilena 
Totoran a invins pe senioara 
Simona Nunweiller surprinză
tor de ușor cu 6—3, 6—1, ur
mătoarele partide dind rezulta
te aproape de rutină ! Dana 
Beleuță — Georgeta Oncl 1—6, 
6—4, 6—8 și Gabriela Szbko— 
Daniela Nemeș 6—4, 6—4, iar 
la dublu : Szbko, Alice Dănilă 
— Onel, Nemeș 6—4, 3—6, 2—6. 
In același timp, echipa Politeh
nica București și-a apărat cu 
strășnicie, pină la urmă, șansa, 
ocupînd un binemeritat loc 2, 
după ultima victorie, cu 3—2, 
asupra formației T.C.B. (de a- 
semenea plină de ambiție). Su
rorile Romanov, la simplu, ca 
și la dublu, au decis cu destulă 
nonșalanță meciurile în care au 
apărut : Lucia Romanov — Cos- 
mina Popescu 6—2, 6—2, Maria 
Romanov — Mihacla Drăghici

flllie. I« clapa a 2S-a MARILE SPERANȚE
M ,MM1 ALE ECHIPELOR MICI...

• Ieșenii așteaptă un singur rezultat : victoria asupra echipei C. S. Tîrgoviște
• F. C. Baia Mare, decisă să ajungă la un golaveraj pozitiv după meciul cu Olim
pia ® Un derby cu două nume sonore : Steaua - Universitatea Craiova • La Rm. 
Vîlcea, meciul „colacului de salvare" : Pigulea — Ion lonescu • La Oradea, „lan
terna roșie" e (totuși) favorită in jocul cu S. C. Bacău • La Timișoara, Dinamo ur
mărește un X, dar„Poli" crede în seria sa... • La Tg. Mureș, Boloni pare intransi
gent cu mai vîrstnicul său prieten Lucescu • La Arad, U.T.A. are în planul său mi
nimal două puncte cu Sportul studențesc, dar... • F. C. Argeș, cu gindul la golave

rajul care decide în lupta pentru titlu...
CLASAMENTUL LA ZIPROGRAMUL JOCURILOR

POLITEHNICA5
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lăți :
Baia Mare : FOTBAL CLUB 
București : STEAUA

(Stadion Steaua ; repriza

Rm. Vilcea : 
Oradea : 
Timișoara : 
Tg. Mureș :
Arad : 
Pitești :

CHIMIA
F.C. BIHOR 
POLITEHNICA 
A.S.A
U.T.A.
F.C. ARGEȘ

îj Toate meciurile vor începe la ora 1â,30. g:
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Toate meciurile vor începe la ora 1â,30.

BOXERII ROMÂNI GATA DE START 
PENTRU C.E. DE LA KOLN

Azi, ultimul meci de selecție: V. GIRGAVU-—S. TÎRÎLĂ
Mai sînt puține zile pină la 

startul celei de-a XXIII-a edi
ții a campionatelor europene 
de box care vor fi găzduite 
în acest an de localitatea vest- 
germană Koln. Mai exact, la 5 
mai, ora 19,30, la „Kolner 
Sporthalle", va suna gongul 
inaugural al competiției ce reu
nește pe cei mai valoroși pugi- 
liști ai continentului.

în vederea acestui mare e- 
veniment sportiv, boxerii 
români — animați de dorința 
reafirmării in arena internațio
nală — s-au pregătit asiduu, 
antrenamentele din ultimele

Echipa campioană națională Dinamo București (de la st. la dr.) : 
antrenorul Aurel Segărceanu, Alice Dănilă, Mariana Simionescu,

Marilena Totoran. Gabriela Szdko și Dana Beleufă.
Foto : Vasile BAGEAC

6—0, 6—0 ; Romanov, Romanov 
— C. Popescu, Caraiosifoglu 
3—6, 6—0. Victoriile clubului de 
specialitate au fost obținute 
(din nou) de Adriana Caraio
sifoglu (8—6, 6—1 cu Elena Po
pescu) și — la capătul unui 
elegant meci de junioare — de 
Ileana Trocan (6—4, 6—4 cu Mi- 
haela Manoiiu). In celelalte 
meciuri : Politehnica Cluj-Na- 
poca — Cimentul Deva 4—1 (L. 
Sălăjan — L. Orășanu 6—1, 
6—3) și Steaua — Dunărea Ga

- C.S. TÎRGOVIȘTE
- OLIMPIA SATU MARE
- UNIV. CRAIOVA

a ll-a va fi televizată)

- GLORIA BUZĂU
- S.C. BACĂU
- DINAMO
- CORVINUL HUNEDOARA
- SPORTUL STUDENȚESC
- JIUL

zile fiind substanțiale atît ca 
volum, cit și intensitate.

I-am vizitat pe fruntașii 
sportului cu mănuși din țara 
noastră pentru a le urmări e- 
voluțiile și la una dintre ulti
mele lecții. Tema antrenamen
tului : luptă liberă la mânuși, 
cu parteneri schimbați în fie
care repriză. Uneori, pentru a-i 
solicita mai intens pe selecțio- 
nabili, adversarii erau schim
bați chiar și pe parcursul ace
leiași reprize. Am constatat re
pede absența din sală a fostu
lui multiplu campion euro
pean, Simion Cuțov. Medicul 

lați 4—1. Astfel, se stabilește 
următorul clasament final al e- 
chipelor feminine : 1. DINA
MO, 2. Politehnica București, 
3. Progresul, 4. T.C.B., 5. Steaua, 
6. Politehnica Cluj-Napoca, 7. 
Dunărea Galați, 8. Cimentul 
Deva. Pentru locurile 9—14 (ca
re încheie concursul astăzi) 5 
Constructorul Brăila — Sparta- 
cus Brăila 3—2, U.T.A. — Să
nătatea Oradea 4—1, Electrica 
Timișoara — Mureșul Tg. Mu
reș 3—2.

1. DINAMO
2. *F.C. Argeș
3. Steaua
4. C.S. Tîrgoviște
5. Univ. Craiova
6. S.C. Bacâu
7. Sportul stud.
8. F.G Baia Mare
9. Politehnica Tim.

10. Jiul
11. Polit. lași
12. A.SJk. Tg. M.
13. Gloria Buzâu
14. Olimpia
19. Continui
18. Chimia Rm. V.
17. U.T. Arad
18. F.C. Bihor

27 13 8 6 39-19 34
27 15 4 8 42-25 34
27 14 4 9 47-26 32
27 13 5 9 32-26 31
27 11 8 8 32-20 30
27 11 6 10 32-26 28
27 11 6 10 34-34 20
27 13 2 12 28-30 28
27 11 4 12 26-28 26
27 11 4 12 31-41 26
27 9 7 11 28-33 25
27 10 5 12 36-45 25
27 11 3 13 28-38 25
27 11 3 13 30-41 29
27 10 4 13 34-34 24
27 9 5 13 29-42 23
27 8 6 13 34-38 22
27 6 8 13 25-37 20

lotului, dr. Petru Radovici, 
ne-a dat explicațiile necesare { 
„Cu puțin timp in urmă, Cuțov 
a suferit o fractură la mină și, 
astfel, el a devenit indisponibil 
pentru întrecerile de la Koln. 
în timpul care a rămas, dina- 
movistul nu mai poate fi recu
perat, fiind înlocuit in formație 
cu Carol Hajnal".

Au urcat pe ring. în compa
nia unor sportivi de la Metalul 
și Rapid, toți viitorii reprezen-

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)
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Turneul de calificare pentru C. E

VOLEIBALISTELE NOASTRE
PRIMA PARTIDĂ

A început Balcaniada de tir pentru arme cu glonț

DUMITRA MATEI, ÎNVINGĂTOARE
ÎN PROBA DE PUȘCĂ STANDARD 60 fc

in caii tele de handl

0 ETAPĂ-A
DOAR In aparen

CONSTANȚA, 27 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din 
localitate au început 
din cadrul turneului 
care pentru cea de a 
ție a campionatului 
de volei feminin. La 
neu participă reprezentativele 
Angliei, Belgiei și României, 
urmînd ca primele două clasa
te să obțină dreptul de a se 
număra printre echipele care 
iși vor disputa titlul european 
în octombrie, în Franța.

Numărul mic al formațiilor 
din această grupă preliminară 
face ca în program să fie În
scris doar cite un singur meci 
pe zi. Astfel, în deschiderea 
turneului s-au întîlnit reprezen
tativele României și Angliei. 
Echipa noastră a prestat un joc 
bun, dealtfel ea are o valoare

întrecerile 
de califi- 
Xl-a edi- 
european 

acest tur-

superioară adversarei, ceea ce 
i-a permis să se afle tot timpul 
la Conducere și să-și domine 
partenerele printr-un joc pre
cis și în forță. Scor: 3—0 (7, 9, 
4) pentru România. Arbitrii Y. 
Platsis (Grecia) și L. Mesaros 
(Ungaria) au condus foarte bi
ne. S-au remarcat din formația 
noastră : Maria Enache, Iulia- 
na Encscu, Mariana Ciurlea și 
Irina Pctculeț, iar de la oaspe
te — Jean Byng, Chris Hazell 
și Ann Jarvis.

în ultimele două zile se vor 
disputa partidele : Anglia — 
Belgia (sîmbătă, ora 17) și 
România — Belgia (duminică, 
ora 11).

într-un meci amical, Farul 
— Belgia 3—0 (12, 6, 14).

Cornel POPA coresp.

Evoluții
necorespunzătoare

ale celorlalți
trăgători

români

• Reprezentativa masculină de 
volei a țării noastre va participa 
intre 2 și 5 mai la turneul in
ternațional dotat cu „Cupa Vo
lan", care va avea loc la Szekes- 
fehervar (Ungaria), alături de e- 
chlpele Franței, Iugoslaviei, Cu
bei, Ungariei și selecționata ora
șului Leningrad. Din lotul nostru

fac parte, printre alții, 
noiu, Tutovan, Oros, 
Macavei, Pop, Arbuzov, 
Chlfu, P. Ionescu, “

Dumă-
Păușescu, 
Gîrleanu, 

G. Enescu.

Dumitra Matei, 
singura dintre re
prezentanții noștri 
care a reușit in 
prima zi a Balca
niadei de tir o 
victorie, in proba 
de pușcă standard 

60 fc.

La numai trei zile după o eta
pă sufocantă, cu derbyuri și re
zultate incredibil de strînse, cam
pionatele naționale de handbal, 
Divizia A, programează o nouă 
rundă, a XIIl-a. Etapa de dumi
nică este doar în aperență 
calmă. Calmă — pentru că frun
tașele nu se întîlnesc între ele. 
în aparență — pentru că asaltul 
formațiilor din partea a doua a 
ierarhiilor nu este nici el mai 
puțin furibund, mai ales că aces
te echipe se află sub presiunea 
locurilor sortite retrogradării.

Dar, să vedem programul în
trecerilor de mîine :

FEMININ

Tg. Mureș : MUREȘUL — PRO
GRESUL BUCUREȘTI ;

Constanta : HIDROTEHNICA — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI ;

Brașov : RULMENTUL — CON
STRUCTORUL BAIA MARE ;

Timișoara : UNIVERSITATEA — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI ;

București : RAPID — ȘTUNTA 
BACĂU (Sala Floreasca, ora 10)

MASCULIN

• Divizionara A, 
tanța, va susține, 
perioada 1—5 mai, 
cu echipa Burevestnik.

Farul Cons- 
la Odessa, în 
cîteva partide

De luni pînă duminica, pe trei baze sportive

0 NOUĂ EDIȚIE A DIVIZIEI 
MASCULINE A DE TENIS

Loturile celor 14 echipe
După încheierea campionatului 

feminin, începutul săptăminil vi
itoare marchează debutul unei 
alte întreceri de tenis : Divi
zia masculină A, la startul căreia 
se aliniază 14 echipe. După me
ciurile din prima zl (fiecare e- 
chlpă are de susținut 9 întilniri : 
8 de simplu șl “ ’ J "
alcătuite două 
curile 1—8 șl, 
învingătoarele 
deci 4 echipe, 
— pentru cîștlgarea 
după sistemul „fiecare 
care". Echipa campioană 
titlul este deținut de Steaua Bucu
rești) va fi desemnată duminica 
viitoare.

Meciurile se dispută pe terenu
rile Progresul, Tenis-Club Bucu
rești și Dinamo București, zilnic 
de la ora 8,30 șl 14.

Iată loturile echipelor 
pante :

3 de dublu) vor fl 
grupe, pentru lo- 
respectlv, 9—14.

din „grupa de 8", 
urmează să Joace 

titlului — 
cu fie- 

(acum

partlci-

(antre-
Dumitru

M. Mirza,

STEAUA BUCUREȘTI 
nori Gheorghe Viziru șl 
Viziru) : D. Hărădău, ' 
Fl. Niță, A. Leonte, L. Țiței, C. 
Popovici, Ov. Pavel. PROGRESUL 
BUCUREȘTI (antrenor Teodor 
Frunză) : M. Tăbăraș, S. Nicu
lescu, P. Bozdog, V. Dlnlcu, M. 
Zacopceanu, S. Rădulescu, L. 
Virgolici, M. Bondoc, T. Frunză. 
DINAMO BUCUREȘTI (antrenori 
Aurel Segărceanu și Călin Hirju): 
J. Bîrcu, Fl. Segărceanu, 
L. Bucur, Ed. Pană. S. Popa, M. 
Șovar, D. Antonescu, D. Ioano- 
V1C1. TENIS-CLUB BUCUREȘTI 
(antrenor Tudorel Bădin) : D. Bu- 
cătaru, R. Bădin, D. Caragață, R.

Constantinescu, A. Mirza, L FL 
Darie, Gh. Boaghe, E. Hnat. DI
NAMO BRAȘOV (antrenor Iosif 
Kerekeș) : T. Marcu, L Kerekeș, 
V. Căciulescu, D. Oprea, R. Ena
che, Fl. Borzea, O. Vîlcioiu, A. 
Ungureanu. CUPROM BAIA 
MARE (antrenor Alexandru Suto): 
Al. Suto, I. Russen, Z. Nâmeth, 
R. Attl, R. Giurgiu, V. Dobra 
SĂNĂTATEA SATU MARE (an
trenor Adrian Viziru) : A. Viziru, 
L. Bukaresti, L. Revesz, L Bențe, 
I. Șuta, C. Ristea, V. Dumbravă. 
CIMENTUL DEVA (antrenori 
Iosif Galamboș șl Constantin Hâ- 
rădău) : (. Galamboș, C. Hârâdâu, 
A. Kovăcs, A. Marcu, A. Crăciun, 
A. BOChiș. POLITEHNICA BUCU
REȘTI (antrenor Ion Geantă) : C. 
Curcă, Ș. Nlsiparu, L. Soare, V. 
Novăceanu, I. Geantă. S. Zancu, 
L. Vlădescu, N. Iatan. ELECTRI
CA TIMIȘOARA (antrenor Ladis- 
lau Juhăsz) : V. Begu, G. Copă- 
ceanu, I. Spătaru, L. Gilea, O. 
Zilss, O. Șola. SĂNĂTATEA O- 
RADEA (antrenori Vasile Serester 
șl Balint Nagy) : A. Dărăban, Z. 
Nagy, T. Miclea, St. Botnar, T. 
Szuhay. V. Șandor. JIUL PE
TROȘANI (antrenor Mircea 
Pascu) : B. Almăjan, D. Nemeș, 
C. Dumitrescu. M. Ciuntea, Fl. 
Manea. U.T. ARAD (antrenor E. 
Takâcs) : N. Coduban, A. Mltra- 
che, M. Cociuban, M. Pâar, M. 
Vlrtan, T. Szâkely, M. Crișan. 
POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA 
(antrenori Gheorghe Rado și 
Carol Mraz) ; L. Boldor, R. Hăr- 
nuț, Gh. Giurgiu. T. Kadar. R. 
Vintilă, V. Sălăjan, M. Gher- 
cloiu.

M.

începînd de ieri, 
bucureștean Tunari 
întrecerile 
Balcaniade de tir pentru arme 
cu glonț. Condițiile excelente» 
organizatorice și meteorologice 
au favorizat obținerea unor 
rezultate deosebit de ridicate, 
în prim-plan situîndu-se, fără 
îndoială, noul record balcanic 
reușit, la pistol liber, seniori, 
de către bulgarul Ivan Man- 
dov: 568 p, performanță de
nivel mondial. Și echipa de 
pușcă liberă a Bulgariei a reu
șit un nou record balcanic, 
componenții ei totalizînd 2378 p. 
Seria rezultatelor remarcabile 
poate fi 
597 p.
pușcă liberă 60 f c, atît de cîș- 
tigător, bulgarul Gheorghi 
Pavlov, cit și de ocupantul lo
cului secund în clasamentul 
general, iugoslavul Srecko Pe- 
jovic, cifră ce egalează recor
dul balcanic al probei, deținut 
din 1972, de către grecul 
E. Mantos. Din păcate, in toa
te aceste probe, reprezentanții 
noștri n-au reușit să se ridice 
la un nivel ridicat nici ca evo
luții și, în consecință, nici ca 
rezultate. Oarecum notabilă 
poate fi doar prestația lui Ilie 
Codreanu, în proba de puș
că liberă 60 f c, seniori, ocu
pantul locului 4, cu 595 de 
puncte, după ce a recuperat o 
mare pierdere de puncte (4 la 
număr) din prima decadă a 
concursului.

Singura victorie românească 
a zilei aparține Dumitrei Ma
tei. în proba de pușcă stan
dard, 60 f c, senioare. Evoluînd 
cu multă siguranță, cu matu
ritate, pregătindu-și concursul 
oficial prin 39 de minute de 
focuri de reglaj, și muncind 
fiecare foc în parte, sportiva 
pregătită de tînărul antrenor 
Petre Șandor a devansat-o cu 
un punct pe valoroasa trăgă
toare bulgară Anka Pelova. De
altfel, aceste două țintașe s-au 
detașat net in clasamentul 
probei, următoarea clasată, iu
goslava Valerija Sabatka, adu- 
nînd 592 p. Absolut neconvin-

poligonul 
găzduiește 

celei de a XIII-a

continuată cu cele 
•, realizate în proba de

gătoare evoluțiile trăgătorilor 
juniori la pușcă standard 60 f c.

REZULTATE TEHNICE ; 
pușcă liberă, 60 f c, seniori : 
1. G. Pavlov (Bulgaria) 597 p 
(rec. bale, egalat), 2. S. Pe- 
jovic (Iugoslavia) 597 p (r.b. e- 
galat), 3. E. Iankov (Bulgaria) 
596 p,... 5. I. Codreanu 595 p,.„ 8,
1. Olărescu 595 p. 9. N. Rotaru
594 p,... 14. R. Nicolescu 591 p |
pe echipe : 1. Bulgaria 2378 p
(n.r. bale.), 2. România 2375 p | 
pistol liber, seniori : 1. I. Man- 
dov (Bulgaria) 568 p, (n.r. bale.)
2. L. Diakov (Bulgaria) 555 p,
3. K. Panageas (Grecia) 551 p,
4. M. Truscă 551 p,... 9. L. Stan
541 p, 10.' L. Pop 541 p,... 13. 
A. Gered 533 p ; pe echipe : L 
Bulgaria 2209 p, 2. România 
2170 p ; pușcă standard, 60 f c, 
senioare : 1. Dumitra Matei
595 p, 2. Anka Pelova (Bulga
ria) 594 p, 3. Valerija Sabatka 
(Iugoslavia) 592 p. Mariana Fe- 
odot 589 p, Roxana Lămășanu 
586 p ; juniori : 1. ”
anov (Bulgaria) 597 
rinov (Bulgaria) 
G. Maximovici 
593 p, F. Minișan 
Cristofor 535 p, Maria Lakatoș 
580 p.

Cralova : UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA ;

Bacău : ȘTIINȚA — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA; C.S.M. 
BORZEȘTI — DINAMO BUCU
REȘTI ;

Bala Mare : H. C. MINAUR — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI ;

București : STEAUA — GLORIA 
ARAD (Sala Floreasca, ora 11).

Vă Imaginați, desigur, că Rul
mentul nu se va lăsa impresio-

*

BOXERII ROMANI GATA DE START PENTRU C.E
(Urmare din pag. 1)

tanți ai țării noastre la cam
pionatele europene de la Koln. 
Valentin Silaghi a fost nevoit 
să depună eforturi evidente 
pentru a stăvili elanul boxeri
lor Nedelea Mocanu (Metalul) 
Si Dumitru Petropavlovschi 
(Rapid). Titi Cercel i-a avut ca 
adversari pe Mihai Ploeșteanu 
și V. Moraru, Dragomir Ilie 
i-a întîlnit pe Ștefan Ștefan și 
Vasile Nuțu. Ion Boboc le-a 
făcut bine față bătăioșllor Ni- 
colae Crăciun și Ion Nedelcu, 
iar Georgică Donici s-a între
cut in schimburi puternice de 
lovituri cu Mihai Pascal. Dar, 
întîlnirea așteptată cu cel mai 
mare interes a fost cea dintre 
Vasile Girgavu și Sandu Tîrîlă. 
Cei doi pretendenți la titulari
zarea în echipă 
mijlocie mică au 
adevărat meci de 
faze spectaculoase 
puternice. Vasile ______
luptat curajos cu puternicul său 
adversar și a manifestat un 
plus de prospețime și varietate 
în lovituri. Totuși, antrenorii 
Ion Popa și Tedi Nicnlescu 
n-au luat încă o hotărîre, ur
mînd ca azi să fie programat 
un ultim med de selecție.

Cîțiva dintre componenții e- 
chipei (Titi Cercel, Ion Budtt- 
șan, Ion Boboc, Carol Hajnal, 
Daniel Radu și chiar Vasile

Gîrgavu) au ajuns încă de a- 
cum foarte aproape de forma 
competițională maximă. Pen-

acesta — își vor căpăta cu to
ții prospețimea necesară înain
tea startului.

la categoria 
realizat un 
selecție, cu 
și lovituri 

Gîrgavu a Boxerii noștri fruntași — îndrumați de antrenorul Ion Popa 
efectuează un antrenament in aer liber. Foto : Ion MIHĂICA

P. Zupri- 
p 2. E. Ma-

595 p, 3. 
(Iugoslavia) 

588 p, F.

Radu TIMOFTE

tru ei se pune doar problema 
menținerii la acest nivel. Alții 
Insă (Valentin Silaghi, Georgi- 
că Donici, Dragomir Ilie) ne-au 
părut obosiți în urma volumu
lui mare de muncă depusă. An
trenorul emerit Ion Popa nu 
se arată îngrijorat de această 
situație. în zilele următoare, 
odată cu reducerea volumului 
antrenamentelor — ne spunea

în linii mari, echipa a fost 
alcătuită. Tehnicienii noștri 
s-au oprit asupra următorilor 
12, în ordinea categoriilor : Ion 
Boboc, Daniel Radu, Teodor 
Dinu, Titi Cercel, Dragomir 
Hie, Carol Hajnal, Ion Budu- 
șan, Vasile Gîrgavu (Sandu Tî- 
rîlă), Valentin Silaghi, Gcorgică 
Donici, Ion Cercat și Valen
tin Vrinceanu.
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TEODOR VASILE
IN PRIMUL PLUTON

Prima etapă a competiției In
ternaționale „Turul regiunilor", 
desfășurată pe traseul Aquila — 
Terni, a revenit rutierului so- 
vietc Serghd Morozov, crono
metrat pe distanța de 124 km în 
2h 53 sec. cu o medie orară ex
celentă, de 45,005 km. Ciclistul 
român Teodor Vas lie a sosit cu 
primul pluton format din 12 
concurenți toți Înregistrați la 22 
sec. de Învingător.

C AMP ION ATE © COMPETIȚII
DE AZI, LA P. NEAMJ, TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI DE ------------------ ---------JUNIORI LA VOLEI

în Sala sporturilor din P.Neamț 
se va desfășura, începînd de as
tăzi, turneul final al campiona
tului național de juniori la volei. 
Participă la întreceri primele 
două clasate în cele patru serii : 
Tricolorul Ploiești, C.S.S. Bacău, 
Viitorul București, Steaua Bucu
rești, Lie. ^N. Titulescu" Craiova, 
C.S.Ș. Caransebeș, Voința Tg.

opt 
întîi, 

din 
con-

Mureș, șl C.S.Ș. Dej. Cele 
formații vor disputa mal 
timp de trei zile, Jocurile 
grupe (ele au fost Împărțite, 
form regulamentului, in două se
rii), care vor fl urmate de me
ciurile semifinale (programate in 
ziua de lmal ), clasamentul defl- 
nltivlndu-se a doua zl, clnd 
avea loc partidele decisive.

AZI Șl MÎINE, NOI JOCURI IN CAMPIONATUL 
DE HOCHEI

Astăzi și mline, la București și 
Miercurea Cluc, se dispută parti
dele din etapele a 37-a șl a ÎS-a 
din cadrul primei grupe valorice 
a Diviziei A la hochei. Cu acest 
prilej vor avea loc două meciuri 
In cuplaj pe patinoarul „23 Au
gust" : Dinamo — A.S.E. Sportul 
studențesc (sîmbătă ora 14,45 șl 
duminică ora 9) și Steaua — U- 
nlrea (sîmbătă ora 17 șl duminică 
ora 11,30). Cealaltă confruntare.

vor

In care se întîlnesc S.C. Miercu
rea Cluc șl Dunărea Galați, are 
loc la Miercurea Cluc.

înaintea acestor jocuri clasa
mentul este

acestor _ 
următorul :

L 
2.
3.
4.
5.
8.

36 33
36 30
36 19
36 12

DINAMO
Steaua
S.C. M. Cluc 
Dunărea
Unirea Sf. Gh. 36 M 
ASE Sp. st. 36 0

1
1
1
1
1
1

2 341- 89
5 324-102 

18 203-174
23 147-220
24 lSfc-270 
35 97-393

BRĂILA, GAZDA TURNEELOR FINALE ALE 
CAMPIONATELOR DE BASCHET PENTRU ȘCOLARI 

Șl JUNIORI
Cele mai bune echipe de bas

chet de juniori și junioare se în
trec de astăzi pînă la 2 mai, la 
Brăila, pentru desemnarea cam
pioanelor țării. Și-au cucerit 
dreptul de a lua parte la aceste 
turnee (prin clasarea pe locurile 
fruntașe ale seriilor Diviziei șco
lare și de juniori) echipele : 
MASCULIN • C.S.Ș. Brăila (an
trenor: P. Casapu), Lie. „Bolyai* 
Tg. Mureș (E. Tordai și A. Ma- 
daras), C.S.Ș. Brașovia (D. 
Stroie), C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca (V. Moldovan), C.S.Ș. Satu 
Mare (G. Mahler), C.S.Ș. Steaua 
(N. Danețiu), Dinamo București 
(Th. Giurculescu), Lie. 2 Bucu
rești (Em. Nicolescu) ; FEMININ: 
C.S.Ș. Satu Mare (Gabriela Both), 
Lie. 1 Oradea (Ilona Ghiță), 
C.S.Ș. 2 — Politehnica București 
(Cornelia Mircioiu și C. Dinescu),

C.S.Ș. Gheorghieni (A. Bagosi), 
C.S.Ș. Oradea (T. Velciov), C.S.Ș. 
Ploiești (G. Năstase), C.S.Ș. Bra
șov (Gh. Roșu), Centrul școlar 
de baschet București (V. Săndu- 
lache).

„CUPA STEAUA”
LA CANOTAJ

în- 
eu

Azi, pe Iacul Snagov, Încep 
trecerile de canotaj dotate 
„Cupa Steaua". Tradiționalul con
curs, care este rezervat probelor 
pe ambarcațil mici, reunește la 
start vîslași șl ramerl fruntași 
din secțiile nautice bucureștene, 
precum și schifiștl de la T.S.K.A. 
Sofia. întrecerile cuprind două 
reuniuni și programează starturile 
astfel : sîmbătă, de la ora 10,30, 
Iar duminică, de la ora 9.

ATLEȚII IN CONCURSURI
Atleții fruntași iau startul, în 

aceste zile, în mai multe com
petiții internaționale peste hota
re. Astăzi, la Karl Marx Stadt 
participă la tradiționalul concurs 
de maraton și campionul țării 
noastre Gheorghe Motorca. Mîi
ne, la Budapesta, are loc compe
tiția internațională de cros orga
nizată de revista Kepessport. 
Printre concurenți se vor afla și 
alergătorii Aurel Niculescu, Vio-

rel Cojan, Gheorghe Neamțu șl 
Viorel Căpraru. In sfîrșit. In ziua 
de 1 mai, la competiția de marș 
de la Naumburg, din R. D. Ger
mană, vor fi prezenți șl doi măr
șăluitori români, Constantin Stai- 
cu și Constantin Stan.

© în ziua de 12 mai, la ora 11, 
pe un traseu în pădurea Bănea- 
sa se va desfășura un concurs de 
maraton redus (30 km).
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ARBITRII
MECIURILOR CE A OMIS SA SPUNĂ

\A
Înaintea jocurilor de mi ine

“ a 11- 
pentru 

loialitate 
că Ra- 

spectrul 
Lcces la 
bă cum 
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[niversi- 
pești sau 
își vor 

pielea.

ntră în- 
erde pe 
lă amin- 
cu două 

nănătoa- 
bton de

I
I BULETINUL DIVIZIONARELOR A
I
I
I
I

zi I
173-152 
.64-139 
175-177
158- 158 
152-146 
171-160 
133-126 
150-176 
LttsBE
159- 192

I
I
I

18
18

E45-185
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O POLITEHNICA IAȘI. Ac
cidentat la Buzău, fundașul An
ton nu va juca. Va lipsi, din 
formație, și Cernescu (trei carto
nașe galbene) • C.S. TlRGO- 
VIȘTE. Sava continuă să rămî- 
nă indisponobil. In rest, întreg 
efectivul este apt de joc. Echi
pa a plecat spre Iași, ieri du- 
pă-amiază, cu avionul. • F.C. 
BAIA MARE. Nici o indispo
nibilitate • OLIMPIA SATU 
MARE. Tot lotul valid și utili
zabil. • STEAUA. Deși și-au 
reluat antrenamentele, Dumitru 
și Iordănescu nu vor juca. Năs- 
tase este, în continuare, acci
dentat • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. Prezintă o listă lun
gă de jucători pe care nu se 
poate conta : Bălăci 
Ștefăncseu (suspendat 
trei cartonașe galbene), 
(bolnav de hepatită), 
(un picior in ghips), 
(își ispășește o suspendare).
Marca și Cîrțu, care au acuzat 
întinderi, prezintă încă semne 
de întrebare • CHIMIA RM. 
VÎLCEA. Se speră în refacerea 
celor doi atacanți Coca și Stan
ca © GLORIA BUZĂU. Antre
norul Ion Ionescu nu intențio
nează să modifice »ll“-le în
vingător în etapa trecută • 
F.C. BIHOR. Kun este neutili
zabil, Kiss și Mureșan sint in- 
cerți. Florescu va absenta pen
tru acumularea a trei cartonașe 
galbene. Portarul Albu este pre
zent in lot, primind numai un 
avertisment, în ciuda cartona
șului roșu luat la Satu Mare. 
• SPORT CLUB BACĂU. Va- 
manu este incert după recidi- 
varea entorsei de la gleznă. 
Catargiu — accidentat în con
tinuare ® POLITEHNICA TI
MIȘOARA. Iuga este acciden
tat. în schimb, va reintra Păl- 
tinișan. Ploile abundente din 
ultimele zile au înmuiat gazo
nul • DINAMO. Pleacă astăzi 
cu avionul, la Timișoara. Nu

(operat), 
pentru 

Lung 
Crișan 
Tilihoi

anunță nici o indisponibilitate 
• A.S.A. TG. MUREȘ. Va ali
nia formația standard • COR- 
VINUL. Cu trei cartonașe gal
bene la activ, extrema Văetuș 
iși va priva echipa de aportul 
său, KIein, accidentat duminică, 
In meciul cu F.C. Argeș, a fost 
recuperat și va evolua la Tg. 
Mureș • U.T.A. Se contează 
pe formula clasică de echipă, 
Tisa nefiind refăcut după o mai 
veche accidentare. • SPORTUL 
STUDENȚESC. Nici o indispo
nibilitate. Există doar curiozi
tatea pe ce post va juca talen
tatul Munteanu II, fost la Au
tobuzul, care în primele sale 
două etape de Divizia A a fost 
utilizat ca extremă dreaptă, 
fundaș lateral dreapta și fun
daș lateral stingă, in toate a- 
ceste roluri cu succes • F.C. 
ARGEȘ. Echipa va fi reîntregi
tă cu Doru Nicolae după ispă
șirea suspendării de o etapă 
pentru cumul de cartonașe gal
bene • JTUL. In continuare 
fără Cavai, suspect de hepatită, 
dar cu Mnlțescu refăcut Stoi
ca, cu trei cartonașe galbene, 
va absenta din formație.

Politehnica Iași — C.S. 
Tîrgoviște : L IGNA (A- 
rad) — O. Ștreng (Ora
dea) și C. Tănase (Cimpu- 
lung Mușcel).

F.C. Baia Mare — O- 
linipia : G. ISPAS (Con
stanta) — T. Balanovici 
(Iași) și L Honig (Arad).

Steaua — Universitatea 
Craiova : I. RUS — A. 
Szilaghi (ambii Tg. Mu
reș) și V. Tătar (Hune
doara).

Chimia — Gloria : N.
RAIN EA (Birlad) — M.
Fediuc i(Suceava) ți V.
Popovici (Botoșani).

F.C. Bihor — S.C. Ba
cău : C. BARBULESCU 
(București) — FL Canea 
(Caracal) și L Arcăiean 
(Eistrița).

»Poii“ Timișoara — Di
namo : S. DRAGUTJCI 
(Drobeta Tr. Severin), N. 
Dinescu (Rm. Vncea) și 
L Taar (Satu Mare).

A.S.A. — Corvin ni: GH. 
JUCAN JMediaș) — V. 
Topan ;
L Lăzâroiu (Bucur

U.T.A. 
dențesc : 
(Ploiești) 
(Bacău) 
(Drobeta

F.C. Argeș

(Cluj-Napoca) și 
~ ,10- — Sportul sta

ll. MORARU
Al. Ghigea 

L Zaharia 
Severin).

____  — Jud: Q
GHTȚA (Brașov) — R. 
Stincan și V. Murgășan 
(ambii București).

și 
Tr.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LNT1LNIREA DfTERNA- 

FIONALĂ AMICALĂ dintre pri
mele reprezentative ale R. D. 
Germane și României se va 
disputa la 1 iunie, la Berlin.

• URMĂTOAREA ședință a 
Comisiei de disciplină a F.R.F. 
va avea loc vineri, 4 mai, și 
nu joi, 3 mai, așa cum s-a a- 
nunțat inițiat
• REPREZENTATIVA CUBEI 

EVOLUEAZĂ IN ȚARA NOAS
TRĂ. în zilele de 3 și 6 iunie, 
echipa reprezentativă a Cubei 
va susține două partide amicale

in țara noastră (formațiile ca
re vor da replica fotbaliștilor 
cubanezi nu au fost incă desem
nate).
• RAPID — SIRENA 3—0 

JO—0). In meci amical, joi după- 
amiază, pe stadionul Giulești, 
Rapid a întrecut divizionara C 
Sirena cu 3—0. Au marcat: 
Manea. Șuiru și Cojocaru. (D. 
DIACONESCU — coresp.).

I
I
I
I
I

ARBITRUL ION MIȘ...

medic :
Petru-

I
I
I

20 DE ANI ȘI 8 LUNI...
20 de ani și 8 luni reprezintă media de virstă a lotului 

uneia dintre cele mai tinere, dacă nu chiar cea mai tinără 
divizionară din fotbalul nostru, echipa Combinatului de ce
luloză și hîrtie Bacău sau, așa cum este cunoscută, după 
titulatura sa competițională, Letea Bacău. Tinereții — prin
cipala caracteristică a formației pregătită de foarte tinărul 
antrenor Ion Sdrobiș — i se adaugă o bună tehnicitate de 
joc ți un dezvoltat spirit ofensiv, exprimat prin numărul 
celor 49 de goluri marcate ți golaverajul de plus 38 I Toate 
acestea explică poziția actuală de lideră a echipei băcăuane, 
in seria a 2-a a Diviziei C, și justifică pretențiile ei la pro
movare în divizia secundă, obiectiv țintit de mai multă vre
me și care, de astă-dată, pare destul de aproape de reali
zare.

Duminica trecută am văzut-o pe Letea în meciul de cam
pionat cu I. M. Piatra Neamț, ciștigind la scor, acasă, în 
fața unui public entuziast, sportiv ți cald, după un joc fru
mos, curat și plin de elan. Am remarcat din echipa băcăua
nă și cițiva jucători de talent ți cu frumoase perspective : 
portarul Petrea (19 ani), fundașul central Apopei (20 de ani), 
mijlocașul Dudaș (17 ani), atacantul Timofi (20 de ani). Sint 
numai patru dintre cei mai tineri jucători ai tinerei divi
zionare C din Bacău, nume despre care, cu siguranță, se va 
mai auzi. (M. Ionescu).
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0 DESTINAȚIE TURISTICĂ ÎNDRĂGITĂ 
DE EXCURSIONIȘTI — L I T 0 R A t U L
Lunile aprilie, mal șl Iunie se constituie Intr-un sezon îmbie

tor pe litoral, perioadă în care primăvara se înfrățește eu vara, 
oferind turiștilor nenumărate satisfacții. De aceea, toate agen- 
A331- _a ~ DE PURISM, precum șl

dv., plnă la 15 Iunie, un 
formule.
printre altele : vizitarea 
a monumentelor istorice

I.C.S.I.M.
*ul II -

I

țiile și filialele OFICIILOR JUDEȚENE
ITHR BUCUREȘTI, organizează pentru
bogat program de excursii ta diferite

In programele stabilite sint cuprinse, 
stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, ________________ ________
de pe pămîntul dobrogean, diferite muzee și expoziții, acvariul 
din Constanța etc.

In atenția dv. I
Ofertei noastre 1 se adaugă opțiunea dv. pentru traseul pre

ferat. ___
înscrierile se pot face la toate agențiile și filialele OFICIILOR 

JUDEȚENE DE TURISM și la LT.H.R. BUCUREȘTI

acul Sna- 
: finalele 

[in de am-

Craiova (Div. A) ; teren Pro
gresul, ora 11 : Progresul Vul- 

--------- • — B) ;
Meta- 
teren

weraem
can — Autobuzul (Dtv. 
teren Metalul, ora 11 : 
Iul — Rapid (Div. B) ;
T.M.B., ora 11 : T.M.B.
Mecanica fină (Div. C) ; teren 
Electronica, ora 11 : Electro
nica — Abatorul (Div. C) ; 
teren Triumf, ora 11 : Auto- 
mecanica — Celuloza (Div. C); 
teren Danubiana, ora 11 : U- 
nirea Tricolor — FI. roșie 
București (Div. C) ; teren 
Triumf, ora 9 : Vîscoza — Au
tomatica (Div. C) ; teren Vo-

'olnța, de 
. 14 : tur- 
lanlzat de

tari, de Ia 
la pentru

îl Steaua, 
- Unlver- 
n.), ora 
Lversitatea

tața, ora U : Voința — Tehno-. 
metal (Div. C).

POPICE. Arena Voința, de 
Ia ora 8 : turneu internațional 
organizat de UCECOM.

RUGBY. Stadion Olimpia, 
ora 10,30 : Olimpia — Dunărea 
Giurgiu (Div. B), ora U : O- 
llmpia — Gr. șc. CJ. Brașov 
(jun.) ; Stadionul tineretului, 
teren IV, ora 9,30 : C.S.Ș. 
Triumf — Petrochimistul Pi
tești (jun.), ora 11 : R.C. Spor
tul studențesc — Gr. șc. auto 
Brașov (jun.) ; teren II, ora 
11 : Dinamo Gr. șc. marină 
Giurgiu (jun.) ; stadionul Giu
lești, ora 11 : Rapid — C.S.ș. 
2 Constanța (jun.) ; stadionul 
Steaua, ora 10 : C.S.Ș. Steaua 
— C.S.ș. 2 n Constanța (jun.).

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 9,30 : Balcaniada pentru 
arme cu glonț.

Raportul întocmit de ar
bitrul Ion Miș (Tg. Mureș), 
după meciul dintre divizio
narele C Hebe Singeorz Băi 
șt Armătura Zalău, nu scă
pa nici un amănunt m le
gătură cu incidentele pe
trecute in timpul și după 
terminarea partidei respecti
ve. Intr-adevăr, pe terenul 
din Singeorz Băi se înfrm- 
plaseră fapte deosebit de 
grave: arbitrai de centru 
fusese bruscat și amenințat 
de jucători, un tușier fuse
se lovit cu o piatră de un 
Spectator turbulent, iar la 
șfirșitul jocului întreaga bri
gadă a trebuit să plece de 
la teren »u6 protecția orga
nelor de ordine. Analizînd 
faptele, Comisia centrală de 
competiții și disciplină a 
F-R.F. a hotărît să ridice 
dreptul de organizare pe te
ren propriu pe trei etape 
echipei Hebe, iar șase jucă
tori ai acestei formații să 
fie suspendați pe una sau 
mai multe etape.

Față de cele intîmplate la 
Singeorz Băi, pedeapsa ar fi 
putut fi și mai drastică. A- 
ceasta, dacă raportul arbi
trului L Miș n-ar fi avut o 
mică omisiune privitoare la 
motivele tensiunii din teren 
și din tribune. Motivele au 
ieșit la iveală abia in 
timpul discuțiilor din cadrul 
Comisiei centrale de compe
tiții și disciplină. Din aceste 
discuții a reieșit un fapt 
•urprinzător și anume acela 
că de climatul de tensiune 
in care s-a desfășurat par
tida nu era străin chiar... 
arbitrul I. Miș. în loc să e- 
vite orice suspiciuni, el, 
dimpotrivă, a deschis dru
mul zvonurilor de tot felul, 
acceptind să vină in locali-

tate cu o mașină pusă la 
dispoziție de Armătura Za
lău ! Mai mult incă — și 
faptul este cu totul ieșit din 
comun — tot cei de la Ar
mătura Zalău se îngrijiseră 
ca arbitrul I. Miș să 
rezervată 
telul din

Poale 
mare, un 
fi trecut 
ales, necomentat, 
șelul a aflat, insă, povestea 
cu călătoria arbitrului de 
centru. Bineînțeles, lucrurile 
au fost oarecum înflorite, 
așa cum se intimplă in 
menea ocazii.

Ce a urmat, se știe, 
cătorii și spectatorii 
Singeorz Băi au avut 
timpul impresia că brigada 
de arbitri face jocul Armă
turii 
voie 
lupta pentru șefia seriei. De 
aici, 
alte manifestări inadmisibile 
in teren și in tribune. Dar, 
de cele intîmplate — este 
clar — se face vinovat și 
arbitrul I. Miș. Aceasta a 
fost, dealtfel, și părerea co
misiei de disciplină a Cole
giului central de arbitri, 
care a hotărît suspendarea 
pe șase luni a lui I. Miș, 
propunînd și retrogradarea 
lui din lotul B in lotul C.

Sancțiunea este aspră, de
sigur. Dar ea putea fi și 
mai severă, căci nu e tot
una o greșeală tehnică de 
arbitraj, o interpretare ero
nată a regulilor de joc, cu o 
încălcare a eticii, a norme
lor de comportare a unui 
arbitru.

aibă 
ho-o cameră la 

Singeorz Băi. 
că intr-un 
asemenea lucru ar 
neobservat și, mai 

Tot oră-

oraș

așe

Ju
din 
tot

Zalău, care avea ne- 
de ambele puncte in
proteste la decizii ți

Jack BERARIU 
Pompiliu V1NTILA

„SUBIECTE"
PENTRU COMISIA DE DISCIPLINĂ...
Divizia de juniori

O Deși învinsă — surprinză
tor — pe teren propriu in eta
pa a 27-a (1—2 cu F.C. Baia 
Mare), Universitatea Craiova 
continuă să se mențină pe pri
mul loc al clasamentului. Echi
pa antrenată de 
cu (iată numele 
tori : Predulescu, 
Firănescu, Matei, 
Balaban) este o 
ofensivă, cu un 
celent (+48), 
craioveni mareînd aproape trei 
goluri în fiecare etapă... • Re
marcabilă și în această ediție 
comportarea juniorilor Corvi- 
nului, o echipă-metronom, bine 
strunită de energicul Dumitru 
Pătrașcu • Prin victoria obți
nută în fața Jiului, Dinamo s-a 
Îndepărtat cu două puncte de 
locurile sortite retrogradării. In 
această primăvară, copiind par
că echipa de seniori a clubului, 
formația de juniori a avut o 
evoluție cu mult peste ceea ce

Silviu Slănes- 
cîtorva jucă- 
Vlăduț, Dinu, 
Badea, Voica, 
formație pur 

golaveraj ex- 
tinerii jucători

a arătat ea în turul campiona
tului • Singura echipă care 
n-a promovat nici un junior în 
cei trei ani de cînd s-a înfiin
țat competiția este Politehnica 
Timișoara • Tocmai cînd 
U.T.A. — SENIORI se află in 
cea mai grea perioadă din ul
timii 35 de ani, JUNIORII ei 
— antrenați de G, Birău — eta
lează o bună comportare în 
campionatul diviziei. Iată un 
subiect de meditație pentru cei 
ce se gîndesc și doresc revita- 
lizarea „bătrînei doamne". • 
Un serios motiv de îngrijorare: 
numărul tot mai mare de ju
niori sancționați de comisia de 
disciplină a forului de specia
litate. De la începutul actualei 
ediții, nu mai puțin de 40 de 
jucători au fost suspendați pen
tru abateri de Ia regulile fair- 
play-ului. Cîteva exemple: N. 
Gitan (Jiul) — 8 etape, V. Cio- 
fica (Sportul stud.) — 5 etape, 
L Pant (S.C. Bacău) — 8 eta-

w 1

pe, F. Răducu (Chimia) — 4 
etape etc. Cauza principală a 
sancțiunilor dictate : lovirea ad
versarului. Doar F.C. Baia Ma
re, Politehnica Timișoara și O- 
limpia n-au avut în acest cam
pionat jucători suspendați. Pînă 
acum... Să sperăm că și de a- 
cum înainte, în cele șapte eta
pe rămase de disputat.

CLASAMENTUL

(L.D.)

1. UN1V. CV. 27 19 2 6 72-20 40
2. Corvinul 27 17 4 6 63-18 38
3. S.C. Bacâu 27 16 6 5 43-27 38
4. U.T.A. 27 15 4 8 34-23 34
5. Sportul stud. 27 12 7 8 40-31 31
6. A.S.A. Tg. M. 27 12 6 9 62-39 30
7. F.C. Boia M. 27 11 8 8 43-31 30
8. i.Poli" Tim. 27 13 4 10 18-24 30
9. Olimpia 27 11 7 9 35-40 29

10. Steaua 27 10 7 10 28-32 27
11. F.C. Argeș 27 9 6 12 33-28 24
12. C.S. Tirgoviște 27 11 2 14 36-46 24
13. Polît. lași 27 9 5 13 41*58 23
14. F.C. Bihor 27 9 4 14 35-38 22
15. Dinamo 27 6 7 14 21-42 19
14. Jiul 27 6 5 16 21-46 17
17. Chimia 27 6 4 17 20-53 16
18. Gloria Buzâu 27 4 6 17 23-72 14

PROGRAMUL SI ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B
9

SERIA I : C.S.M. Suceava — 
Nitramonia Făgăraș : C. Jurja 
(București), Portul Constanța —
F. C. Constanța : C. Ghilă (Con
stanța), Relon-Ceahlăul P. 
Neamț — Muscelul Cîmpulung : 
M. Hustiuc (București), Oltul 
St Gheorghe — LC.I.M. Bra
șov : C. Nițu (Tr. Măgurele). 
Delta Tulcea — Minerul Gura 
Humorului: F. Coloși (Bucu
rești), Tractorul Brașov — Stea
gul roșu Brașov : C. Szilaghi 
(Baia Mare), Viitorul Vaslui — 
Victoria Tecuci : G. Pop (Baia 
Mare), Progresul Brăila — F.C. 
Brăila : T. Podara (Brăila), Con
structorul Iași — F.C.M. Galați:
G. Dragomir (București). Toate 
partidele se dispută duminică, 
de la ora 16,30.

SERIA A n-a : Progresul Vul
can București — Autobuzul 
București : N. Fetriceanu (Bucu
rești), Metalul Plopeni — Elec- 
troputere Craiova : G. Racz 
(Brașov) — are loc astăzi, de 
la ora 15,30, F.C.M. Giurgiu — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : C. 
Teodorescu (Buzău), Șoimii Si
biu — S.N. Oltenița : O. Ujheli 
(Oradea), Viitorul Scornicești — 
Dinamo Slatina : N. Raab (Cîm- 
pia Turzii), Rulmentul Alexan
dria — Chimia Tr. Măgurele : 
M. Stoica (St Gheorghe), Me
talul București — Rapid Bucu-

rești : C. Dinulescu (București), 
Petrolul Ploiești — Gaz metan 
Mediaș : C. Braun (Brașov), 
Poiana Cîmpina — Chimia 
Brazi : Gh. Popa (Pitești).

SERLA A m-a : F.C.M. Re
șița — Metalurgistul Cugir : T. 
Istrate (București), Chimica Tîr- 
năveni — Minerul Moldova 
Nouă : V. lanul (Iași), Gloria 
Bistrița — C.FJL Cluj-Napoca: 
A. Deleanu (București), Aurul

Brad — U.M. Timișoara : V. 
Constantinescu (București), Mir 
nerul Cavnic — Minerul Ani
na : L. Peto (Mediaș), „U“ Cluj- 
Napoca — Mureșul Deva: A.' 
Ianuș (București), Ind. sîrmei 
C. Turzii — Victoria Călan : AL 
Die (Craiova), C.F.R. Timișoara 
— Dacia Orăștie : V. Gheorghe 
(Craiova), înfrățirea Oradea — 
C.LL. Sighet: G. Arhire (Su
ceava).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚ1 JUCAT LA LOTO 2 J As

tăzi este ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor la tragerea Lo
to 1 de mitae, 29 aprilie 1979, care 
vă oferă posibilitatea de a cîștl- 
ga AUTOTURISME „Dacia 1300“ 
sau importante sume de BANI 
de valori variabile și fixe. Tra
gerea va avea loc, la ora 17, ta 
sala Clubului Progresul din str. 
dr. Stalcovici nr. 42 ; panoul cu 
numerele ciștigătoare va fi tele
vizat ta jurul orei 19.

CÂȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 17 A- 
PRILIE 1979. FAZA I : Categoria 

1 variantă 25% a 17.500 lei ;
2 : 1,50 variante a 
sau la alegere, o ex-
2 locuri ta U.R.S.S.— 
sau R.P. Bulgaria — 
diferența ta numerar;
3 : 11,50 variante a

1 :
Categoria 
25.000 lei, 
cursie de 
Finlanda, 
Grecia șl 
Categoria

19.493 lei ; Categoria 4 : 55,25 a 
4.097 lei ; Categoria 9 : 138,90 a 
400 lei ; Categoria 6: 217,75 a 300 
lei ; Categoria 7 : 327,25 a 200 lei; 
Categoria 8 : 2.232,00 a 100 lei. 
FAZA a IX-a î Categoria A : 5 
variante 25% a 12.500 lei ; Cate
goria B : 14,25 variante a 10.000 
lei, sau la alegere, o excursie de 
1 loc * 
R.P.
rența
21,25 variante a o. <01 iei ; v«tc- 
gorla D : 118,25 a 679 lei ; Catego
ria E : 1.471,25 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 27 APRILIE 
1979. Extragerea I : 62 56 63 35 
32 25 11 50 17 ; extragerea a n-a: 
27 20 74 67 14 77 10 81 3. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.020.913 
lei din care 137.371 lei REPORT 
LA CATEGORIA L

In U.R.S.S. — Finlanda sau 
Bulgaria — Grecia și dlie- 
in numerar ; Categoria C : 

variante a 3.781 lei ; Cate-



O premieră a poloului Miine, la Madrid, in Turneul F. I. R. A.

LA BELGRAD, PRIMA EDIȚIE 
A CUPEI MONDIALE

De miine, in piscina Tasmaj- 
dan din Belgrad — o premieră 
mondială a poloului. în urmi 
cu șase ani, tot aici a avut loc 
prima ediție a campionatelor 
lumii la natatie ; de data a- 
ceasta, cele mai bune echipe 
de polo își vor disputa „Cupa

au ales următorii 11 : Dorn 
Spînu 87 ori internațional și 
Florin Slăvei 172 — portari.
Dinu Popescu 200—177 goluri 
pentru reprezentativă, Viorel 
Rus 191—144, Claudiu Rusu 
187—176, Adrian Nastasiu 182— 
120. Iile Slăvei 155—123, Livtu

Iată palmaresul meciurilor directe ale selecționatei 
cu adversarele sale, în ordinea 
tiție :
ROMÂNIA — 
ROMÂNIA — 
ROMÂNIA — 
ROMÂNIA — 
ROMÂNIA — 
ROMÂNIA — 
ROMÂNIA —

BULGARIA
IUGOSLAVIA

S.U.A. 
ITALIA 
UNGARIA 
R.F.G.
U.R.S.S.

ce se vaF.I.N.A.", trofeu 
cerna pentru prima oară, 
concura pentru cinstea de _ __ 
cea dinții deținătoare a „Cupei 
mondiale" primele opt formații 
clasate la ultimul C.M. din 
Berlinul Occidental, în ordine : 
Italia, Ungaria, Iugoslavia, 
U.R.S.S., S.U.A., România, R. F. 
Germania și Bulgaria, ultima 
calificată în mod surprinzător 
înaintea unor echipe redutabile, 
cu un palmares net superior, 
cum ar fi Cuba, Olanda, Spa
nia sau Australia.

Turneul — fiecare selecțio
nată va întîlni pe rînd toate 
adversarele sale — începe la 
Belgrad (primele 4 runde) și se 
va încheia la Rijeka (ultimele 
trei) duminică 6 mai. Va fi un 
veritabil maraton de 28 de 
partide, înaintea căruia orice 
pronostic poate fi extrem de 
hazardat. A dovedit-o recent 
chiar „Cupa României" care în 
acest an a angajat 5 din cele 
8 reprezentative prezente la 
Belgrad și care a oferit un 
clasament total inversat față de 
ultima ediție a „mondialelor".

Poloiștii români și-au desfă
șurat ultimele pregătiri la ba
zinul Tineretului, din Capitală, 
pentru că antrenorii au avut 
în vedere și posibilitatea desfă
șurării unor partide în aer li
ber. Din lotul celor 24 de ju
cători, P. Niculescu șl I, Capșa

de- 
Vor 
a fi

jocurilor

47
51

la

41
9 

11 7
42 
55 
24 
44

12
7

14
4

această
române 
compe-

AL 8-lea MECI DE RUGBY SPANIA - ROMÂNIA

2
6
1
9
5
5

11

4
36
3

21
43

5
29

321—132 
183—258
50— 38 

171—181 
173—308 
117— 90 
161—222

140—58, Adrian
116—43, Adrian Mun-

Răducanu 
Schervan 
teanu 34—11 și Dorin Costrăș 
4—0.

Adrian VAS1LIU

Miine, la Madrid, echipa de 
rugby a României se va afla în 
fața meciului care în palmares 
va rămîne înscris cu numărul 
125. Jocul își are importanța 
lui, el făcînd parte din progra
mul campionatului european, 
organizat de FIRA, în ciuda u- 
nei (aparente cel puțin) dife
rențe de valoare favorabilă cu
lorilor noastre, exprimată mal 
ales prin acel ultim categoric 
76—3 (București — 1978). Dar 
noi știm că nici un meci nu 
seamănă cu altuL O evoluție 
slabă a fost adesea urmată de 
o alta surprinzător de aprigă, 

s-au întîmplat lucru- 
ne amintim, în 1975, 
tot la Madrid, pe 
Universitario, naționalaStadio ______ _____

spaniolă, întrecindu-se pe sine, 
Înscria în terenul nostru de 
țintă trei încercări (!). Și doar 
efortul conjugat al rugbyștilor 
noștri (patru eseuri) a permis 
întoarcerea unui rezultat ce la 
un moment dat părea sub sem
nul întrebării. în final, 16—12. 
Dar pe atunci de echipa Spa
niei se ocupa un tehnician de 
prim rang, francezul Gerard 
Murillo, din St. Jean de Luz. 
între timp el s-a reîntors In

Franța și naționala Spaniei, 
sub îndrumarea unor mana
geri galezl, nu a mai progre
sat, ajungînd (de neînțeles) azi 
pe ultimul loc în clasamentul 
grupei A, după un incredibil 
0—92, la Oloron (Franța).

In ansamblu, palmaresul di
rect al Intîlnirilor româno-spa- 
nloie ne este net favorabil : 
șapte victorii în tot atitea me
ciuri (180 de puncte înscrise 
față de 58 primite). Așa că a- 
vem, realmente, toate motivele 
să privim cu optimism spre 
partida de la Madrid, cu atît 
mai mult cu cît echipa noastră 
a dovedit chiar duminica tre
cută o excelentă formă sporti
vă, surdasind Italia cu un net 
44—0 I Firește, o echipă care 
cîștigă nu se schimbă ; există 
în această direcție o regulă, 
așa că antrenorul federal Va-

leriu Irimescu nu anunță decît 
o singură schimbare : C. Dinu 
(53 jocuri în echipa 
intra în locui lui 
în ideea de 
ni3 întîi 
meciului de 
mai). Așadar, Tudose __
Dinu, Becheș, Constantin, Mo- 
trescu — Alexandru, Faraschiv 
— Stoica, Dumitru, Murariu — 
Pintea, M. Ionescu — C. Dinu, 
Munteanu, Scarlat. Rezerve 9 
Cornelia, Ungureanu (înaintași), 
Suciu, Aldea (treisferturi). Par
tida, care va fi condusă da 
francezul C. Irlinger, se anun
ță interesantă. Vom urmări 
dacă XV-le nostru este într-0 
creștere corespunzătoare, astfel 
ca să fie în măsură să cîștige 
nu numai la Madrid, ci și la 
Harkov !

Dimitrie CALLIMACH1

a 
în 

Ia

A) va re- 
Ungureanu 
întări li- 

perspectiva 
Harkov (8 

Gh.

CICLIȘTII AU LUAT UN START PROMIȚĂTOR
INTERNATIONAL

La J. 0. de iarna dc Ia LaKc Placid 1980 
ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI IN GRUPĂ CU FORMAȚIILE 
CEHOSLOVACIEI, SUEDIEI,
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 

Congresul Federației internaționale 
de hochei pe gheață, întrunit Ia 
Moscova cu prilejul campionate
lor mondiale (grupa A), a defini
tivat formula de desfășurare a 
viitorului turneu olimpic din 1980 
de la Lake Placid.

Cele 12 echipe participante au 
fost repartizate în două grupe 
preliminare ta cadrul cărora se 
va juca sistem fiecare cu fleca
re, cu meciuri tur și retur. Pri
mele două clasate în flecare gru-

R.F.G., S.U.A. Șl JAPONIEI
pă se vor califica în turneul fi
nal (locurile 1—4), care va decide 
pe ciștigătoarele medaliilor olim
pice. Formațiile situate pe locu
rile trei în grupele preliminare 
își vor disputa ta meci direct 
locurile 5—6.

Iată componența celor două gra
pe preliminare : grupa A s
U.R.S.S., Canada, Finlanda, Polo
nia, Olanda, Norvegia; grupa B : 
Cehoslovacia, Suedia, R. F. Ger
mania, S.U.A., România șl Ja
ponia.

CONTROLUL ANTI-DOPING LA J.O. 1980
LAUSANNE, 27 (Agerpres). — 

Comitetul Internațional olimpic a 
respins o propunere potrivit că
reia controlul medical antl-do- 
plng la Jocurile Olimpice să fie 
efectuat asupra primilor șase cla-

sați la fiecare probă, astfel că la 
J.O. de la Lake Placid șl Mos
cova se va menține regulamentul 
în vigoare, care prevede contro
lul primilor trei clasați.

ECHIPELE NOASTRE AU EVOLUAT INEGAL
IN CEA DE A DOUA ZI A C.M. DE TENIS DE MASĂ

înaintea fiecărei ediții a 
Jocurilor Olimpice, ciclismul 
și-a încordat puterile pentru 
a-și obține — prin performan
țe — dreptul de intrare în a- 
renă. Uneori a reușit, alteori 
nu. Uneori a realizat rezultate 
remarcabile — vezi Helsinki 
’52 și Roma ’60. alteori nu. Și 
acum oamenii sportului cu pe
dale se află într-o furibundă 
cursă de ridicare a standingu- 
lui valoric, altfel spus de intra
re pe orbita olimpică.

1979 a început bine pentru ei. 
Echipa pregătită și condusă de 
„emeritul" Nicolae Voicu — e- 
chipa căreia le place s-o denu
mească „olimpică" — a concu
rat între 14 și 21 aprilie în 
R.F. Germania, Ia Braunsch
weig. Cursă selectă cu 90 de 
alergători din 10 țări, cu vede
te de tipul lui Szurkowski, cu 
un traseu de peste 1 000 km pe 
teren plan și de munte, cu vre
me călduroasă dar șl cu frig și 
ploaie. Aceste informații, chiar 
și foarte sumare, pot totuși să 
contureze tabloul cursei de de
but în sezonul internațional ’79. 
Echipa a avut o comportare 
bună, componenții ei clasîn- 
du-se de 10 ori în primele 10 
locuri la etape și ocupînd —în 
clasamentul pe națiuni - — lo
cul V. Marin Valentin s-a aflat 
pe locul III în clasamentul ge
neral individual, apoi, cîteva 
etape pe poziția a IV-a, pentru 
ca în final, din cauza unei de
fecțiuni mecanice suferită la 
500 m de sosire, pe urcuș, să 
piardă trei minute și să fie ca-

tapultat al 17-lea. Mica odisee 
a tinărului rutier n-a fost reți
nută însă de antrenorul Nicolae 
Voicu drept cauză a cauzelor. 
El ne spunea :

„De fapt, echipa noastră me
rita — și ar fi putut obține — 
locul n în ierarhia finală. Ca 
deobicel, n-am avut însă decît 
doi rutieri — pe Mircea Romaș- 
canu șl Marin Valentin (n.n. 
Teodor Vasile se află in alt 
lot, cel care se pregătește pen
tru „Cursa Păcii"). Ceilalți — 
Ionel Gancea, Constantin Căru
țașii, Nicolae Savu și Traian 
Sîrbn — sînl încă inconstanți. 
Nici Marin Valentin nu este o 
certitudine, ci doar o promisiu
ne. Iată de ce socotim testul de 
la Braunschweig doar un în
ceput, alte luni și luni de muncă 
fiind necesare pentru a da for
mației omogenitate valorică. Și 
nu orice fel de omogenitate, ci 
una Ia nivelul cei mai de sus 
al potențialului lor".

Exigența antrenorului Nicolae 
Voicu este firească. Cum fireas
că trebuie să fie și dorința de 
muncă a tuturor rutierilor, fie 
ei tineri, fie alergători cu ma
re experiență. Anul acesta este 
decisiv pentru ciclism în ceea 
ce privește participarea la O- 
limpladă. Examenele majore 
ale sezonului sînt Campionatele 
balcanice (iulie) și Campiona
tele mondiale (august). Pini 
atunci, mii de kilometri par
curși într-un ritm din ce în ce 
mai rapid.

r'

PHENIAN, 27 (prin telex). în 
cea de a doua zi a mondialelor 
de tenis de masă echipele noastre 
au evoluat contradictoriu, ase- 
măntadu-se între ele prin jocul 
cînd foarte slab, cînd ceva mal 
bun. De cîștigat nu au ciștigat 
nici un meci, deși nu ne-am fi 
așteptat ca băieții să piardă și la 
Polonia, și încă la zero ! S-a mers 
cu Doboși, Crișan șl Z. Bohm, 
echipa poloneză fiind alcătuită 
din Stanislaw Franczyk, Andrzei 
Grubba șl Andrzei Jakubowics, 
ducători inimoși dar fără o firmă 
anume. Doboși a pierdut repede 
în două seturi la Fraczyk, Crișan 
la Grubba șl Bohm la Jakubo
wics, Doboși a avut o tresărire 
în partida cu Grubba, a condus 
cu 16—9 dar a pierdut incredibil 
la 18, apoi la 13, pentru ca 
B6hm să facă la fel cu Fraczyk, 
să conducă cu 16—9... etc. Scor 
final, deci, o—5 1 în compania

echipei R.P.D. Coreene, valoroa
să, bătăioasă, băieții noștri par
că au fost alții. Bohm, Doboși 
și — de astă dată — Gheorgbe 
au forțat, s-au bătut cu curaj, 
smulgînd aplauze. Dar, doar Do
boși a reușit să la o partidă lui 
Yun Chol, cel mal bun jucător 
al gazdelor. în trei seturi. Rezul
tate parțiale : Bohm — Hong 
Chol 0—2, Gheorghe — Cho Yong 
Ho 0—2, Doboși — Yun Chol 2—1, 
Bohm — Cho Yong Ho 1—2, Do
boși — Hong Chol 0—2 și Gheor- 
ghe — Yun Chol 0—2. In meciul 
cu Franța, pierdut Ia zero, Do
boși, Crișan șl Bohm nu au mai 
dat totul în fața unor jucători, 
oricum mai buni, ca Secretin, Bl- 
rocheau șl Martin. Numai Crișan 
a luat un set acestuia din urmă.

Echipa feminină (Mihuț, Fe- 
renczl, Ia simplu, șl Maria Ale
xandra cu Mihuf la dublu) nu a 
putut face față puternicei echipe

a R. P. Chineze, cu Ge Xlnai și 
Cao Yanhua la simplu și Zhang H, 
Zhang Deyng la dublu, învingă
toare cu 3—0. Deși învinse, spor
tivele noastre au arătat că pot 
mal mult, realiztad ta general 
scoruri strînse. Cu suedezele, mal 
apoi, au jucat slab, nervos, Ale
xandru și Mihuț nereuștad să la 
nici o partidă la Anna Christta 
Hellman și Marie Ltadblad.

Alte rezultate din categoria L 
grupa A, masculin : Ungaria —
R. P. Chineză 5—2, R.P.D. Core
eană — Iugoslavia 5—4, Franța—
S. U.A. 5—3, R.P. Chineză—S.U.A. 
8—0, Ungaria — Polonia 5—0; fe
minin : Suedia — Franța 3—L 
R.P. Chineză — Polonia 3—0, Un
garia — Hong Kong 3—1, Franța 
— Polonia 3—0, Suedia — Olanda 
3—2, Japonia — Ungaria 3—0, 
R.P. Chineză — Franța 3—0.

Mircea COSTEA

Hristache NAUM

Marginalii O GLORIE CARE NU APUNE
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ATLETISM a Trei dintre cei 

mal buni atleți cubanezi : ‘Al
berto Juantorena, Alejandro Ca- 
sanas și Silvio Leonard vor par
ticipa la concursul Internațional 
de la Los Angeles, ce se va 
desfășura ta ziua de 6 mal. 
a Atletul sovietic Anatoli Solo
min a stabilit un nou record 
mondial în proba de 20 km 
marș, fiind cronometrat cu tim
pul de lh 22:59,4. Vechiul record 
era de lh 
sportivului 
tis ta.

23:31.9 șl aparținea 
mexican Daniel Bau-

■ După două etape,CICLISM _
în Turul Spaniei conduce olan
dezul Joop Zoetemelk, urmat de 
belgienii Altons de Wolf — la 
14 sec. și Michel Pollentier — la 
17 sec. Etapa a 2-a (Sevilla — 
Cordoba : 188 km) a fost cîștî- 
gată la sprint de Alfons de 
Wolf, cu timpul de 5h 19,54.

NATAȚIE a Disputat în pisci
na de la Long Beach (Califor
nia), meciul amical internațio
nal de natație dintre echipele 
S.U.A. și R.F.G. s-a Încheiat cu 
scorul general de 222—122 puncte 
în favoarea gazdelor. lată prin
cipalele rezultate înregistrate: 
100 m spate : Fowler (S.U.A.) — 
58,38 ; 200 m bras : Morken
(R.F.G.) — 2:20,11 ; 200 m mixt: 
Vassallo (S.U.A.) — 2:05,46 ; fe
minin : 400 m liber : Cynthia 
Woodhead (S.U.A.) — 4:11,01 (cea 
mai bună performanță mondială 
a sezonului) ; 100 m spate : Kim 
Carlisle (S.U.A.) — 1:05,83 ; 100
m bras : Tami Paumier (S.U.A.) 
— 1:13.30.

nia), ocupă locul șapte, cu l’/i p. 
• După 11 runde și disputarea 
partidelor întrerupte, în turneul 
internațional de la Montreal con
duce Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
cu 8 p, urmat de Mihail Tal 
(U.R.S.S. — 7'/, p, La jos Portisch 
(Ungaria) — 7 p, Liubomlr Llu- 
bojevici (Iugoslavia) 6'/i p etc.

Cit puțin timp in urmă, agen
țiile de presă de peste Ocean 
anunțau o veste de mare senza
ție : „Edson Arantes do Nascl- 
mlento o rey Pele — revine ta 
arenă l“. Intr-adevăr, răspunzind 
invitației președintelui Confede
rației braziliene a sporturilor, 
Pele a îmbrăcat din nou — după 
doi ani de la părăsirea gazonu
lui, ca jucător al formației new- 
yorkeze Cosmos — tricoul cu 
numărul 19. Motivul T Organiza
rea unul meci Flamengo — Atle
tico Mineiro, ale cărui încasdri 
urmau sd fie destinate victime
lor catastrofalelor inundații din 
Brazilia, de la începutul acestui 
an.

Evenimentul ta sine a stîrnii 
un mare interes. Mii de brazi
lieni au asistat la antrenamen
tele „perlei negre" dinaintea 
jocului. In ziua meciului — tele
vizat ta mai multe țări europene 
ți de pe continentul american — 
marele stadion Marocana, era

arhiplin I Pete a evoluat doar o 
repriză ta formația celei mai 
populare echipe braziliene Fla
mengo, care a cîștigat, în final,' 
cu 5—1. La aproape 40 de ani. 
el n-a mai etalat, firesc, aceeași 
măiestrie, care i-a adus o faimă 
greu de egalat. A și riscat, poa
te, opărind in compania unor 
jucători — coechipieri sau adver
sari — tineri. Gestul său insă, 
de a răspunde cu promptitudine 
unui apel, făcut in numele unei 
cauze umanitare, merită cu atlt 
mai mult evidențiat, și merită, 
de asemenea, relevată admirația 
și respectul de care se " "
și azi, ca și ta zilele 
glorie, acest „Chaplin 
tutui* care, așa cum 
presa străină, continuă 
nd, Șt după părăsirea 
cu gazon", rege al sportului cu 
balonul rotund.

bucură 
sale de 
al fotba- 

remarca 
si rdml- 

„scenei

Mihai IONESCU

HOCHEI a Vineri, în penulti
mul meci al C.M. de la Moscova, 
echipa Canadei a Învins cu sco
rul de 6—3 (2—1, 0—1, 4—1) for
mația Suediei. Aseară, în ultimul 
joc, reprezentativa U.R.S.S. a în
trecut cu 6—1 (2—1, 2—0, 2—0)
echipa Cehoslovaciei, cucerind 
:titlul mondial.

ȘAH a După disputarea a trei 
runde, ta turneul internațional 
feminin de la Hyeres (Franța) 
conduce Suzanne Caldwell (An
glia), cu 3 p. urmată de Jana 
Milles (Anglia) — 21/, p, Elena 
Ahmîlovskaia (U.R.S.S.) șl Ni
cole Tagnon (Franța) ~ cu dte 
1 p (1). Maestra româncă Ligia 
Jicman, care ta runda a 3-a a 
pierdut la Jana Milles (Anglia), 
după ce clștigase partida între
ruptă ta runda anterioară, cu 
Krysztina Radzikowska (Polo-

TENIS a Echipa Australiei 
pentru competiția feminină „Cu
pa federației", ce se va disputa 
începtad de la sfirșitul lunii a- 
prille la Madrid, va avea în 
componență pe Dianne From- 
hoitz. Wendy Turnbull și Kerry 
Reid.' Evonne Goolagong, tacă 
nerestabilită complet, nu va face 
probabil deplasarea, a In sfer
turile de finală ale turneului in
ternațional de la Las Vegas (Ne
vada), Jimmy Connors, l-a învins 
ou 6—7, 6—3. 6—l pe Roscoe Tan
ner, Iar Bjorn Borg a dispus cu 
6—2, 6—3 de Tim Gullikson. Alte 
rezultate : John McEnroe — 
John Kriek 6—3, 6—3 ; Gene
Mayer — Adriano Panatta 6—3. 
6—4. a In sferturile de finală 
ale „Mastersului", care încheie 
circuitul Italian, Florin Segărcea- 
nu a fost întrecut de columbia
nul Velasco cu 6—3, 6—3.

• Recent, tntr-o clinică din 
Paris, a fost operat Jose Anto
nio Camacho, binecunoscutul 
fundaș al Realului din Madrid. 
El tși va relua activitatea după 
o îndelungați absenfd, de apro
ximativ 16 luni, perioadă In 
care a fost supus la trei inter
venții chirurgicale.
• Paolo Rossi, „copilul teribil" 

al fotbalului italian, va părăsi 
aproape sigur clubul Lanerossi 
la finele actualului sezon. Ală
turi de Juventus, interesate să-l 
achiziționeze se arată, de aseme
nea, Milan. Inter și Napoli.
• In pofida dificultăților de 

„adaptare", pătrunderea jucăto
rilor străini in campionatul en
glez continuă : iugoslavii Borota 
șl Jankovici apără, acum, culo
rile cluburilor Chelsea și, respec
tiv, Middlesbrough din prima 
ligă, ta timp ce Nottingham

Forest se află la masa tratati
velor cu Sporting Cristal Lima, 
pentru a-și asigura serviciile a 
doi cunoscuți internaționali, Pe
dro Rojas și Juan Carlos Oblitas, 

a intrat Intr-un conflict cu 
jucătorii — care nu au fost <te 
acord cu aducerea la timona 
echipei a antrenorului Max Mer- 
ckel — președintele clubului Ba
yern Munchen, Wilhelm Neudeo- 
ker, și-a prezentat demisia.

a In timp ce Rainer Bonhof 
anunță intenția de a părăsi echi
pa Valencia și de a se reîntoar
ce la Borussia MSnchengladbacfi. 
Allan Simonsen se desparte de 
clubul vest-german urmînd a ac* 
tiva ta C.F. Barcelona. Legat de 
clubul catalan, presa belgiană
menționează interesul acestuii
pentru internaționalul 
Arie Haan de la 
Bruxelles...

olandez 
Anderlechi


