
| ANUL XXXV - Nr. 9156 |

$

5

i

INTERNATIONALE A CELOR CE MUNCESC!
PROLETARI DIN TOATE TARIIE. UNITI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

SIMBOL AL UNITĂȚII, LUPTEI Șl MUNCII

a con- 
solida- 

lupta 
asupri- 
un trai

Se împlinesc nouă decenii de 
cîud — printr-o hotărire luată 
dc primul Congres al Interna
ționalei a Il-a, la care au par
ticipat și cîțlva socialiști români
— 1 Mai a devenit, pentru 
muncitorimea de pretutindeni, o 
zi de puternică afirmare 
științei sale de clasă, de 
ritate internațională in 
împotriva exploatării și 
ril, pentru democrație și 
mai bun, pentru pace.

Celebrată în țara noastră — 
cu aceleași adinei semnificații
— încă din anul 1890, ziua de 
1 Mai a constituit pentru pro
letariatul român una din cele 
mai puternice tribune de afir
mare a conștiinței sale militan
te. Pe măsura dezvoltării miș
cării muncitorești, a maturizării 
sale politice, dar îndeosebi odată 
cu crearea Partidului Comu
nist Român — care a devenit 
exponentul fidel al intereselor 
maselor largi populare — de
monstrațiile de 1 Mai din țara 
noastră au crescut considerabil 
in amploare și combativitate, 
accentuîndu-$l caracterul de 
luptă pentru apărarea drepturi
lor fundamentale ale celor mulți 
și asupriți, pentru salvarea fiin
ței naționale în fața lntuncca-

fascismului, 
și con- 
socialis- 
de refe- 
a clasei

tului pericol al 
pentru eliberarea țării 
struirea orînduirii noi, 
te. Adevărate momente 
rință din această luptă 
noastre muncitoare, condusă de 
Partidul Comunist Român, pen
tru apărarea independenței șl 
integrității teritoriale a patriei, 
pentru unitate, libertate și so
cialism, le constituie marea de
monstrație antifascistă și anti
războinică de la 1 Mai 1939, 
la organizarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe atunci in 
virstă doar de 21 de ani, dar 
avind deja o bogată experiență 
a luptei revoluționare, a adus 
o contribuție de prim ordin, 
precum și realizarea — Ia 1 Mai 
1944 — a Frontului Unie Mun
citoresc, adevărată coloană ver
tebrală a coaliției tuturor for
țelor sănătoase ale națiunii, care 
avea să ducă la victoria insu
recției armate antifasciste și 
antiimperialiste din august 1944 
și să ehezășuiască drumul spre 
biruințele de azi.

In anii de după eliberarea 
țării, sărbătorirea zilei de 1 Mai 
a dobindit sensuri noi sl semni
ficații mai profunde. Prilej de 
trecere în revistă a marilor 
izbinzi obținute In vasta operă 
a edificării socialismului, ein-

Popoare asuprite 
de pretutindeni, forțe 
progresiste de pre
tutindeni, uniți-vă, 
pentru a lichida im
perialismul și colo
nialismul I Uniți-vă, 

| pentru libertate na- 
țională și progres so
cial I Uniți-vă, pen
tru ca fiecare națiu
ne să fie liberă și 
independentă I Uni
ți-vă, pentru con- 

g strucția socialismu- 
f lui I Uniți-vă, pentru 
| pace în întreaga 
| lume l“.
f NICOLAE CEAIȘESCIJ

stirea acestei zile poartă sem
nificația unui elogiu adus pa
siunii constructive, muncii en
tuziaste și neobosite pentru 
transpunerea in viață a politicii 
și programului partidului, pen
tru continua propășire a patriei 
noastre.

Deopotrivă, această zi de 
sărbătoare ne oferă prilejol de 
a evoca o dată mai mult ampla, 
intensa și neobosita activitate 
pe care Partidul Comunist Ro
mân, in frunte en secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o desfășoară spre 
binele țării și al poporului, im- 
binînd organic interesele și răs
punderile naționale cu cele In
ternaționale.

In acest an — an al unor 
mari evenimente politice : eea 
de-a 15-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub dominația 
fascistă și Congresul al XII-lea 
al partidului —. poporul nostru. 
Intr-o coeziune indestructibilă 
și o unitate de nezdruncinat tn 
jurul partidului, cinstește zina 
de 1 Mal — simbol al unității, 
luptei și muncii — eu Mi suc
cese in Îndeplinirea și depășirea 
planului cincinal actual, treaptă 
marcantă spre culmea către 
care ne îndreptăm, societatea 
comunistă.
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0 NOUĂ Șl STRĂLUCITĂ ACȚIUNE
u

DE POLITICĂ LXIERNĂ

u

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din patria noastră au ur
mărit cu cel mai mare interes, 
cu profundă satisfacție' și mîn- 
drie patriotică vizita istorică pe 
care secretarul general al par
tidului nostru, președintele Re
publici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o in opt țări africane — 
ca sol de onoare al po
porului român, mesager stră
lucit al năzuințelor sale de 
pace, prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii. Bilanțul 
rodnic care încununează in mod 
strălucit această vizită marchea
ză momente de referință atit 
pentru dezvoltarea relațiilor din
tre România și țările respective, 
cit și pentru afirmarea noilor 
principii democratice in viața 
internațională. Inscriindu-se ca 
o nouă și luminoasă pagină in 
cronica prieteniei poporului 
român cu toate popoarele lu
mii, vizita întreprinsă de tova
rășii! Nicolae Ceaușescu in 
unele țări din Africa este o nouă 
confirmare a realismului și jus
teții politicii interne șl externe 
a partidului șl statului nostru și 
reflectă — prin manifestările de 
vibrant entuziasm, de caldă prie
tenie și inaltâ stimă cu care 
popoarele șl conducătorii de 
stat șl al mișcărilor de elibe
rare națională de pe pămintui 
african au intimpinat pretutin
deni pa conducătorul 
nostru - prestigiul de care se 
bucură România socialistă pe 
toate meridianele globului, uni
tatea dialectică dintre politica 
interna și externă a țării noas
tre, inafta prețuire pentru con
tribuția pe care tovarășul 
Nieoloe Ceaușescu o are la ela
borarea și promovarea acestei 
poMd. ta scopul construită so
cietăți sodatiste și comuniste 
ta România, ai ecfificârii unei 
noi ordini economice și politice 
In lume.

Dind expresie sentimentelor 
comuniștilor, ale întregii noastre 

statului

1
u

națiuni socialiste, Comitetul Po
litic Executiv al C.G al P.C.R. 
□ aprobat pe deplin rezultatele 
vizitelor in cele opt țări ale 
continentului african, apreciin- 
du-le, pe bună dreptate, ca 
„un mare succes politic, un 
moment de însemnătate istorică 
in dezvoltarea relațiilor multi
laterale ale României cu țările 
respective, cu tinerele state afri
cane, cu mișcările de eliberare 
din Africa, o nouă și strălucită 
acțiune de politică externă a 
partidului și statului nostru**.

In numeroasele telegrame 
adresate secretarului general al 
partidului, opinia publica din 
țara noastră salută cu profundă 
satisfacție și deplină aprobare 
rezultatele rodnice ale vizitei 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreuna cu tova
rășa Elena Ceaușescu, exprl- 
mindu-și întreaga adeziune față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ho- 
tărirea de a munci neabătut 
pentru a întimpina cu remar
cabile succese cea de a 35-a 
aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XII-lea al parti
dului. „împreună cu întreaga 
noastră națiune socialista — se 
spune în telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Biroul Executiv al C.N.E.F.S, 
— sportivii patriei, activul miș
cării de educație fizică și spori 
iși exprimă satisfacția profundă 
pentru activitatea prodigioasă 
ce ați depus-o, pentru rezul
tatele deosebit de rodnice ale 
dialogurilor purtate la cel mai 
incit nivel. Sportivii, activiștii șl 
tehnicienii sportului socotesc 
drept o sacră misiune ca prin 
întreaga lor activitate și com
portare să ridice tot mai sul 
prestigiul patriei socialiste, să 
contribuie activ la cauza apro
pierii dintre tinerii lumii, spor
tul avînd nelimitate disponibili
tăți pentru a așeza trainice 
punți de înțelegere ți pace In
tre oameni**.

DE 1 MAI SĂRBĂTORESC, 
LA BUCURIILE MUNCII 

ÎMPLINIRI Șl SATISFACJII 
SUB SEMNUL „DACIADEI“

Activitatea sportivă de masă a Înregistrat, 
tn ultimii ani, tn cadrul fertil oferit de ma
rea competiție cu caracter național „Dacla- 
da", un apreciat salt valoric și calitativ : • 
preocupare mal susținută pentru atragerea 
unul niimir cit mai m^rț de oath>>ni mnn- 
cil, de toate virstele și profesiile, la acti
vitățile sportive organizate la nivelul asocia
țiilor, asigurarea continuității, Îmbinarea armo
nioasă a muncii productive cu activitatea spor
tivă, repurtarea unor performanțe de prestigiu 
tn marile competiții Internaționale.

La acest moment de sărbătoare lnmănun- 
chem, tn paginile 4—5 ale ziarului, un grupaj 
de materiale, marclnd diferite aspecte ale 
sportului de masă, sub titlul: DE 1 MAI SAB- 
BATOBESC, LA BUCUBIILB MUNCH ÎMPLI
NIRI ȘI SATISFACȚII SUB SEMNUL „DA- 
CIADET*.

0 noua victorie in C. L dc rugbg

ROMÂNIA - SPANIA 22-6, 
LA MADRID

MADRID, 29 (prin telefon). Reprezentativa de rugby a 
României a obținut cea de-a doua victorie in acest sezon 
in cadrul competiției continentale organizate de F.LRA, 
invingind Spania cu 22—8 (7—6). Dar, așa cum o zi nu 
seamănă cu alta, iată că nici Intre două meciuri, fie ele 
disputate în interval de numai o săptămînă, nu există 
similitudini. După □ evoluție bună — duminica trecută — 
a tricolorilor în partida cu Italia (44—0), aceștia au prins 
aid — pe cochetul stadion Valle Hermoso, In fața a 
3 000 de spectatori, o zi mai slabă, o evoluție neconclu
dentă, mal ales pentru spectatorul care și-a pus „vizo- 
rul“ doar pe acest joc. „Aceasta să fie mult lăudata 
echipă a României, pe care presa locală o considera una
nim mare favorită ? Doar aceasta .să-l fie capacitatea T** 
se Întrebau, pe bună dreptate, cei care nu o mal văzuseră 
evolulnd. Pentru că, să ne Înțelegem, circa 60 de minute 
din cele 80 ale partidei s-a jucat moale, fără vigoare, 
rugbyștii noștri — evident superiori pe planul tehnicii

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 2-a)

> li iltlmele două zile ale întrecerilor pentru arme cu glonț

TRĂGĂTORII ROMÂNI AU CUCERIT 
4 TITLURI BALCANICE

Tn ultimele două zile ale Balcaniadei de tir pentru 
arme cu glonț, găzduită de poligonul bucureștean Tunari, 
rezultatele înregistrate s-au ridicat la un înalt nivel, 
participant!! — trăgătorii bulgari, în special — izbutind 
nu mal puțin decît 5 noi recorduri balcanice I La_ rîndiu 
lor, reprezentanții noștri au reușit să mai șteargă puțin 
din impresia nefavorabilă lăsată vineri, cîștigînd 4 titluri : 
Ia pistol viteză, individual și pe echipe și la pistol liber 
juniori, individual și pe echipe.

Tlnărul Constantin Țîrloiu, de 19 ani. elev al antre
norului Teodor CoIdea, a spălat onoarea trăgătorilor se
niori din proba de pistol liber, învinși fără drept de apel 
cu o zi Înainte. Cu 544 p, trăgătorul stelist s-a impus, la 
5 puncte diferență față de al doilea clasat, în întrecerea 
juniorilor. Muncind cu rîvnă atit la antrenamente cit și 
la concursuri, prin disciplina și rigurozitatea cu care 
execută indicațiile antrenorului, Tirloiu este capabil să-și 
ridice valoarea, amenințînd, In scurtă vreme, chiar po-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)



Divizia de hochei

DINAMO BUCUREȘTI 
NU MAI POATE PIERDE TITLUL I

In campionatele naționale de handbal, Divizia A

LIDERI - DINAMO BUCUREȘTI 
Șl ȘTIINȚA BACĂU

Campionatul Diviziei A la ho
chei — prima serie valorică — 
se apropie de sfîrșit. Sîmbătă 
și duminică au avut loc meciu
rile etapelor a 27-a șl a 28-a, 
care, Împreună, au constituit 
penultimul act al întrecerii. A- 
ceasta se va încheia în zilele de 
2 și 3 mai cu un cuplaj în care 
„capul de afiș* * * * * * * 8 9 * * * * 14 va fi — ca de- 
obicei — meciul Dinamo — Stea
ua, ale cărei rezultate nu mai 
pot schimba, însă, cu nimic si
tuația, Dinamo, cu un avans de 
I p (71 p față de 65 p) fiind 
încă de pe acum în posesia ti
tlului. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte de la partidele de sim- 
bătă și duminică.

CRAIOVA, 29 (prin telefon).
Conform previziunilor, Steaua a
Încheiat neînvinsă meciurile din
prima etapă a Diviziei A de
spadă: 1G—6 la Electroputere
Craiova, C.T.A. Steaua și Fa
rul Constanța, 11—5 la I.E.F.S. și
8— 8 (59—57) t.d. la C. S. Satu
Mare.

Revelația etapei a constituit-o 
echipa Electroputere Craiova. 
După înfringerea suferită, în pri
mul meci, la Steaua, spadasinii 
craioveni au înregistrat patru 
victorii consecutive, demonstrînd 
îndeosebi foarte multă ambiție:
9— 7 cu I.E.F.S. și C. S. Satu
Mare, 10—6 cu Farul Constanța și
12—4 cu C.T.A. Steaua. Precum 
se vede, victorii clare, rod al 
muncii, lăudabil spirit de echi
pă (Bodeanu. Lsăilă, Cărămidă, 
Rizea, Mănescu) care vor conta 
mult în viitoarele două etape. 
Deocamdată Electroputere se a- 
flă pe locul II, dar nu a lipsit 
mult să se situeze chiar în frun
tea competitoarelor (in cazul în 
care, Steaua nu ar fi câștigat la 
două tușe diferență cu C. S.
Satu Mare...).

Farul Constanța a obținut trei 
victorii : 10—6 la I.E.F.S. și C.S. 
Satu Mare și 7—7 (68—65) la
C.T.A.S. Două asalturi s-au în
cheiat cu duble înfringerL tn 
ciuda faptului că dispune de un 
lot valoros (Angel eseu. Duțu, 
Dim a, Rotaru, Nițulescu) forma
ția de pe Litoral nu a mai do
vedit omogenitatea cu care s-a

SCORURI DE... HANDBAL. 
Cele două jocuri din deschidere 
au oferit prilejul echipei Dinamo 
să-și mai înscrie două victorii în 
palmares în dauna lui A.S.E. 
Sportul studențesc. Jucînd Insă 
prea lejer, în unele momente, 
dinamoviștii au oferit adversa
rilor ocazia dte a înscrie mult 
mal multe goluri decît ar fi fost 
— poate — normal, iată rezulta
tele: 16—7 (5—0, 4—1, 7—6) prin 
punctele realizate de: Malinin 3, 
Tureanu 2, Pisăru 2, Z. Nagy 2, 
Axinte, Szabo, Toke, b. Nagy, 
Moroșan, Teodoriu, Bandaș, res
pectiv Moldoveanu 2, Steinberg, 
Constantinescu 2, Florian, Martin; 
18—9 (5—3, 7—4, 6—2), Tureanu 3, 
Malihin 3, Toke 2, Szabo 2, Pi- 
săru 2, Z. Nagy, Csiszer, Cos tea, 
Csata, Axinte, Nuțescu, respectiv 
Constantinescu 5, Steinberg, Na- 
nu, Florian, Martin. Au condus: 
Șt. Enciu, O. Barbu șl R. Do- 
brescu.

PESTE 10 000
LA MOTOCROSUL DE

Penultima etapă a „Cupei 
F.R.M.* la motocros, desfășura
tă duminică la Bughea de Jos, 
comună situată la 5 kilometri 
de Cîmpulung Muscel, a fost ur
mărită de peste 10 000 de specta
tori. La start s-au aliniat aproa
pe 50 de alergători (seniori, tine
ret și juniori).

în vervă deosebită, Ernest Mul- 
ner, campionul țării, a ciștigat 
ambele manșe la clasa seniorilor.

REZULTATELE ETAPEI — se
niori: 1. e. Miilner (Torpedo 
Zărnești), 2. A. ionescu (Poiana 
Cîmpina), 3. E. Laub (Electro Sf. 
Gheorghe), 4. Al. Enceanu (St. r. 
Brașov), 5. I. Plugaru (St.r. Bra
șov), 6. St. Paraschiv (Locomoti
va Ploiești). Tineret: 1. p. Titi- 
lencu (Torpedo Zărnești), 2. v. 
Petre (Flacăra Automecanlca Mo- 
reni), 3. Cs. Gyurka (Electro Sf. 
Gheorghe). Juniori mari (14—17 
ani): 1. d. Cojanu (Torpedo 
Zărnești), 2. T. Dulea (Str. Bra
șov), 3. E. Tase (Muscelul Cîm
pulung). Juniori mid (11—13 
ani): 1. Fl. Pop (I.R.A. Tg. Mu
reș), 2. E. Moașa (St. r. Brașov),

CAMPIONII DE TINERET 

LA JUDO
La Pitești, gtmbăilă șl duminică 

*u fost desemnați campionii re
publicani de tineret la judo. la- 
tă-i (in ordinea categoriilor) : 
Gh. Coman (Nitramonla Făgăraș), 
V. Stan (Flacăra roșie Buc.), V. 
Pușcașii (C.S.O. Muscelul Cîm
pulung), G. Sapta (C.S.S. Deva),
S. Epurescu (C.S.S. 1 Buc.), V. 
Oiței șl M. Cioc (ambii Dinamo 
Brașov).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 29 APRILIE 1979

I. Steaua — Univ. Craiova 1n. Poli. Iași -- C.S. T-viște 1m. F.c. Baia M. — Olimpia 1rv. Poli. Tim. — Dinamo 2V. U.T.A. — Sportul stud. 1VI. Chimia Rm. V. — Gloria Bz., 1vn. F.C. Bihor — S.C. Bacău 1vin. A.S.A. — Cor vinul 1IX. F.C. Argeș — Jiul 1X. Bologna — Torino XXI. Catanzaro — Milan 2XII. Lazio — Napoli 2xm. Verona — Perugia X
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI:

1.102.304 LEI

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 2“ 

DIN 29 APRILIE 1979

Extragerea I: 19 23 18 16; extra
gerea a Il-a: 24 39 5 62; extra
gerea a m-a: 59 36 45 47.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI ; 
739.846 lei, din care 45.476 lei re
port la categoria 1.

Tragerea Pronoexpres de 
miercuri 2 mai 1979 va avea loc 
tn București, la ora 17, In sala 
Clubului Progresul din str. dr. 
Stalcovici nr. 42; panoul cu nu
merele cîștigătoare va fl televizat 
tn cursul serii.

2-aSportul

STEAUA — DOUA VICTORII 
CLARE. Partidele vedetă au 
constituit, atit slmbătă, cit $1 
duminică dimineața, confruntări 
mal Interesante, Unirea SI. 
Gheorghe opunînd o dîrză rezis
tență in fața echipei Steaua care 
a ciștigat totuși cu 12—2 (3—1,
5—0, 4—1), prin punctele reali
zate de Olenici 3, Popa 2, Nis- 
tor 2, Justinian, Gheorghiu, V. 
Huțanu, Cazacu, Popescu, respec
tiv Herghelegiu șl Kemenessy șl 
9—3 <4—0, 2—3, 3—0), Cazacu 2,
Sandor, V. Huțanu, Olenici, Pra- 
kap, Popa, Justinian, Popescu, 
respectiv Baka, Csiki, Kedves. 
Arbitri: J. Becze, Fl. Gubernu 
și I. Lupu (C.A.).

SCORURI APROAPE SIMETRI
CE. La Miercurea Cluc, forma
ția locală, aflată pe locul în ol 
clasamentului a obținut două 
victorii meritate in confruntarea 
cu Dunărea Galați: 6—3 (5—2,
0—0, 1—1), au marcat Todo- 4, 
Szenteș, E. Antal, respectiv Li
ga 2, Peter și 7—3 (2—0, 2—0,
3—3), Todor, E. Antal, A. Gali, 
Szenteș, Bartalis, Peter, Demeter, 
respectiv Chiriță, Bălăneanu, 
Brand abur. Arbitri: A. Biro (Tg. 
Mureș) — A. Dibemardo șl A. 
Gddri (ambii Cluj-Napoca). (V. 
Pașcanu — coresp.)

★
Programul jocurilor ultimelor 

etape: marți 1 mal șl miercuri 2 
mal. Ia Miercurea Cluc: Unirea 
Sf. Gheorghe — S.C. Miercurea 
Cluc, miercuri 2 mal șl joi 3 mal, 
la București, ORA 14,45; A.S.E. 
Sp. Studențesc — Dunărea Ga
lați; ORA 17: Dinamo — Steaua.

DE SPECTATORI
LA BUGHEA DE JOS
3. L. Rosonczl (I.R.A. Tg. Mureș). 
Pe echipe a ciștigat Torpedo Zăr
nești cu 75 p.

CLASAMENT GENERAL după 
patru etape: L Steagul roșu 
Brașov 23C p, 2. Electro Sf. 
Gheorghe 104 p, 3. Flacăra Au- 
tomecanica Morenl 163 p, 4. Tor
pedo Zărnești 135 p, 5. Poiana 
Cimplna 118 p. (Traian IOANI- 
TESCU).

0 NOUĂ VICTORIE ÎN C. E. DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

și al gabaritului, al pregătirii 
atletice generale —, in loc să 
se impună cu ușurință, s-au 
văzut angajați in acțiuni de 
uzură, minute In șir fiind con
trabalansați de o echipă spa
niolă iute, inimoasă, și desigur 
ambiționată de faima XV-ului 
României. Multe baloane simple 
s-au pierdut copilărește din 
cauza unei inexplicabile preci
pitări a înaintării, iar baloane
le bune — pentru că au fost 
și din acestea ! — s-au irosit 
cu multă ușurință de către 
linia de treisferturi, care nu a 
ales soluții simple, complicîn- 
du-se inutil. Trebuie să arătăm 
că toată linia de atac (inclusiv 
fundașul) a evoluat destul de 
slab, ridicînd unele semne de 
întrebare (mai bine ca duminica 
trecută — doar Alexandru). O 
circumstanță ușurătoare : arbi
trajul slab al lui Claude Irlin- 
ger care, lăsînd liber jocul la 
ofsaid al echipei mai modeste, 
a dat peste cap formația noas
tră in intențiile ei de atac.

Și totuși, în ultimele 10 mi
nute, tind a înțeles, în fine, 
că trebuie să găsească soluții 
situației din teren, echipa 
României a jucat mai aproape 
de valoarea sa.

Cum s-a înscris : după obiș
nuitul joc de studiu, în min. 7 
MORICHE profită de o lovitură 
de pedeapsă : 0—3. Egalează,
prin același procedeu, ALE-

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POPICE DIN CAPITALĂ
Aj-ena Voința din Capitală a 

găzduit, timp de trei zile, tradi
ționalul turneu internațional orga
nizat de UCECOM, la care au 
participat formațiile feminine și 
masculine Start Bratislava, B.S.G. 
Crai Zeiss Jena (R. D. Germană), 
Spartakus Budapesta, precum și 
echipele românești Voința Bucu
rești șl Voința Tg. Mureș (numai 
la fete). întrecerile au fost foarte 
interesante, viu disputate, mai 
ales la bărbați, unde câștigătorii 
la individual au fost departajați 
de numai două bețe. Trei dintre 
cele patru locuri premiate au 
revenit popicarilor români, care 
au jucat, cum era și de aștep
tat, bine. La individual au cișli- 
gat Maria Luca, de la Voința 
Tg. Mureș, și W. Oestereicher 
(Cari Zeiss Jena), iar pe echipe 
sexteturile Voinței București. Un 
fapt rar întilnit s-a înregistrat în 
concursul fetelor unde jucătoarele 
Elena Andreescu și Birgit Hun
ger (Carl Zeiss Jena) au realizat

REZULTATE TEHNICE, ETAPA A Xlll-a
FEMININ

Mureșul Tg. Mureș 
Hidrotehnica Constanța 
Rulmentul Brașov 
Rapid București 
Universitatea Timișoara

Steaua
Universitatea Craiova 
Știința Bacău
H.C. Minaur Baia Mare
C.S.M. Bonz ești

— Progresul București
— Confecția București
— Constructorul Baia Mare
— Știința Bacău
— Universitatea București

MASCULIN
— Gloria Arad
— Politehnica Timișoara
— Universitatea Cluj-Napoca
— Universitatea București
— Dinamo București

Etapa viitoare — a XTV-a — se dispută joi, 3 mai.

Duminică s-a disputat, în am
bele campionate de handbal aie 
Diviziei A, etapa a Xirr-a. In timp 
ce la băieți înregistrăm statu quo 
datorită victoriilor — Ai-firile — 
ale fruntașelor în partidele sus
ținute tn deplasare (conduce Di
namo, urmată de Politehnica, 
Steaua, H.C. Minaur etc.), la fete 
s-au produs schimbări importan
te. Pe primul loc a trecut știința 
Bacău, fosta lideră — Construc
torul Baia Mare — coborând pe 
treapta a treia (L Știința Bacău,
2. Hidrotehnica Constanța, 3, 
Constructorul Baia Mare). Dar 
ptnă la o ierarhie definitivă mai 
sînt... 5 etape.

FEMININ
RULMENTUL BRAȘOV — 

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
ÎS—10. Victorie netă a brașovence- 
kxr asupra liderului, la capătul 
unui med de mare angajament. 
Succesul a fost asigurat de un 
final net superior. Au marca* : 
Tat 7, Drăgușel 2. Marcov 2, Nan
2, Oancea 1 și Pătruț 1 — pen
tru Rulmentul. Cazacu 3, Iorda- 
che 2, Adochiței 2, Iacob 1 și 
Barta 1 — pentru Constructorul. 
Bun arbitrajul cuplului bucu- 
restean Gh. Dumitrescu — St. 
Georgescu. (C. GRUIA — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA BACAU 13—17. Atacurile bă- 
căuancelor au fost mal viguroa
se, ratările mal puține, astfel că 
oaspetele au reușit să se distan
țeze de Rapid. Au marcat : Mălai 
5, Ignat 4, Harabulă 3 și Moraru 
1 — pentru Rapid, Torok 6, vieru
3, Florea 2, Marian 2, Văcaru 2, 
Lupșor 1 și Amar and ei 1 — pen
tru Știința. Au arbitra* ploieștenii 
N. Danieleanu (cu multe greșeli) 
șl I. Nicolae. (I. G.)

XANDRU, în min. 17. Spaniolii 
mai iau o dată conducerea : 3—6 
în min. 31 (MORICHE, 1. p.). 8 
minute mai tîrziu, la o grăma
dă în „22“-ul gazdelor, mingea 
curge bine spre treisferturi, a- 
junge la Constantin, care trimite 
scurt și pe jos un balon de 
urmărire, Garcia alunecă, iar 
GH. DINU profită și culcă în 
butul advers : 7—6. După pauză, 
în min. 51, Noriega este sur
prins în ofsaid, ALEXANDRU 
transformînd lovitura de pe
deapsă : 10—6. Trec 20 de mi
nute pînă se mai marchează : 
după o suită de percuții care 
duc grămada în spațiul de țin
tă al spaniolilor, SCARLAT 
(susținut de Stoica) reușește o 
încercare. transformată de 
CONSTANTIN .- 16—6. Iar în 
min. 73, după un contraatac al 
lui Murariu, MOTRESCU (în
cercare) și ALEXANDRU (trans
formare) stabilesc rezultatul fi
nal : 22—6 pentru România.

Arbitrul francez Claude Irlin- 
gcr, ajutat la linie de Bănceanu 
(România) și Sancristan (Spa
nia), a condus formațiile : 
ROMANIA : Tudose — Gh. Di
nu, Constantin, Becheș, Mo- 
trescu — Alexandru, Paraschiv
— Murariu, Dumitru, Stoica — 
Pintea, M. Ionescu — Scarlat, 
Munteanu, C. Dinu. SPANIA : 
Apraiz — Cristin, Garcia, Ji
menez, Torres — Moriche, No
riega — Blanco, Epalza, Soler
— Neira, Pardo — Camina (min. 
50 Marques), Usabiaga, Galdos.

același rezulta* — 418 p d, fiind 
egale șl la bile goale (zero) și 
la „izolate" (148).

REZULTATE TEHNICE — femi
nin, individual: 1. Maria Luca 
(Voința Țg. Mureș) 435 p d, 2. 
Elena Pană (Voința București) 
423, 3. Elena Andreescu (Voința 
București) și Birgit Hunger (Carl 
Zeiss Jena) 418, 5. Elisabeta Al
bert (Voința Tg. Mureș) 415. 6.
Maria Luca (Voința București) 
413. Pe echipe : 1. Voința Bucu
rești 2416 p d, 2. Voința Tg. Mu
reș 2379, 3. Spartakus Budapesta 
2310, 4. Carl Zeiss Jena 2295. Mas
culin, individual : 1. W. Oesterei
cher (Carl Zeiss Jena) 888 p d, 2.
H. Ardac (Voința București) 886.
3. St. Deac (Voința București) 
867. 4. I. Păgideanu (Voința Bucu
rești) 865 5. K. Fekete (Sparta-
kus Budapesta) 863 Pe echipe :
I. Voința București 5163 p d, 2. 
Spartakus Budapesta 5039, 3. 
B.S.G. Carl Zeiss Jena 4982, 4. 
Start Bratislava 4777 (T. Ii.).

HIDROTEHNICA CONSTANTA— 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 24—18. 
Cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Dimofte 6, Frincu 5, 
Tomescu 4 și Negru 4 (pentru 
Hidrotehnica), Eremia 5 și Bidiae 
4 (pentru Confecția). (P. ENA- 
CHE — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
18—8 Joc la discreția gazdelor. Au 
marca* : Șlefanovici 5, Cojocaru
5, Popăilă 3, Luțaș 3, Căpățlnă 2 
— pentru Timișoara, Sandu 6, 
Ivan 1 șl Anton 1 — pentru 
București. (C. CtREȚU — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 13—9. In 
revenire de formă, mureșencele 
au realizat o victorie dară. Au 
marcat : Gaal 5, Dorgo 3, Bărbat
2. Olteanu 2 șl Kiss 1 — pentru 
Mureșul, Popa 7, Achim 1 șl Fo- 
tinl 1 — pentru Progresul. (A
SZABO — coresp.).

MASCULIN
C.S.M. BORZEȘTI — DINAMO 

BUCUREȘTI 15—17. Liderul s-a 
impus greu în fața unei formații 
foarte bătăioase. Marcartari : Blâș
6, Budoacă 3, Arsene 2, A. Ber- 
becaru 2, G. Berbecaru 1 si Ba
dea 1 — pentru Borzești, Bedivan 
5, Cosma 5, Durău 3, Ștef 3 și 
Tase 1 — pentru Dinamo. Au ar
bitrat R. Antochi și H. Boschner 
(Brașov). (V. NENIȚA — coresp.).

STEAUA — GLORIA ARAD 
24—16. Adversarii echipei lui Cor
nel Oțel ea și Otto Telman au în
cercat — și pe alocuri au reușit — 
să dea o replică susținută Steaua 
s-a impus însă datorită unei su
perioare forțe de atac și unei a- 
p arări mai bine organizate. Au 
înscris : Dumitru 6, Birtalan 5, 
Voina 3, Drăgăniță 3, Cheli 3. Tu- 
dosie 2, Kicsid 1 și Croitoru 1 — 
pentru Steaua, Burger 6, Jenea 5, 
Mirică 2, Kolleth 1, Butuc 1 și 
Ionescu 1 — pentru Gloria. Foar
te bun arbitrajul constănteni2or 
C. Crist ea și Gh. Dumitrescu. 
(Ion G A VRILES CU).

ȘTIINȚA BACAU — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 22—18. 
Cele mai multe puncte au fost 
marcate de Vasilache 8, Deacu 4, 
respectiv Jurcă 6 și Rusz 6. 
Foarte bun arbitrajul cupftuiai 
bucurc^tean P. Cîrligeanu — V. 
Sidea. (I. LANCU — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 12—13. 
Joc de mare luptă, presărat 
cu numeroase durități. Cede mai 
multe goluri : Ciobanu 4, respec
tiv F&lker 5. (V. POPOVICI — 
coresp.).

H. C. MINAUR BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
33—20. Joc la discreția gazdelor 
care au avut în Măricel Voinea 
(9) și Mihai Mironiuc (7) oei uiai 
eficienți jucători. De la oaspeți 
cele mai muMe goluri, au fost 
înscrise de Bako — 5. (V. SA-
SARANU — coresp.).

STEAUA CONDUCE DUPĂ ETAPA INAUGURALA 
ÎN DIVIZIA A DE SPADĂ

24—16 (13—9) 
13-13 ( 4—6) 
22—18 (10—9) 
33—20 (19—8) 
19—17 ( 6—7)

L3— S ( ®— 4) 
24—1*8 (12—11) 
15—10 ( 4— 3) 
13—17 ( 6— 8) 
1»- 8 ( 5)

Marin Stan, pentru a doua oară 
consecutiv, campion al trăgăto- 
Tilor de pistol viteză din Balcani

TRĂGĂTORII ROMÂNI
AU CUCERIT 4 TITLURI 

BALCANICE
(Urmare din pag. 1)

zițiile unor seniori fruntași. 
Bine secondat de L Neagu și 
de Șt. Biolan, acești 3 trăgători 
tineri au ciștigat clar și între
cerea pe echipe.

O excelentă evoluție a avut 
Marin Stan, în proba de pistol 
viteză. în condiții foarte dificile 
de luminozitate (două ținte in 
umbră, una în penumbră și alte 
două în plin soare), M. Stan a 
devenit pentru a doua oară con
secutiv campion balcanic cu un 
rezultat de palmares : 596 p (pe 
manșe : 300 p + 296 p). Remar
cabile evoluțiile lui Corneliu 
Ion și a tînărului Florin Irimia, 
ultimul trecînd pe lingă un re
zultat prestigios din cauza unei 
greșeli de tehnică, ușor de re
parat în viitor.

REZULTATE TEHNICE : pis
tol liber, juniori : 1. C. Tîrloiu 
544 p, 2. T. Nedialkov (Bulga
ria) 539 p, 3. I. Neagu 539 p, 
... 7. Șt Biolan 528 p ; echipe :
1. România 1611 p (n.r. națio
nal) . 2. Bulgaria 1 602 p. 3. Iugo
slavia 1 564 p ; pușcă liberă,
3 X 40 f : 1. S. Pejovic (Iugo
slavia) 1164 p (n.r. balcanic),
2. Nonka Matova (Bulgaria)
1 162 p, 3. I. Codreanu 1 157 p, 
... 6. R. Nicolescu 1 154 p. 10. I. 
Olărescu 1144 p. 12. N. Rotaru 
1142 p ; echipe : 1. Bulgaria
4 622 p (n.r. balcanic), 2. 
Iugoslavia 4 598 p, 3 România 
4 597 p ; pușcă standard, 3 X 20 
f. senioare : 1. Nonka Matova 
580 p (n.r. balcanic), 2. Anka 
Pelova (Bulgaria) 573 p, 3. Va- 
lerija Sabatka (Iugoslavia) 572 
p, 4. Roxana Lămășanu 566 p, 
... 6. Mariana Feodot 563 p ; 
echipe : 1. Bulgaria 1 713 p (n.r. 
balcanic), 2. Iugoslavia 1695 
p, 3. România 1 685 p. ; juniori :
1. E. Marinov (Bulgaria) 576 p,
2. P. Zuprianov (Bulgaria) 568 
p, 3. F. Minișan 567 p. 4. Maria 
Lakatoș 566 p. ... 10. F. Cristo- 
for 557 p ; echipe : 1. Bulgaria 
1703 p (n.r. balcanic). 2. Româ
nia 1690 p, 3. Iugoslavia 1675 p ; 
pistol viteză, seniori : 1. M. 
Stan 596 p, 2. C. Ion 595 p,
3. A. Gered 589 p, ...7. F. Iri
mia 583 p ; echipe : 1. România 
2361 p, 2. Bulgaria 2315 p, 3. 
Albania 2292 p.

impus în ediția precedentă. Ră- 
mtoe să o afișeze în etapele care 
urmează.

I.E.F.S. a realizat două victorii: 
8—7 la C.S. Satu Mare, un asalt 
Inchetaidu-se printr-o dublă în
frângere, șl 12—l la C.T.A.S. In 
general, echipa bucureșteană a 
avut o prestație modestă. C. S. 
Satu Mare are la activ doar o 
victorie : 8—8 (65—63) la C.T.A.S., 
dar prin tinerețea lotului promi
te mai mult în viitorul’ apropiat. 
Marea Învinsă a etapei a fost 
C.T.A. Steaua, nici o victorie, 
deși nu a fost prea departe de 
ea în partidele cu Farul și cu 
C.S. Satu Mare.

Clasament : 1. Steaua 5 v, 49 
asalturi ciștigate — 10 p ; 2.
Electroputere Craiova 4 v. 44 = 
8 ; 3. Farul C-ța. 3 v, 39 = 6 ; 4. 
I.E.F.S. 2 v, 38 = 4 ; 5. C.S. Satu 
Mare 1 v. 36 — 2 ; 6. C.T.A.S. 
Buc. 0 v, 29 = 0.

In campionatul individual, faza 
a doua a etapei întîi. Octavian Zi- 
daru a fost cel mai activ dintre 
spadasini (2 v), ciștigînd ..finala 
mică" susținută in compania lui 
I. Popa (1 v) și C. Bărăgan (0 v), 
toți de la Steaua. Ceilalți 9 tră
gători calificați în finala mare a 
probei sînt : L. Angelescu și I. 
Dima (Farul C-ța), A. Pongracz 
(A.S.U. Tg. Mureș), G. Dinescu 
(I.E.F.S). R. Szabo, St. Vlad. M. 
Fecser. Fr. Csocsar (toți de la 
C.S. Satu Mare) și C. Nicolae 
(Progresul București).

Tiberiu STAMA



dintre candidațiî noștri la laurii olimpici.

Primele flori Ia buchetul atletism ului 79

8 000 de spectatori •idjloncazi pe \adia

care 
Pop, 
3 In 
asl-

la Moscova, 
românească să 

obține rezultate

răsplătită cu note 
cele mai înalte, 
numai ci te va zile, 
avea să reconfir- 
București. cu pri-

tele mondiale, dar și a- 
nul viitor 
scrima 
poatăale alergătorilor 

Lovin. Mandea 
Ilie Floroiu, Paul 
O mențiune me-

Din anul 1944, de cînd și-a cucerit libertatea, și a început o viață nouă, 
poporul nostru s-a obișnuit, la marile sale sărbători, să-și treacă în 
revistă înfăptuirile, să jaloneze calea de urmat în viitor. Așa și de 1 

Mai. In acest fapt de primăvară, Armindenul ne îndeamnă nu numai la prive
liști naturale, ci și la un panoramic al activității sportive de performanță. 
Imbold la acest tur de orizont ne dă și împrejurarea că de acum și pînă la 
inaugurarea celei de a 22-a Olimpiade au mai rămas doar 450 de zile I

In acest ultim an preolimpic, indiscutabil cel mai important in ciclul pre
parator pentru Jocurile de la Moscova, primele luni ale lui 1979 ne-au oferit 
o mostră a posibilităților unora

de care întotdeauna a 
fost mîntfră*. Nu mai pu
țin însemnat este apor
tul celorlalte arme, în 
special al săbiei. Recent, 
la Sportcsarnok din Bu
dapesta, sabrerii clubu
lui Steaua au cucerit 
medalia de bronz în Cu
pa Europei, după 
liderul lor, loan 
s-a clasat pe locul 
„Cupa Hungaria*.
gurindu-și o poziție bu
nă și în ierarhia mon
dială.

&
&

i

I

Cu mult înainte de a 
se da Startul oficial sezo
nului atletic competițio- 
nal în aer liber, au și în
ceput să răsară, ca vesti
tori ai primăverii, sem
nele' promițătoare ale 
înaltei performanțe. Toc
mai la antipozi, în Noua 
Zeelandă, și pe urmă în 
sălile europene, s-au în
scris pe răbojul recordu
rilor mondiale de nu mai 
puțin de trei ori numele 
unei alergătoare român
ce : Natalia Mărășescu. 
Chiar dacă probele ata
cate nu sînt olimpice, ci
frele semifondistei cra- 
iovence dovedesc capaci
tatea de a face față cu 
succes rigorilor unor mari 
întreceri. Proba calită
ților sale. Natalia Mâ- 
răș'escu a făcut-o nu nu
mai în curse solitare, ci 
— la campionatele euro
pene de sală de la Vie- 
na, unde a cucerit pen
tru a doua oară în ca
riera sa titlul continental 
la 1500 m — chiar și în 
compania unor adver
sare redutabile, potenția
le partenere de întrece
re și la Moscova în 
1980. Buchetul perfor
manțelor atletice de 
început de sezon trebuie 
completat 
bune (pe

tiei) 
Fița 
Puică, 
Copu.
rită tinărul student Ho- 
ria Toboc, medaliat cu 
bronz ia C.E. de sală, 
care încearcă să-și valo
rifice talentul în dificila 
probă a turului de sta
dion.

In cununa performan
țelor acestei promițătoa
re primăveri lși află un 
loc distinct sportul gra
ției $1 al frumuseții, 
gimnastica. Marea vede-

urmărească. Măiestria sa 
a fost 
dintre
După
Nadia 
me la

Cn

cu rezultatele 
treptele

succes

evolu-

care
O disciplină 

caută cu timiditate, 
cu multă trudă, drumul 
spre arena olimpică este 
pentatlonul modern. U- 
nul dintre exponențil re
marcabili ai acestui difi
cil multi -sport, bucu- 
reșteanul Dumitru Spîr- 
lea încununează o fru
moasă și lungă carieră 
prin prima sa mare vic
torie peste hotare, cîști- 
gînd campionatele inter
naționale ale Franței, în 
prezența unor mari ve
dete ale acestui sport.

care-și 
dar

Nadia Comăneci inir-o po: e caracteristici la paradele

ale lui Nicu Gingă, Pe
tre Dicu, Vasile Andrei, 
Roman Codreanu, Aurel 
Neagu, Aurelian Rențea 
sau Vasile Pușcașu, — 
pentru cei mai mulți 
de fapt reeditarea unor 
izbinzi la precedentele 
competiții continentale
— sînt de bun augur 
lupta pentru medaliile 
limpice, declanșată 
plan psihologic încă 
pe acum. Este încuraja
toare remarca președin
telui F.LL.A., Milan Er- 
cegan, care sublinia ca-' 
racterul științific al 
pregătirilor și perseve
rența tehnicienilor ro
mâni (ta frunte cu repu
tatul antrenor emerit Ion 
Corneanu) în șlefuirea 
viguroaselor talente nati
ve ale atitor și atitor 
zdraveni flăcăi români.

★
Ar fi nedrept să uităm 

in acest sumar bilanț — 
acum cu numai 300 de 
zile înaintea startului 
Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Lake Placid
— pe hocheiști, care au 
obținut, prin luptă, in ca
drul campionatului mon
dial (grupa B) de la Ga
lați. o meritată calificare 
la turneul olimpic, pre
cum și pe boberii Paul 
Neagu și Gheorghe Piep- 
tea care au cucerit me
dalia de argint Ia bob 2

Constantin Alexandru 
autorul unei splendide 
performante sportive : 
cucerirea de 5 ori a titlu
lui de campion al Eu

ropei !

in
europene
la Cervinia. sporind nă
dejdea într-o nouă afir
mare românească în 
cest sport al curajului 
îndemînării tehnice.

cadrul campionatelor 
de tineret de

a-
Și

promite altele...
printre care Pyciak- 
Peciak, Lednev, Kancsal 
șa., medaliați ai multor 
campionate mondiale sau 
Întreceri olimpice. Acest 
succes — dublat de în
crederea în seriozitatea 
și pasiunea manifestate 
în pregătiri de Întregul 
lot, sub conducerea an
trenorului coordonator 
Gheorghe Tomiuc — in
dică un pas spre maturi
zarea necesară pentru a 
putea face față cerințe
lor unei 
pice.

Voleiul $1 calificarea
Performanțe meritorii, 

dătătoare de nădejdi, au 
obținut și echipele frun
tașe ale campionatelor 
noastre de volei și hand
bal, participante la com
petiții continentale. Cu 
totul îmbucurătoare este 
resuscitarea voleiului 
masculin care-și redove- 
dește vitalitatea pe plan 
internațional, dîndu-ne 
credința că există teme
iuri pentru calificarea 
olimpică, în urma cam
pionatelor europene din 
Franța, din luna octom
brie. Cîștigînd „Cupa cu
pelor* (Dinamo) și fiind

întreceri

la 1 o

olim-

prezenți 
pei 
peni* (Steaua), voleiba
liștii români au demons
trat posibilități reale de 
a împlini speranțele ce 
se investesc ta eL De 
asemenea, handbaliștU 
de la Dinamo (C.C.E.) și 
Minaur Baia Mare („Cu
pa cupelor") au lăsat să 
se întrevadă, pînă în fa
za semifinalelor, la care 
au ajuns, frumoase vir
tuți, evidențiind — în a- 
fara jucătorilor consa- 
crați — tineri capabili 
să concure la formarea 
unui puternic lot națio
nal.

în finala 
campionilor 

(Steaua)
„Cu- 
euro-

Pe prima treaptă a podiumului de premiere
în mod tradițional pre

zenți în palmaresul o- 
limpic, scrimerii români 
parcurg succesive pra
guri de confirmare a va
lorii, prin numeroasele 
concursuri care-1 cheamă 
nu numai la întrecerile 
cupelor europene, ci și 
la treptele unei ierarhii 
mondiale ce se stabilesc 
pe puncte, ca la tenis 
sau schi. Floretistele au 
dobîndit, la jumătatea 
lunii martie, la Torino, 
„Cupa Europei", la ca
pătul unor întreceri în
cărcate de dramatism : 
în finala cu A.Z.S. Var
șovia, conduse cu 7—4, 
scrimerele de la Steaua 
au găsit nebănuite re-

surse de energie și am
biție sportivă, 
handicapul 
încheiat
(8—8), dar victoria a fost 
decisă de
tușe, favorabil echipei 
noastre. Pe planșe, la 
Torino, au binemeritat 
Ecaterina Stahl, Suzana 
Ardeleanu, Marcela Mol
dovan, Viorica Țurcan, 
Adriana Dragomir, con
duse de fosta campioană 
mondială Olga Szabo, 
..Important este — de
clară Ecaterina Stahl — 
ca fetele să-și mențină 
capacitatea * - —
aplombul ______
pentru ca în august, la 
Melbourne, la campiona-

refăctad 
, meciul s-a 
la egalitate
numărul de

de luptă, 
în asalturi,

Repetiții generale prcolimpicc...

ani, Na- 
reinnodat 
victoriilor 
arhiplină 
Londra,

tă a ultimilor 
dia Comăneci a 
strălucit șirul 
sale în 
Wembley 
riștigînd 
oară — 
4 ani — 
teu „Cupa mondială*. 
Peste 8 000 de spectatori 
au ovaționat noile exer
ciții. complexitatea a- 
cestora și elementele in 
premieră mondială pe 
care le-a prezentat Na
dia, producând o impre
sie excelentă mai ales 
specialiștilor veniU s-o

sala 
din 

pentru a doua 
la distanță de 
prestigiosul tro- 

,Cupa

Roadele miilor de
O încercare similară se 

înregistrează 
Miile de ore 
mente asidue 
in afara lor 
dea roadele și in natația 
românească, 
ve de speranță când 
înotătoare 
rești urcă 
Nashville 
nite, la ___
din Londra sau la pisci
na din Minsk. Carmen 
Bunaciu este autoarea a-

fi la ln.X. 
de antrena
ta bazine și 
tacep să-și
Stat moti- 

o 
din Bucu- 

pe potfitan la 
in Statele Li- 
Crystal Palace

in-

I

I

lejul campionatelor 
ternaționale ale Româ
niei, stadiul său de pre
gătire și justificatele sa
le pretenții la titlul de 
cea mai bună gimnastă 
a lumii. Mai ttaăra sa 
parteneră. Emilia Eberle 

ce a eiștigat 
cadrul celui de 

Mare premiu al 
Paris — a se
ca brio pe Na

și se 
acum

— după 
probe in 
al 5-lea 
orașului 
condat-o 
dia la București 
arată de pe 
o pretendentă redutabilă 
la medaliile viitoarelor 
mari competiții.

Acest sumar bilanț de 
primăvară trimite cu gîn- 
dul la marile competiții 
internaționale ale lunilor 
imediat următoare. Spor
tivii fruntași din Româ
nia, candidați la loturile 
olimpice, vor fi prezenți 
la campionatele mondiale 
și europene care se con
stituie. de această dată, 
nu numai in întreceri de 
prestigiu anual, ci in a- 
devărate repetiții gene
rale preolimpice. exce
lente ocazii de verificare 
a potențialului propriu și 
a stadiului de pregătire, 
raportate la principalii 
adversari în lupta pen
tru medaliile olimpice.

Iată, încă in luna mai, 
pe sportivi ii așteaptă nu 
mai puțin de 4 confrun
tări continentale 
gimnastică (fetele la Co
penhaga și băieții

Ia :

per-

orc de antrenament
cestor succese, ea tind 
adesea secondată de 
ploieșteanca Irinel PS- 
nulescu și de Mariana 
Paraschiv.

Acum dnd e foarte a- 
proape începutul sezonu
lui in aer liber, aștep
tăm cu încredere conti
nua ameliorare a per
formanțelor și recordu
rile in piscine, astfel ca 
și înotătoarele noastre 
să se poată arăta com
petitive pe plan olimpic.

_ _ . la
Essen), box (Koln), hal
tere (Sofia) și judo (Bru
xelles). Cu nerăbdare 
este așteptată .proba de 
foc* a pugillștilor noștri, 
care au datoria să re
intre in plutonul fruntaș, 
comportindu-se la înălți
mea tradiției școlii de 
box din România. Spe
ranțele vizează în spe
cial pe cei tineri, prin
tre care Daniel Radu, 
campion european de ti
neret in 1978. Ion Boboc. 
Titi Cercel. Vasile Gîr- 
gavu. Examenul turneu
lui _
tura 
rești 
greș

Luptătorii român, din noo lideri pe continent
Abia s-au încheiat, la 

București — care și-a 
dovedit din nou capaci
tatea de a organiza, in 
foarte bune condiții, 
mari manifestații spor
tive internaționale — 
campionatele europene 
de lupte greco-romane 
și libere. A fost un ex
celent prilej pentru spor
tivii noștri, per.tru teh
nicieni, de a trece în re
vistă — în prezența și 
în concurență cu mari 
valori mondiale ale a- 
cestei discipline — po
sibilitățile actuale și 
de perspectivă.

Pentru toți cei aflați 
Ia Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, în 
acele zile, 
strădaniile 
torilor, 
străini, ca 
țele lor, 
prin filtrul 
comparațiilor

era evident că 
tuturor luptă- 
români sau 
și performan- 
erau trecute 

exigent al 
în lumi-

na viitorului turneu o- 
limpic de la complexul 
T-S.K.A. din Moscova. In 
aceste circumstanțe, cu 
atit mai valoroase a- 
par rezultatele luptători
lor noștri, care au cu
mulat, la cele două sti
luri.
care 
gint 
alte 
podiumului.

Pentru a doua oară 
consecutiv, echipa Româ
niei obține primul loc pe 
continent (la stilul gre- 
co-roman), vădind o re
marcabilă constanță va
lorică de ansamblu. Cum 
însă în competiția olim
pică de lupte nu se iau 
in considerație decît cla
samentele individuale, 
evident că succesele de 
la București ale lui Con
stantin Alexandru, Ște
fan Rusu, Ion Draica 
(medaliați cu aur), ca și

10 medalii, dintre 
3 de aur, 3 de ar
și 4 de bronz, ca și 
locuri in apropierea

internațional „Cen- 
de aur* de Ia Bucu- 
a subliniat un pro- 
încurajator.

Prestațiile bune, 
tima perioadă de 
ale halterofililor 
ne îndreptățesc să 
tâm din partea lor me-

★
La capătul acestui 

noramic, se cuvine 
menționăm că pentru 
ce se pregătesc de Olim
piadă greul abia începe. 
Sint 450 de zile fierbinți, 
in care hotărâtoare devin 
asiduitatea, seriozitatea, 
stăruința, ambiția în an
trenamente, puterea de 
luptă și patriotismul in 
competiții. Numai în a- 
cest fel, fără nici o clipă 
irosită, pot sportivii ro
mâni să reprezinte cu 
cinste culorile patriei, să 
adauge noi victorii pe tă- 
rîm sportiv la prestigiul 
de care se bucură astăzi, 
în întreaga lume. Româ
nia socialistă.

Este necesar ca spor
tivii noștri să urmeze 
demnul părintesc 
al secretarului ge
neral al partidului 
nostru, tovarășul

in ul- 
timp. 
noștri 

aștep-

pa
să 

cei

reu noi recorduri și . 
formanțe care să-i ducă 
mai repede și mai sigur 
din categoria olimpică B 
în categoria A.

Toate competițiile ve
rii și ale toamnei se con
stituie în lumea întreagă 
in ceea ce metodiștii au 
denumit „modelarea pre
gătirilor* pentru Olim
piada 1980. Disputîndu-se 
la aproximativ un an 
înaintea Jocurilor de la 
Moscova — și aici tre
buie să includem și cea 
de a 7-a ediție a Spar- 
tachiadei sovietice (21 
iulie — 5 august), des
chisă, de astă dată, și 
concurenților străini — 
unele dintre acestea vor 
fi folosite drept un se
ver examen 
în condiții 
cele de la 
limpice.

în fața sportivilor noș
tri stau, pînă la sfîrșitul 

■acestui an, următoarele 
teste importante : cam
pionatele mondiale de : 
scrimă (Melbourne, iu
lie), pentatlon modern 
(Budapesta, august), ca- 
iac-canoe (Duisburg, au
gust), canotaj (Bled, au
gust), ciclism (Walken- 
burg — Olanda, august), 
lupte
S.U.A., septembrie), gim
nastică 
brie), judo (Paris, octom
brie) : campionatele eu
ropene de baschet mas
culin (în Italia, iunie), 
natație (Cupa Europei) 
— grupa B, în Spania, 
ațigust), atletism (Cupa 
Europei — finala la To
rino, august), tir (Lvov, 
septembrie), volei (în 
Franța, octombrie) etc.

★ ★
NICOLAE CEAUȘESCU, 
care le spunea olimpicilor 
noștri după 
că „factorul 
pentru a obține victorii, 
pentru a te putea ridica 
pe treptele cele mai 
înalte, în snort ca și în 
alte domenii, îl consti
tuie munca, perseve
renta".

Succesele de la ediția 
precedentă a Jocurilor O- 
limpice obligă pe actualii 
tricolori să facă totul 
pentru a spori zestrea de 
medalii și puncte a spor
tului românesc la cea de 
a XXII-a Olimpiadă !

de selecție, 
similare cu 
Jocurile O-

(San Diego
(Dallas, octom-

Montreal 
principal

g

I

I
I
g

I
m-

Victor BĂNCIULESCU 
Romeo VILARA 

Foto : Dragoș NEAGU
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ÎMPLINIRI Șl SATISFACȚII SUB SEM
Miesfewd dimineață (de la ora 10), pe Stadionul Republicii din Capitală

0 MARE MANIFESTARE CULTURAL-SPORTIVĂ
DEDICATA GENERAȚIILOR DE MÎINE
In programul sportiv, la loc de frunte, finalele pe țară ale „Crosului tineretului" $1 „Crosului pionierilor**

PROBELE FINALELOR DE CROS :

„Crosul pionierilor*. Categoria 11—12 ani, 
fote — 500 m, băieți — 600 m. ; cat. 13—14 
ani, fete — 600 m, ; băieți — 800 
• „Crosul tineretului*. Categoria 15—16 ani, 
fete - 800 m, băieți - 1 500 m. ; cat. 17-19 
ani, fete — 1 000 m, băieți — 2 000 m. ; cat 
peste 19 ani, fete — 1 000 m, băieți — 3000 m.

A M Al z*ua tineretului*'. Este ziua milioanelor de reprezen- 
X IV!/îl tanți ai generațiilor în plină formare care, crescute, în
drumate și educate de comuniști, iși aduc un aport tot mai sub
stanțial la desăvirșirea măreței opere de construcție a României 
Socialiste, pentru făurirea unei vieți tot mai demne, mai luminoase 
și mai frumoase. Este o zi în care minunatul nostru tineret, lă
țind bilanțul muncii sale entuziaste, se angajează, totodată, să 
realizeze o nouă calitate în producție, la învățătură, pentru noi 
fi noi împliniri, pentru realizarea importantelor obiective trasate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R.

2 Mai este, în același timp, o zi de sărbătoare, cu multiple 
acțiuni cultural-sportive, care se vor desfășura sub egida Festi
valului Național „Cîntarea României" și a marii competiții sporti
ve naționale „Daciada".

In Capitală, Ziua tineretului va fi sărbătorită, în principal, 
printr-o grandioasă manifestare cultural-sportivă care va avea loc 
taiercuri dimineața, pe Stadionul Republicii, în prezența a zeci 
de mii de copii și tineri din școli, întreprinderi, facultăți, de pe 
Ogoare. Bogatul program sportiv al acestei manifestări cuprinde, 
la loc de frunte, filialele pe țară ale „Crosului tineretului", ediția 
B XlI-a, și ale „Crosului pionierilor", ediția a IlI-a, organizate 
din inițiativa C.C. al U.T.C. și Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, în colaborare cu Ministerul Educației și învățămîntului, 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, cu ceilalți 
factori cu atribuții în domeniul sportului. Tradiționala întrecere 
sportivă de masă va reuni, la acest moment final, 500 de copii 
fi tineri, reprezentanții celor peste 1,8 milioane de cravate roșii 
cu tricolor și 3,5 milioane de uteciști care au luat startul la fa
zele de masă. Aceste cifre au o semnificație aparte, dacă ne gîn- 
dim că la prima ediție a celor două întreceri numărul participan- 
ților a fost doar de ordinul a cîtorva sute de mii de iubitori ai 
atletismului, ceea ce demonstrează receptivitatea generațiilor ti
nere față de cea mai completă și mai accesibilă ramură de sport, 
oferind nădejdi în selectarea a noi și noi elemente care să se 
dedice performanței. Adică așa cum s-a și întîmplat, în trecutul 
apropiat, cu Natalia Mărășescu, Fița Rafira-Lovin și Gheorghe 
Ghipu, descoperiți cu prilejul întrecerilor de cros, iar astăzi spor
tivi de reputație continentală și mondială. Dealtfel, în cadrul pro
gramului sportiv de pe Stadionul Republicii vor putea fi urmăriți, 
intr-o _ tentativă de corectare a recordurilor naționale 
pe distanțele de 1.000 metri (fete) și 2.000 metri 
(băieți), cițiva dintre cei mai buni atleți români la aceste probe :

ÎNFRĂȚIȚI ÎN MUNCĂ Șl
Cu ceva mai mult de 

o lună ta urmă s-a dat 
startul, tovarășe Laszlo 
Keresztes, in etapa de 
vară a „Daciadei". Știm 
eă au avut loc deja In 
județ numeroase întreceri 
fl că zilele de 1 și 2 mal vor fl folosite, la orașe șl 
fate, pentru organizarea 
unor acțiuni de masă cu 
earacter turistic și de a- 
grement, pentru mișcare 
SI excursii. Cum apreciați, 

ecl, rezultatele mișcării 
•portlve din județ ?

— Ritmul de dezvoltare 
a județului nostru este 
deosebit de accentuat. Se 
fidică obiective industria
le de importanță majoră, 
te construiesc locuințe mo
derne, edificii cu caracter 
social-cultural. Era nor
mal, deci, ca să fim pre
ocupați intr-o măsură spo
rită de alinierea mișcării 
de educație fizică și sport 
la parametrii atinși tn alte 
domenii de activitate. Așa 
se face că, tn prezent, in 
domeniul performanței ne 
situăm și noi printre acei 
care dau elemente pentru 
loturile naționale, iar In 
Sportul de masă se înre
gistrează o substanțială 
creștere a numărului ac
țiunilor precum și o mai 
mare participare a oame
nilor muncii, de toate 
vtrstele, la manifestările 
cu caracter sportiv și tu
ristic. Organizarea mai 
bună a competițiilor („Cu
pa U.T.C.“, Voințiada, 
„Crosul tineretului și pio
nierilor", competițiile pe 
ramuri de producție, ș.a.), 
o mai mare receptivitate 
față de manifestările cu 
earacter sportiv au deter
minat și in acest sector 
tin important salt canti
tativ, dar mai ales cali
tativ, cu deosebire acum, 
Jn etapa de vară a marii 
întreceri. Dealtfel, ne-am 
propus ca șl zilele de 1 
fi 2 mal să le folosim 
pentru odihni activă șl

Dialog cu
Laszlo Keresztes, 
prim-vicepreședinte 

al CJ.E.F.S. Covasna

m.

• La startul finalelor de cros - KX din cel peste 13 
milioane de „cravate roții cu tricolor* ți 33 milioane de 
wteciști prezențl la prima etapă a In program, o Ine
dită tentativă de corectare a recordurilor naționale pe 
1 COO și 2 000 m cu participarea unor ortieți dta lotul 
reprezentativ a Demonstrație do gimnastică, 
loasă cursă ciclistă do urmărire ți arte 
prize I

Natalia Mărășescu, Ileana Silai, Fița Ratira-Lovin, Maricica Puică, 
Antoaneta Iacob, Gheorghe GUipu, Nicolae Onescu, Petre Lupan, 
Toma Bănișor, Nicolae Voicu ș.a.

Din suita întrecerilor sportive de pe Stadionul Republicii fac 
parte și finalele pe țară ale Complexului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei", cei mai buni tineri dintre cei aproape un milion 
care activează în cele peste 11000 de cercuri tehnico-aplicative 
din țară. Probele — trecerea peste bîmă, piloni progresivi, balan
soare, un gard de sîrmă, o punte mobilă etc. — vor reține, prin 
ineditul și dinamismul lor, atenția tuturor spectatorilor.

La fel de interesantă se anunță a fi și cursa ciclistă de urmă
rire (6 000 m) cu participarea celor mai buni 5 sportivi reprezen
tanți ai cluburilor bucureștene Dinamo, Steaua, Olimpia, Voința 
și a Cluburilor sportive școlare nr. 1 și nr. 2.

Pentru iubitorii gimnasticii, un important moment de referință 
al programului sportiv îl va constitui demonstrația ansamblurilor 
de gimnastică ritmică modernă ale elevelor din Capitală (500 de 
sportive), printre care se vor afla și reprezentantele Liceului eco
nomic și de drept administrativ (sectorul 5). Va fi o veritabilă 
trecere în revistă a muncii pe care o desfășoară pe acest tărîm 
cele aproape un sfert de milion de tinere cuprinse în peste 3 000 
de echipe, o repetiție, intr-un cadru sărbătoresc, a exerdțiilor pe 
care sportivele din București le-au prezentat la cea de a Vlî-a 
ediție a Festivalului ansamblurilor de gimnastică ritmică moder
nă, care a avut loc cu puțin timp în urmă la Baia Mare.

Să mai reținem și faptul că tot în ziua de 2 mai se va în
cheia întrecerea pe țară pentru desemnarea celei mai bune patrule 
de circulație din rîndul pionierilor (băieți și fete), acțiune care 
necesită și o atentă pregătire sportivă, inițiată de C.N.O.P., cu 
concursul Ministerului Educației și învățămîntului și Inspectora
tului General al Miliției. Premierea va avea loc, de asemenea, pe 
Stadionul Republicii.

La ora la care citiți aceste rînduri toți finaliștij, reprezentan
ții județelor, se află în Capitală. Pentru ei organizatorii au pre
gătit un frumos program alcătuit din vizite la așezămintele de 
cultură, principalele baze sportive, prin noile șl elegantele car
tiere (Balta Albă, Drumul Taberei, Berceni etc.). Finaliștii vor 
avea totodată prilejul de a face recunoașterea traseelor atletice, 
a spațiilor de concurs, astfel ca miercuri toți să aștepte cu nerăb
dare primele starturi.

Tuturor, mult succes !

IEȘIRILE IN MIJLOC

— Tovarășe Aurel Duca, 
în calitate de secretar al 
Consiliului Central al 
U.G.S.R. și de președinte 
al Comisiei centrale pen
tru turismul de masă, vă 
rugăm să ne spuneți în ce 
măsură a reușit acest or
ganism, Ia un an de la în
ființare, să organizeze re
crearea și odihna activă 
din timpul liber pentru 
mase cit mai largi de oa
meni ai muncii ?

— înființarea Comisiei cen
trale pentru turismul de masă 
și a organelor teritoriale a 
condus la sporirea substanțială 
a numărului de acțiuni turisti
ce. Bilanțul anului trecut în
sumează 99 000 de ieșiri în aer 
liber, dintre care 31 000 ale în
treprinderilor și instituțiilor, cu 
aproximativ 3 milioane de 
participări. în trimestrul I al 
anului în curs, peste un milion 
de tineri și oameni ai muncii 
și-au petrecut o parte din 
timpul liber în mijlocul natu
rii. Pentru a ajunge Ia aceste 
realizări, am căutat să asigu
răm un nou conținut 
dologic acțiunilor turistice. Am 
încercat, în acest sens, să a-

mișcare

sport, cu participarea a 
multor mii de tineri, oa
meni ai muncii.

— Ce a însemnat „Da- 
clada" pentru mișcarea 
sportivă a județului 7

— Marea competiție na
țională „Daciada* repre
zintă un pas însemnat îna
inte, iar o victorie re
purtată in această între
cere reprezintă o firească 
mindrie pentru orice spor
tiv. Astfel, s-a născut o 
mare ambiție pentru o 
pregătire cit mai bună, 
pentru o participare cit 
mai numeroasă, ceea ce 
ne dă deosebite satisfac
ții. De asemenea, indife
rent cine ' ' "
țiunile au 
nență, au 
pot spune așa, 
tuturor.

— Cum apreciați 
tatea c r: ;; ___
ta mediul rural, țlnînd 
seama că ta județ stat 33 
de comune ?

— Putem afirma că de 
la declanșarea marii în
treceri naționale „Dacia- 
da“ se constată o învio
rare accentuată a activi
tății in întreg județul. Am 
ajuns in situația ca fie
care comună să fie re
prezentată In campionatul 
județean Ia cel puțin o 
disciplină, unele localități, 

Comandău, 
remarctn- 
activltate

le inițiază, ac- 
căpătat---------
devenit, 

un

perma- 
dacă 

bun al

... . actlvi- 
care se desfășoară

ca Cernat, 
Reci, Micfalău 
dtt-se printr-o 
eu bune rezultate. O con
tribuție directă la reali
zarea unor acțiuni, la re
zolvarea problemelor cu 
caracter sportiv nu numai 
<ttn școala lor, ci fi la 
nivelul localităților unde 
trăiesc șt muncesc o au

ÎN SPORT

ne vor- 
despre 
covăs-

la tn- 
noas-

profesorii de educație fi
zică. Printre cei mai ac
tivi se află Aron Dobrița 
din Sinzieni, Vasile Darie 
din Zăbritău, Toth Bar- 
nabaș din Brețcu, Ștefan 
Orban din Malnaș.

— V-am ruga să 
biți ta încheiere 
viitorul sportului 
nean...

— Cum spuneați 
ceputul convorbirii
tre, pentru noi toți, ziua 
de 1 Mai nu este numai 
un moment de bilanț, ci 
și un prilej de a privi spre 
viitor, de a păși spre o 
nouă etapă, superioară. 
Ne propunem lucruri în
drăznețe și tn ceea ce 
privește baza materială 
a sportului, fapt care ne 
obligi să ridicăm la ace
lași nivel șl activitatea 
specifică a sportivilor și 
tehnicienilor, precum și 
munca ce o depunem pen
tru dezvoltarea continuă a 
sportului de masă. Fazele 
de masă ale „Dgciadei" 
vor căpăta mai multă 
consistență, vom face o 
ierarhizare și o depistare 
mai reală a valorilor de 
care dispunem, astfel că, 
atunci cînd vom trage li
nie și vom aduna, rezul
tatul să fie pozitiv nu pe 
htrtie, ci In realitate. Mun
cesc In județul nostru 
romăni și maghiari, cetă
țeni de alte naționalități, 
care se străduiesc zi de zi 
să dea mai multă frumu
sețe județului lor. Ei sint 
hotăriți să situeze și acti
vitatea sporttvă la un ni
vel superior. Participarea 
cu entuziasm a cetățenilor 
de toate vtrstele la com
petițiile omagiale dedi
cate zilei de 1 Mai șl 
„Zilei tineretului* repre
zintă, In fapt, o mărturie 
semnificativă a acestei 
hotăriri.

Emanuel FÂNTANEANU

„Daciăda“ la întreprinderea de aluminiu Slatina

LA „ARCUL VOLTAIC" AL PASIUNII

In ziua ctnd am poposit la Slatina, „Ce
tatea aluminiului românesc", ziarele anun
țau că, pentru a treia oară, cunoscuta Între
prindere de aluminiu fusese decorată cu Or
dinul Muncii cl. I. „încă un efort și, la 
anul, dacă vom obține rezultate frumoase, 
Întreprinderea noastră va putea primi titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste", spuneau 
muncitorii, ta dimineața aceea, după obișnui
tul salut de la Început de zl.

împreună cu tovarășul Mircea Paraschiv, 
secretarul asociației sportive a întreprinderii 
de aluminiu, am pornit să vizităm halele, 
oprtadu-ne mai tatii la cele de electroliză 
unde, la tensiune de mii de volțl, se naște 
metalul cu sctatelerl de argint. Peste tot 
se lucra Intens, fiecare membru al acestui 
colectiv de elită al industriei noastre fiind 
hotărît să tatlmplne ziua de 1 Mal cu 
succese care să prefațeze un nou an rod
nic, al cărui bilanț să ducă la obținerea 
mult rivnitului “
Socialiste".

— Rezultatele
și de succesele 
ținut ta cadrul ,_____ ____ —
ne-a declarat tovarășul Mircea Paraschiv, ta 
timp ce vizitam hala de piese turnate din 
aluminiu. Echipa noastră de lupte activează 
ta Divizia A. ion Răduțescu a fost campion 
național de juniori, iar Gheorghe Panalte — 
vicecampion. Dar nu numai eei doi au 
adus medalii pentru asociația noastră spor
tivă, ci șl muițl alții : Viorel Gabor, Nico
lae Mandea, Dinu Obrocea, Nicolae Horln- 
ceanu, Constantin Scuturlci... Unii au fost 
chemați Ia lotul olimpic lărgit, ceea ce tre
buie să recunoaștem e o mare cinste pen
tru noi. Avem secții de juniori și de copil, 
adică „pepinierele" noastre, de unde statem 
încredințați că vom recolta alți campioni. 
Vedeți, aici, la arcul voltaic se naște alu
miniul românesc, de înaltă calitate, cerut la 
export ta peste 60 de țări. Sintem siguri — 
așa cum spunea cineva metafonic că Ia 
„arcul voltaic" al pasiunii pentru sport aso
ciația noastră sportivă va da țării ele
mente de valoare, care să strălucească ta 
Întrecerile Interne și Internaționale.

— După cite ne amintim, acum vreo 2—3 
ani, un boxer de la „Aluminiul" a fost vi
cecampion republican la juniori. Se nu
mea...

titlu de „Erou al Muncii 

in producție stat Întregite 
sportive pe care le-am ob- 
primei ediții a „Dacladei*,

— —Nicolae Stoian. Alături de el au cres
cut insă și alți boxeri talentațl, cu care 
ne-am prezentat la campionatele republi
cane de juniori și tineret. Cei mal buni stat 
la ora aceasta George Bumbac și Toma 
Băcănaru. Antrenorul Leonida Ionescu este 
Încredințat eă, nu peste mult timp, In vi
trina noastră cu trofee se va afla o medalie 
de aur de la naționalele de box. Șl la acest 
sport pasiunea acționează și ea la tensiune 
taaltă.

Sus, intr-una din hale, un pod rulant. A- 
flăm eă este manevrat de Gheorghe Moise, 
un pasionat al sportului, antrenor de popice, care șl-a luat de curînd brevetul de 
sportiv internațional.

— Avem echipe de popice, de volei — re
prezentativa întreprinderii este pe punctul 
de a promova In B — și multe formații 
de fotbal, angrenate continuu in campiona
tul „de casă". In cadrul „Dacladei", fotba
lul a devenit la noi un sport de masă. 
Ca și popicele. Cit privește șahul șl tenisul 
— am instalat mese la club, pe holuri, in 
căminele de nefamlliștl. Se joacă fără În
trerupere. Participăm cu rezultate bune Ia 
„Cupa metalurgistului", competiție de tra
diție dar, pină ajungem la faza pe oraș, 
„bătălia* cea mare, cu sute de participant!, 
se dă intre secții și ateliere.

Ne continuăm vizita prin întreprindere. E 
primăvară, soare, copacii au înfrunzit. Na
tura are ceva sărbătoresc in preajma aces
tui 1 Mai, Iar activitatea din secții cunoaște, 
parcă, ritmuri noi. Ne Interesăm de progra
mul sportiv din zilele de 1 șl 2 mai.

— Vom avea multe competiții inter-atelie- 
re, ne spune tovarășul Mircea Paraschiv. 
Dar, in principal, vom organiza acțiuni tu
ristice. Sintem hotăriți ca incă din etapa 
de vară a „Dacladei ’79“ turismul să devină 
șl el un sport de masă in Întreprinderea 
noastră. Decorația pe care am primit-o este 
Însoțită și de un premiu, din care condu
cerea întreprinderii va oferi fonduri pentru 
organizarea unor excursii gratuite pentru 
fruntașii in producție. Excursii in care 
drumeția, activitățile sportive in aer liber 
vor fi prioritare.

menajăm 
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tăților, 1 
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— Nu po
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cărei aseme 
făcut pași 
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URII, PUNCT DE REFERINȚA
ER AL OAMENILOR MUNCII

Marți și miercuri, In întreaga țară

AMPLE ȘI ATRACTIVE COMPETIȚII SPORTIVE

orașul AUREL DUCA,
itraie pentru turismul de masă
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istorice, economice,
caracter instructiv-for-

instrument propagandistic, cu 
efecte durabile în amintirea 
particlpanților, fapt care-i În
deamnă să revină acolo unde 
și-au petrecut atît de plăcut 
timpul liber. Am căutat, de a- 
semenea, ca acțiunile turistice 
să nu cultive numai gustul și 
obișnuința de mișcare în aer 
liber, mijloacele cele mai efi
ciente de întărire a sănătății, 
de combatere a sedentarismu
lui, de recreare psihică, ei și 
să îmbogățească substanțial ba
gajul de cunoștințe culturale, 
politice, ’ ' ' . 
turismul căpătînd astfel un pu
ternic 
mativ.

— Cum apreciați cola
borarea celor 11 organe și 
organizații centrale cu a- 
tribufii în turismul de ma
să și activitatea comisiilor 
județene de turism și a ce
lor din unitățile socialiste ?

— Dacă la nivel central con
lucrarea este bună, în teritoriu 
ar trebui să se facă mai mult 
simțit un stil operativ și mai 
puțin formalist de lucru, pen
tru rezolvarea rit mai eficien
tă a problemelor ce privesc 
crearea condițiilor celor mai 
bune de desfășurare a acțiuni
lor turistice de masă. Mă re
fer la stabilirea zonelor celor 
mai interesante, la realizarea 
unor amenajări simple sporti
ve și distractive, a punctelor 
de aprovizionare, a locurilor 
de parcare, la problema deo
sebită a transportului In co
mun spre locurile de agrement 
și turism, la popularizarea 
prealabilă a acțiunilor și a con
ținutului lor etc. Trebuie ea, 
o dată întocmite, planurile să fie 
urmărite și îndeplinite Întoc
mai, căpătînd viață, in primul 
rînd, la nivelul unităților eco
nomice și in mod deosebit al 
fiecăreia dintre organele și or
ganizațiile cu atribuții.

— Care au fost orientă
rile generale privind acti
vitățile turistice de masă și 
ieșirile în aer liber pen
tru zilele de 1 șl 2 mai 7

— In colaborare cu ceilalți 
factori reprezentați în corni-

MARILE LOR PASIUNI
e „Daciada*. Dor dintre toate, parcă, 
mal pasionante, sînt ale copiilor. Au 

inum« de a concura, e dorință aprigâ 
repede, cît de departe pot arunca • 

de întrecere s-a desfășurat In primă- 
e cel mal buni mini-sportîvi din grădi- 
el. Mol precis, în cartierul Ponte li mor 
18 reprezentative de gimnastica am nu- 

atletism, plus cele de pistolari etc. 
viitori mari sportivi reuniți la startul 

iivalul copilului** dedicat „Anului Inter

i fotoreporterul nostru fon Mihâfoâ, pee
r's desfășurat în moderne solă de »cx>H 

siile pentru turismul de masă, 
consiliile județene ale sindica
telor au repartizat formațiile 
cultural-artistice pentru ca a- 
cestea să susțină programe cit 
mai interesante, in toate zone
le de agrement, la unele baze 
sportive, la cluburile tineretu
lui și la casele de cultură ale 
sindicatelor. Vor fi organizate 
multe serbări cîmpenești, 
excursii și drumeții la toate 
punctele de agrement din apro
pierea localităților și In zonele 
de interes turistic, economic și 
politic din toate județele. în 
completare, asociațiile sportive 
sindicale vor organiza etapele 
de masă ale „Daciadei", cro
suri, întreceri specifice cupe
lor pe ramuri de producție. 
Sportivii fruntași vor efectua 
demonstrații la diferite baze 
sportive și zone de agrement. 
Sperăm ca modul în care va 
fi organizat timpul liber al oa
menilor 
bătoare 
tuie un 
ces de
tru turismul de masă șl de or
ganele teritoriale.

muncii în această săr- 
a primăverii să consti- 
examen trecut cu suc- 
Comisia centrală pen-

Radu T1MOFTE

MAI - LUNĂ „PLINĂ" ÎN ACTIVITĂȚILE SPORTIVE DE MASA//

în agenda activităților 
sportive de masă, ce se vor 
desfășura sub genericul „Da
ciadei", luna mai se înscrie 
ca un moment de referință 

a-

pre

deosebit de bogat și de 
tractiv, prin importanța 
diversitatea acțiunilor 
gramate.

Astfel, chiar în primele 
zile ale lunii, pe 1 și 2 mai, 
într-o zonă din județul Ar
geș va- avea loc ediția jubi
liară (a XX-a) a „Cupei 
Voința** la orientare sporti
vă, întrecere care, cum este 
de așteptat, se va bucura de 
o largă participare a tineri
lor din cooperativele mește
șugărești și a unor invitați 
din alte asociații sportive. 
Tot în ziua de 2

Marea animație a întrecerilor și demonstrațiilor sportive or
ganizate, sub genericul „Daciadei", în cinstea celor două săr
bători Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc 
și Ziua Tineretului —, oferind oamenilor muncii spectacole 
atractive, va fi prezentă pe toate bazele sportive. Locurile 
de odihnă și agrement /își așteaptă, de asemenea, vizitatorii, 
care doresc să-și petreacă timpul liber în mod plăcut și recon
fortant. Pentru a afla preocupările în acest sens, programele 
stabilite pentru aceste zile, reporterii noștri au făcut un son
daj în mai multe județe. Iată constatările :daj în mai multe județe. Iată

numeroase

pe categorii de 
participarea unor 
10 județe, precum

$

$

$

JUDEȚUL ALBA. In după- 
amiaza zilei de 1 mai vor avea 
loc drumeții la locurile de 
agrement din apropierea ora
șelor Alba Iulia (Schit, Ca
bana intre sălcii) și Blaj (pă
durea Cărbunari și Cimpia 
Libertății). Pentru a doua zi 
sînt prevăzute 
competiții la Alba Iulia (fot
bal — rezervat echipelor șco
lilor generale și liceelor ; atle
tism și jocuri distractive pe 
stadionul Municipal), la Blaj 
(cros, handbal, fotbal) și la 
Sebeș Alba (tenis de cimp, 
handbal, șah).

JUDEȚUL BOTOȘANI. A- 
matorii de sport din munici
piul Botoșani vor avea „pro
bleme" în alegerea competi
ției la care să participe sau 
să asiste, deoarece în cele 
două zile vor fi organizate 
numeroase întreceri. In pri
mul rînd. vom aminti de 
„Festivalul botoșenean de mi- 
nibaschet", 
vîrstă, cu 
echipe din 
și „Cupa 1 Mai" la baschet, 
pentru juniori și junioare, pe 
lista de înscriere figurind e- 
chipe din lași, Bacău, Su
ceava, Brăila, Constanța și 
Botoșani. De asemenea, vor 
avea loc intreceri la fotbal, 
handbal, tenis de cimp. po
pice, volei.

JUDEȚUL CONSTANȚA, 
în municipiul Constanța : 
„Cupa 1 Mai" la handbal bă
ieți (8 echipe), la volei fete 
(8 formații), la volei seniori 
(6 echipe), la fotbal (10 echi
pe) ; „Cupa Tineretului" la 
ciclism juniori (circuit in o- 
raș) ; demonstrații de mode- 
lism 9 Mangalia : „Cupa 1 
Mai" la popice (masculin, in
dividual), tenis de cimp • 
Stațiunea Neptun : „Crosul 
tinărului muncitor" • Hirșo- 
va : „Cupa Tot înainte" la 
volei, atletism și handbal • 
Medgidia : „Cupa 1 Mai" la 
tenis de masă, popice, șah. 
fotbal și handbal.

JUDEȚUL GALAȚI. Pro
gramul zilelor de 1 și 2 mai 

este bogat, cuprinzînd diver
se întreceri sportive : ciclism 
(turul orașului Galați), înot 
(la bazinul acoperit), tenis de 
cîmp (complexul AB.S. și 
complexul Dacia), cicloturism 
(traseul Galați — pădurea

“ A —■ M - . - - ■ mm ta - - - -

Brașov se vor desfășura în
trecerile de ciclism — șo
sea — dotate cu „Cupa 
U.G.S.R.", acțiune tradițio
nală căreia organizatorii îi 
vor rezerva un cadru deose
bit.

Gimnastica la locul de 
muncă revine în atenția ini
țiatorilor și specialiștilor, cu 
prilejul consfătuirii cu ca
racter de schimb de expe
riență programată la Oradea 
în ziua de 4 mai. Vor lua 
parte reprezentanții a 20 de 
județe, din jumătatea de 
vest a țării. Pentru celelalte 
județe, o consfătuire similară 
va avea loc în ziua de 11 
mai, la Iași.

Un moment sportiv aștep
tat cu nerăbdare de către 
studenți va fi consemnat în

Gîrboavele și retur), lupte ■ 
libere (pe centre de comune: 
Grivița, T. Vladimirescu, Tg. 
Bujor) și greco-romane (ora
șul Berești, Galați și Inde
pendența). N-au fost uitați 
nici amatorii de fotbal, care 
vor putea asista la finalele, 
pe centre ale „Cupei 1 Mai", 
iar în ziua de 2 mai, pe sta
dionul Portul Roșu se va des
fășura o mare serbare cullu- 
ral-sportivă.

JUDEȚUL SATU MARE, 
în orașele Satu Mare, Cărei, 
Tășnad și Negrești Oaș se vor 
disputa întreceri la volei, 
handbal și cros — dotate cu 
„Cupa 1 Mai". Desigur că ba
za de agrement Someșul din 
Satu Mare va constitui în a- 
ceste zile un punct deosebit de 
atractiv, deoarece pe lingă

O BOGATĂ AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ 
PENTRU TOATE PREFERINȚELE
Stadioanele. terenu- 

rile de sport d#n 
curțile țoolikx, din 
parcurile fi locurile de 
ogrement ale Capita
lei vor găzdui, în zi
lele de 1 ți 2 mai, 
ample manifestări
sportive, întreceri ți 
demonstrații sub ge
nericul „Daciadei*, 
ocțiuni prilejuite de 
Sărbătoarea muncii țl 
de Ziua tineretului. Vor 
portic; pa mari maso de 
tineri, de la țoimi ai 
patriei la sportivi de 
înalta performanță, 
oomeni ai muncii iu
bitori de mi scare in 
aer liber. Din ampluî 
program (în organiza
rea CM.E.F.S. Bucu
rești ți corni liitor de 
sector) am alcătuit o 
scurtă agenda. Aso
cia", unde mergem ?

• LA NIVEL MUNI
CIPAL : Parcul Herăs- 
trâu : „Paracks am
barcațiunilor" (1 mo’, 
ora 10,30), cu parti
ciparea sportivilor de 
ia Dinamo, Steaua, 
Metalul, Rapid, Olim
pia, Voința, Școtarul- 
Triumf, CS.$. 
Electrica, 
A.S.E., C.S.Ș. 
concurs de 
„Cupa 1 Mai*

ora 8,30) : concurs de 
coioc-conoe „Cupa ti
nerelului" (2 moi. oro 
8,30) ; concurs de tir 
cu orcul „Cupa 1 
Moi" (1 mai, ora 9); 
demonstrații de cero- 
modere (1 mai, oro 
11) ți navomodele, Io 
„Expo Flora" (2 mai, 
ora 10) ; patinai pe 
rotile (1 mai, ora 
10) ; „Cupa t Mai" 
la box (1 ți 2 moi, 
estrada Miorița) ; 
muhone de 
2 moi, ora 
de cultură).

sah
10,

si- 
fl »i 
Casa

P'og ramul• Din __ ______
comisiilor d« sectoare 
pentru educație fizica 
ți sport. SECTOR 1 : 
Stadionul Tineretului : 
rugby, copii, „Cupa 1 
Mai" (1—2 mai, ora 
9) ; handbal, volei, 
baschet (1 mai, ora 
9) ; tir (2 mai,_ ora 
12) ; terenurile 
ți Automatica ; 
chet, handbal. 
(1—2 mai, ora

SECTOR 2 î ___
sportivă Electronica : 
handbal, fotbal, tenis 
de masă, țah (1 mai, 
ora 9) ; ample între
ceri la stadioanele E- 
lectronica ți Fundeni 
(2 mai, ora 9).

SECTOR 3 : Ample

P.T.T. 
bas- 

fotba!
9). 
baza

nr. 1,
C.N.U., 
nr. 2 ; 
canotaj 
(1 mai.

cura- 
gim-

fi, în 
gazda 

box.
scoa- 
exis-
ace-

Paring (5-6 mai) cu ocazia 
concursului republican uni
versitar de orientare sporti
vă. Este o zonă turistică ins
pirat aleasă, cu tradiție în 
materie și cu trasee care Ii 
vor solicita mult pe partici
pant!. în aceleași zile, în 
județul Caraș-Severin se va 
organiza un festival al spor
tului. Mii de tineri și tinere 
din acest județ bănățean vor 
avea prilejul să-și măsoare 
forțele, îndemînarea și 
jul în atletism, lupte, 
nastică etc.

Orașul Tg. Mureș va 
zilele de 12 și 13 mai, 
„Cupei forestierului" la 
Un excelent prilej de a 
te în evidență talentele 
tente pe plan local. în 
leași zile, la Timișoara va a- 
vea loc concursul republican 
universitar de gimnastică 
modernă (de văzut în ce 
măsură această ramură mai 
nouă a gimnasticii— clasice 
are valori autentice printre 
studentele noastre), iar la 
Tg. Jiu. „Cupa fetelor gor- 
jene", tradițională și, ca un 
fapt inedit. pigmentată cu 
elemente artistice, de fol
clor. soecifice județului 
Gorj.

Iubitorii sportului nostru 
național — oină — își vor 
îndrepta atenția spre orașul 
de sub Feleac, Cluj-Napoca, 
unde, în zilele de 11-13 mat 
se vor întrece cele mai bune 
echipe din cadrul asociațiilor 
sportive Dinamo.

Localitatea Breaza-Prahova

(pe canalul 
handbal 

feminine și

condițiile naturale de recreare 
existente în această zonă, aici 
vor avea loc demonstrații la 
scrimă, judo, lupte greco-ro- 
mane și libere, box.

JUDEȚUL TIMIȘ. Din am
plul program spicuim : con
cursul de caiac-canoe și ca
notaj academic 
Bega), turneele de 
(cite 12 echipe f______
masculine), întreceri de înot, 
judo, popice, tenis de cîmp. 
De* asemenea, vor avea loc 
atractive partide de fotbal la 
Timișoara, Lugoj și Sînnico- 
lau Mare, cu participarea 
unor echipe din campionatele 
județean și orășenești.

JUDEȚUL VASLUI. „Capul 
de afiș" îl dețin etapele oră
șenești (la Vaslui, Bîrlad, 
Huși și Negrești) ale „Dacia- 
dei“ la fotbal, handbal, volei, 
popice, tenis de masă și de 
cîmp. Mai amintim de „Cupa 
1 Mai", la popice, tenis de 
cîmp, volei, handbal, la care 
și-au anunțat participarea e- 
chipele asociațiilor din Vas
lui, iar la Bîrlad — „Crosul 
1 Mai“ și intreceri de fot
bal și handbal.

acțiuni polisportive la 
stadionul Metalul, ba
zele sportive F.R.B. ți 
U.T.C. Pantelimon
(1—2 mal, ora 9).

SECTOR 4 : Stadio- 
Olimpia (1 mai, 
9), atractiv con- 
de câlârie ; ba- 
sportive Titanii, 

Vcini- 
Policoior (1—2 

ora 9). întreceri

5

nul 
ora 
curs 
zele ___ _
„Timpuri Noi**, 
celui, 
mai, 
polisportive.

SECTOR 5 : baza
sportivă „Temerarii" 
(1—2 mai, ora 9) în
treceri la baschet, 
handbal, tenis 
cîmp, volei, dotate 
„Cupa 1 Mai* 
„Cupa tineretului*.

SECTOR 6 : Stadion 
Progresul ți baza „Să
laj Vicina (1—2 mai. 
ora 9) acțiuni sporti
ve complexe.

SECTOR 7 : parcul 
Plevnei (1—2 mai, ora 
9), fotbal, handbal, 
tenis de cîmp, box.

SECTOR 8 : baza
sportivă Strâuîețti
6—2 mai, ora 9) 
fotbal, Tenis de cîmp, 
handbal, alte acțiuni; 
baza sportivă „Cire- 
țani* (1-^2 mai, ora 
9) fotbal, volei, bas
chet, tenis de maso, 
tenis de cîmp.

de
cu
Si

i

pentru

lunii 
în ac- 
masă.

va fi gazda concursurilor 
sportive de vară ale elevilor 
și cadrelor din liceele mili
tare (15-20 mai).

Un original festival al pe
troliștilor se va organiza, în 
zilele de 19 șl 20 mai, într-o 
localitate nedesmnată încă, 
din județul Bihor. La aceea
și dată, Deva va reuni cei 
mai ingenioși aeromodeliști 
înscriși la întrecerile 
„Cupa Voința".

Și ultima decadă a 
rămînp ferm ancorată 
tivitatea sportivă de 
La Bacău, de pildă, în zilele 
de 25 și 26 mai va avea loc 
„Festivalul sportului munci
toresc", acțiune sportivă de 
amploare rezervată tineretului 
din întreprinderi. în replică, 
un festival asemănător, la 
Vaslui (26-27 mai) pentru ti- . 
neretul muncitor din acest 
județ. La aceeași dată, alte 
trei acțiuni de mare interes ! 
„Cupa lucrătorilor din indus
tria alimentară" la ciclism 
(Bod—Brașov), zonele „Te- 
tratlonului atletic școlar", 
chipe, categoria 10-14 ani 
(Arad. București, Bacău, Bo
toșani, Tulcea etc.) și Dina- 
moviada la atletism (Oradea).

Concursurile sportive <4® 
vară pentru elevii din școlile 
de ofițeri (Km. Vîlcea, 21 
mai — 3 iunie) vor încheia 
agenda activităților sportive 
de masă din această lună în 
care porțile bazelor sportive 
vor sta în continuare larg 
deschise tuturor iubitorilor 
de mișcare...

e-



DIVIZIA A
ETAPA A 28-a

STEAUA S-A CAM STINS DUPĂ GOL-

DINAMO, SPRINT EFICACE LA TIMISOARA!
în „clasameniul adevărului" • Politeh- 

® A.S.A. agravează golaverajul Corvinuîui 
acumulează mereu I

9 Echipele amenințate au rămas pe poziții 
nica lași, victorioasă — în sfîrșit — acasă...

© „Lanterna roșie"

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Politehnica lași - C.S. Tirgoviște 2-0
F.C. Baia Mare - Olimpia Satu Mare 3-1
Steaua - Uni». Craiova 1-0
Chimia Rm. Vilcea - Gloria Buzău 1-0
F.C. Bihor — S.C. Bacău 2-0
Politehnica Tim. - Dinamo 0-1
A.S.A. Tg. Mureș - Corvinul Hunedoara 5-1
U.T. Arad - Sportul studențesc 1-0
F.C. Argeș - Jiul 2-0

(0-0) 
(1-1) 
(1-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(0-1) 
(2-0) 
(0-0) 
(1-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 6 mai)
F.C. Bihor - Politehnica Tim. (1-2)
U.T. Arad - Univ. Craiova (0-1)
Politehnica lași - F.C. Baia Mare (1-0)
Sportul studențesc - F.C. Argeș (0-3)
Corvinul - Gloria Buzău (0-2)
C.S. Tirgoviște - Olimpia Satu Mare (0-1)
Dinamo - Chimia Rm. Vilcea (0-0)
Jiul - A.S.A. Tg. Mureș (1-1)
S.C. Bacău - Steaua (1-2)

1. DINAMO 28 14 8 6 40-19 36
2. F.C.Argeș 28 16 4 8 44-25 36
3. Steaua 28 15 4 9 43-26 34
4. C.S. Tirgoviște 28 13 5 10 32-28 31
5. Univ. Craiova 28 11 8 9 32-21 30
6. F.C. Baia Mare 28 14 2 12 31-31 30
7. S.C. Bacău 28 11 6 11 32-28 28
8. Sportul stud. 23 11 6 11 34-35 28
9. Politehnica lași 28 10 7 11 30-33 27

10. A.S.A. Tg. Mureș 28 11 5 12 41-46 27
11. Politehnica Tim. 28 11 4 13 26-29 26
12. Jiul 28 11 4 13 31-43 26
13. Gloria Buzău 28 11 3 14 28-39 25
14. Chimia Rm. V. 28 10 5 13 30-42 25
15. Olimpia 28 11 3 14 31-44 25
16. U.T. Arad 28 9 6 13 35-38 24
17. Corvinul 28 10 4 14 35-43 24
18. F.C. Bihor 28 7 8 13 27-37 22

ȘI TIMIȘORENII ÎNSCRIS, DAR...

STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (1-0)
Stadion Steaua; teren bun’ f:—~ ----- ---- •

latori - aproximativ- 25 000. A .marcat: IORDÂNESCU (min? 7).Suturi" 
poarta: 12—3 (pe poarta: 5—2). Cornere; 9—4.

STEAUA: Iordache 7 - Anghelini 7. Agii. 7, Someș 7, Ion Gheorghe 
~ F?u™ltru Stoica 6 (min. 60 Zahiu 6), lordănescu 7 - Ad. lonescu 
M. Raduoanu 5, Zamfir 5.

UNIVERSITATEA: Boldici 7 - Ungureanu 7, Negrilă 6, Bumbescu 
Purima 7 — Donase 6, Beideanu 7, Țicleanu 6 — Geolgâu 6, Câmătaru 
(min. 81 Irîmescu), Gîrleșteanu 6.

A arbitrat: I. Rus 7; la linie: A. Szilaghî (ambii din Tg. Mureș) 
cu unele semnalizări greșite, V. Tătar (Hunedoara).

Cartonașe gaibene: NEGRILĂ. DONOSE.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 1—2 (0—1).

timp frumos, apo:, sore final, ploios; spec
------------ ---------------------------- Ic

7

6. 
S

Si.

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon)
Fotbal bun sub privirile a cir

ca 40 000 suporteri ai lui „Poli*. 
Sub impulsul „tribunelor* arhi
pline, formația gazdă, avînd șl 
vîntul de partea ei, a atacat 
toate liniile*. O ofensivă 
ținută, dar insuficient 
cidă, fapt care i-a 
liderului să scape cu fața 
și să replice, la rîndu-i, 
contraatacuri periculoase, cum a 
fost și cel din min. 13, soldat 
cu deschiderea scorului : Vrîn- 
ceanu a demarat pe flancul drept 
al atacului, a profitat de o gre
șeală a lui Barna, a centrat pre
cis în careu, iui DUDU GEOR
GESCU, care, scăpat de sub su
pravegherea Iui Mehedințu, a ex
pediat balonul în plasă. Golul, 
primit împotriva cursului jocului, 
a readus-o pe „Poli* în atac, 
gazdele supunând poarta oaspeți
lor unui tir prelungit, dar în

„cu 
sus- 

de lu- 
permls 
curată 

prin

POLITEHNICA TIMIȘOARA - DINAMO BUCUREȘTI 0-1 (0-1)
Stadion „1 Mai"; teren bun; timp friguros; spectatori - aproximativ 

40 000. A marcat: DUDU GEORGESCU (min. 13). Șuturi la poartă: 18-7 
(pe poarta: 11—2). Comere: 15—2.

POLITEHNICA: Bathori 7 — Vișan 8, Mehedințu 5, Păltinișan 8, Barna 4 
- Dembrovschi 7, Șerbânoiu 5 (min. 46 Lața 6), Cotec 7 - Anghel 5 (min. 
69 Nadu 6), luga 6, Nuca 6.

DINAMO: Ștefan 9 — Cheran 7, Ghiță 7, Dinu 8, Lucuțâ 7 - Augustin 
7, I. Marin 7, Custov 7 — Țălnar 6, Dudu Georgescu 7, Vrinceanu 6.

A arbitrat: S. Drăgulici (Drobeta Turnu Severin) 7 ; la linie : N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea) — a greșit semnalizînd un ofsaid imaginar la golul lui Anghel - 
șl I. Taar (Satu Mare).

Cartonașe galbene: VRINCEANU, ȘTEFAN.
Trofeul Petschovschi 8. La juniori: 1-0 (1-0).

8, Mehedințu 5, Pâltlnișan 8, Barna 4

6, Dudu Georgescu 7, Vrinceanu 6.

min. 27, 30 și 38. La șuturile pu
ternice expediate de Cotec, de la 
6 m, Păltinișan și Dembrovschi, 
cînd toată lumea vedea balonul 
în... plasă, a intervenit, de fie
care dată miraculos, Ștefan. Par
tea a doua a meciului a avut, în 
linii mari, aceeași desfășurare.

CURA „SANCȚIONEAZĂ" PROMPT
U.T.A. - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)

Stadion U.T.A.; teren foarte bun; timp norot, rece; spectatori — aproxi
mativ 8 000. A marcat: CURA (min. 80). Șuturi la poartă: 19—11 (pe 
poariâ: 12-6). Cornere: 11—4.

U.T.A.: Ducadam 8 - Gașpar 7, Kukla 8, Gali 7, Giurgiu 7 — Schepp 7, 
Leac 5 (min. 75 Tisa 6), Broșovschi 5 — Cura 7-|-, Domide 7, Coraș 7 
(min. 65, Vaczî 7).

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru 9 - Stroe 6. Caran 7, Grlgore 7-f-, 
Munteanu H 7 — Râdulescu 74-, Tânăsescu 8, C6țo4 7 — M. Marian 6 
(min. 30 Chihaia 6), lorgulescu 6, Predeanu 6 (min. 75 M. Sandu 7).

A arbitrat: M. Moraru (Ploiești) 9j la linie: I. Zaharia (Drobeta Tr. 
Severin) și A. Ghigea (Bacău).

Cartonașe galbene: PREDEANU.
Trofeul Petschovschi: 10. La juniori: 1-1 (0-0).

După ce Dudu Georgescu, singur 
simgurel. a șutait, în minutul 52, 
alături de poarta lui 
puțin mal tîrziu „Poli* 
trodus balonul In plasă : 
a urcat mult în atac, a 
înapoi, d2 unde Anghel, 
în viteză, a înscris din .. „ 
la semnalizarea tușierului N. Di- 
nescu, centralul S. Drăgulici nu 
validează golul. In continuare, pe 
fondul unei ofensive acum preci
pitate, nervoase. contraatacurile 
oaspeților slut clare, tăioase, dar 
Augustin (min. 76) și Custov 
(min. 90) ratează ocazii mari, sin
guri cu portarul. Am asistat la 
un joc de bună factură, dina
mic, spectaculos, încheiat cu re
zultatul știut, influențat Insă de 
faza din minutul 59.

Gheorghe NICOLAESCU

Bathori, 
a in- 

Vlșan 
centrat 

venit 
șpagat ;

ARAD, 29 (prin telefon)
Arădenii au trecut prin multe 

emoții pînă să obțină această pre
țioasă victorie, pe de o parte 
pentru că au trebuit să aștepte 
ultimele minute ca să înscrie go
lul mult dorit, iar pe de alta, 
pentru că Sportul studențesc — 
lucind energic, avîntat și omo
gen — a avut nu numai destul de 
multe perioade de dominare, ci șl 
cîteva bune ocazii de gol. Meciul 
s-a-încheiat pînă la urmă cu o 
meritată victorie a gazdelor, 
smulsă într-un „forcing" salvator 
in ultimul sfert de oră, dar evo
luția de ansamblu a textiliștilor 
îi obligă să fie foarte atențl în 
continuare, în acest încins final 
de campionat.

Arădenii domină, în general, 
prima repriză. Broșovschi și 
Schepp expediază șuturi pericu
loase la poarta lui Moraru. Aces
ta apără excepțional, in min. 23 
și 41, la șuturile lui Broșovschi și 
se va remarca în alte numeroase 
ocazii in acest meci. La mijlocul

reprizei (min. 26) Ducadam reține 
un șut puternic al lui Cățoi, iar 
în min. 28 lorgulescu ratează cea 
mai mare ocazie a echipei sale —• 
reluare de la 6 m peste poarta.

După pauză, tot gazdele do
mină mai mult. în min. 48 Mo
raru scoate, ca prin minune, la 
un șut din 8 m al lui Coraș. 
Partida devine apoi echilibrata, 
studenții dau o replică hotărîtă, 
contraatacă periculos, dar, în ul
timul sfert de oră, U.T.A. se 
aruncă în atac cu ultimele re
zerve de forță, și în min. 80, in 
urma unui corner, CURA profită 
de una din puținele inexactități 
ale apărării adverse, mareînd din 
apropiere. După cinci minute, din 
nou mare ocazie arădeană, dar 
mingea trimisă de Vaczl, cu 
capul, întîlnește bara. Nivel teh
nic de joc bun, partidă spec
taculoasă, cu o mențiune pentru 
reușita evoluție în deplasare a 
alb-negrilor.

Radu URZICEANU

Meciul disputat ieri în Capitală, 
care încă din start se anunța ca 
disproporționat în privința rapor
tului de forțe (Universitatea Cra
iova se prezenta, în fapt — din 
cauza absenței mai multor titulari 
— cu o formație de tineret, în 
vreme ce la Steaua îșl făceau re
intrarea Dumitru șl Iordănescu), 
a fost, spre surprinderea gene
rală, destul de echilibrat și s-a 
încheiat cu victoria la limită a 
echipei bucureștene. Acest scor 
minim poate fi socotit cu atît 
mai surprinzător cu cît Steaua, 
ca urmare a unui început de joc 
promițător, luase conducerea încă 
din min. 7, după o acțiune de 
mare frumusețe (pasă lungă și 
precisă a lui Dumitru spre IOR- 
DANESCU, care a șutat fărâ spe
ranțe pentru Boldici), și singura 
problemă părea a fi doar cîte 
goluri vor reuși să înscrie gaz
dele. Dar Steaua de pînă la 
deschiderea scorului n-a prea mai 
fost aceeași și după. Bucureștenii 
au slăbit treptat, însă vizibil, alu
ra și chiar dacă au mai reușit 
să-și creeze cîteva bune situații

de a majora scorul (cea mai 
mare dintre ele în min. 68, cînd 
Purima a scos de pe linia porții 
balonul trimis cu capul de Ad. 
lonescu), impresia generală lăsată 
a fost aceea a unei evoluții mo
deste, chiar slabe în anumite pe
rioade.

Craiovenii, în schimb, au meri
tul de a fi jucat curajos în fața 
unor adversari superiori valoric, 
de a se fi apărat cu multă dîr- 
zenie (deseori. însă, și cu prețui 
unor faulturi, ceea ce le-a atras 
pe alocuri replici similare din 
partea adversarilor) și, spre fi
nalul meciului, chiar de a fi pua 
probleme dificile apărării bucu
reștene, mal ales în min. 78, cînd 
Cămătaru a avut egalarea (foarte 
puțin sperată anterior) în picior, 
dar Iordache l-a blocat salvator 
pentru echipa lui.

Plin de faulturi (unele reale, 
altele cam simulate în gravitate) 
și greșeli individuale, meciul n-a 
constituit nici pe departe derby-ul 
așteptat.

Constantin FIRĂNESCU

TELEȘPAN, „EROUL" RATĂRILOR
CHIMIA RM. VÎLCEA - GLORIA BUZĂU 1-0 (1-0)

Stadion „1 Mai”: teren bun: timp excelent; spectatori - aproximați» 
? °°°- A marcal! STANCA (min. 29), Șutun la poartă: 17-6 (pe poartă: 
8-2). Comere: 15-1.

CHIMIA: Roșea 7 - Lepădatu 7, Bă buf 6. Basna 7, Cincă 7 - G. Stan 
6, Iordan 6, Carabageac 7 - Teleșpan 5, Stanca 8, C. Nicolae 8.

GLORIA: Cristian II 9 - Ivana 7, Nicolae 6, Simion 6, Tulpan 6 - 
Dobre 6, Petrache 6 (min. 46 Ghizdeanu 6), Toma 7 - Oprișan 7, C. Stan 5,
Gh. Radu 7 (min. 57 Petreanu 5).

A arbitrat : N. Hainea (Bîrlad) 9 ; la linie: M. Fedîuc (Suceava) 
V. Popovici (Botoșani).

Cartonașe galbene: C. STAN, NICOLAE.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2—2 (1-0).

RM. VÎLCEA, 29 (prin telefon)
Chiar din primul minut gaz

dele se aruncă în atac și C. Ni
colae, deschis excelent de Cara
bageac, ratează din 6 m prima 
ocazie a partidei. Gazdele atacă, 
însă, în continuare precipitat, li
nia mediană dînd tonul în acest 
sens, prevalînd în mod surprin
zător jocul dezordonat al lui G. 
Stan și nu cel „așezat* al lui 
Carabageac. în min. 12, o fază 
electrizantă a dat speranțe nu
merosului public, mingea șutată 
violent de Teleșpan fiind res
pinsă de portar pînă la Caraba
geac, care șutează la fel de pu
ternic, dar peste poartă în min. 
29, Iordan recuperează balonul în 
preajma propriului careu, face o 
cursă scurtă, îl deschide pe C. 
Nicolae, care centrează înalt la 
marginea careului mic, unde 
STANCA cîștigă spectaculos due
lul aerian cu Simion șl Cristian

II, trimițînd balonul, cu capul, la 
„vinclu": 1—0. Gazdele atacă dez
lănțuit, cu Cincă intercalat și el 
în linia ofensivă, dar Teleșpan 
ratează cu seninătate trei mari 
ocazii de gol (min. 36, 38 și 43), 
în cea din min. 38, ajuns singur 
la 11 m doar cu portarul în 
față, neputînd să-1 dribleze. Tot 
Teleșpan reia, după pauză, șirul 
ratărilor (min. 48) cînd șutează 
în adversar, deși avea un cu
loar bun. Atacurile succesive ale 
Chimiei (vezi recordul cornere- 
lor) sînt minate de propria su
perficialitate. Și dacă adăugăm 
la aceasta șl forma excelentă a 
portarului Cristian II, avem ex
plicația acestui scor minim. Ulti
mele 10 minute înfățișau aspec
tul a doi boxeri epuizați, care 
se sprijineau unul de altul, aș- 
teptînd gongul salvator.

Paul SLĂVESCU

TREI GOLURI ÎN CINCI MINUTE!
A.S. ARMATA TG. MUREȘ - CORVINUL HUNEDOARA 5-1 (2-0)

Stadion ,,23 August"; teren bun; timp frumos, cu vînt; spectatori — 
aproximativ 8 000. Au marcat: HAJNAL (min. 27), FANICI (min. 44 și 88), 
PÎSLARU (min. 86), BOLONI (min. 90), respectiv NICSA (min. 59). Șuturi 
la poartă: 20-6 (pe poarta: 13-2). Comere: 11-6.

A.S.A.: Vunvulea 8 — Kortesi 7, Unchioș 7, Bălani 7, Goli 7 — Biro I 
Pîslaru 7, Bozeșan 7 — Both M 6 (min. 81 Fozekas), Fonici 8, Hajnal 

CORVINUL: I. Gabriel 5 - Bucur 5. Golan 5. Merlă 5. Bogdan 5 
Dumitriu IV 5, Angelescu 5 (min. 46 Georgescu 7), Petcu 7 — Lucescu 
Klein 6 (min. 80 Agud), Nicșa 7.

A arbitrat: Gh. Jucan (Mediaș) 8; la linia: V. Topan (Cluj-Napoca) 
L Lăzâroiu (București).

Cartonașe galbene: BOZEȘAN, PETCU.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2—2 (1—1)-

• ■—
TG. MUREȘ, 29 (prin telefon)

Formația gazdă — cu puțin 
timp in urmă una din fruntașele 
campionatului, dar aflată acum 
In criză de puncte — atacă din 
start, are 10 minute de forcing 
la poarta lui L Gabriel, dar Bi
ro I, Hajnal șl Fanlci ratează 
mari ocazii. Corvinul scapă cu 
fața curată șl contraatacă peri
culos. Partida are ritm, se joa
că în forță, cîteva „perechi* 
(Gali — Lucescu, Bogdan — Both

8.
8.

7,

n. Bucur — Hajnal) se contrea
ză ori de cîte ori intră în po
sesia balonului, rupînd cursivi
tatea fazelor. In min. 27, după 
o bară a lui Both II, A.S.A. des
chide scorul prin HAJNAL la « 
neînțelegere a trioului Gălan — 
Angelescu — Merlă. Egalarea 
este ratată de Klein (min. 40), 
singur cu poarta goală și, cu un 
minut Înainte de final, mureșe
nii ridică scorul la 2—0: Both II 
centrează din viteză la semilnăl-

țime, FANICI plonjează spectacu
los și Înscrie imparabil. O schim
bare inspirată (Georgescu în lo
cul Iul Angelescu) readuce pe te
ren o altă echipă Corvinul, o 
echipă conectată doar la jocul 
ofensiv. Ratează Petcu (mln. 48K 
Georgescu (min. 51) șl, la sfârși
tul unui sfert de oră deosebit 
de activ, NICȘA reduce din han
dicap, șutind plasat sub trans
versală, din colțul careului mic- 
Ratarea unui gol gata făcut de 
către Fanlci (min. 60) are darul 
de a precipita lucrurile în ta
băra mureșenilor, care fac față 
tot mai greu acțiunilor inițiate 
de Lucescu, Petcu și Georgescu. 
Șl cînd se părea că oaspeții vor 
reuși să marcheze, iată că parti
da se încheie cu un final de ex
cepție, A.S.A. reușind să în
scrie trei goluri in numai cinci 
minute prin PÎSLARU (care in
sistă la o minge aproape pierdu
tă), FANICI (cap dintr-un unghi 
dificil) și ROLON! (cu un șut 
plasat).

Laurențiu DUMITRESCU i

REZULTATELE ETAPEI A XXIII-a A DIVIZIEI C
SERIA I

C.S. Botoșani — Metalul Boto
șani 3—0 (2—0), Metalul Rădăuți
— Zimbrul Suceava 1—0 (1—0),
Nicolina Iași — TEPRO Iași 0—0, 
Șiretul Bucecea — C.F.R. Pașcani 
2—1 (2—0), A.S.A. Cîmpulung
Moldovenesc — Foresta Fălticeni 
2—0 (0—0). Dorna Vatra Darnel
— Cristalul Dorohoi 1—0 (0—0),
Laminorul Roman — Danubiana 
Roman 0—1 (0—0), Avintul Fra
sin — Unirea Săveni 3—0 — 
Unirea fiind exclusă din cam
pionat.

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a XXIII-a : 1. 
C. S. BOTOȘANI 35 p (61—7), 2. 
Metalul Rădăuți 29 p (44—28), 3. 
C.F.R. Pașcani 29 p (41—26)... pe 
ultimele locuri : 14. Șiretul Bu
cecea 18 p (20—39), 15. TEPRO 
lași 15 p (20—32).

SERIA A II-a

Partizanul Bacău — Letea Ba
cău 1—0 (1—0), Hușana Huși — 
Oituz Tg. Ocna 3—0 (1—0). DE- 
MAR Mărășești — Cimentul Bi- 
caz 2—2 (2—1), Constructorul
Vaslui — Bradul Roznov 3—2 
(1—1), Minerul Comănești — Ari
pile Bacău 4—3 (1—1). Rulmen

tul Bîrlad — Petrolul Moineștl
1— 0 (1—0), Cetatea Tg. Neamț —
I.M. Piatra Neamț 4—2 (3—1),
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
C.S.M. Borzești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri L ener
gia GH. GH. DEJ 37 p (42—10). ». 
Letea Bacău 36 p (49—12), 3.
Partizanul Bacău 29 p (36—23)™ 
pe ultimele : 14. Rulmentul Bîr
lad 18 p (15—23), 15. Cetatea Tg. 
Neamț 18 p (23—35), 18. Oituz 
Tg. Ocna 7 p (14—54).

SERIA A HI-a

Dinamo CPL Focșani — Unirea 
1DSMSA Focșani 1—2 (0—1),
Olimpia Rm. Sărat — Petrolis
tul Boldești 2—0 (2—0), Chimia
Buzău — Foresta Gugeștl 2—0
(1—0), Oțelul Galați — C.S.U.
Galați 2—4 (0—1), Carpațt Ne-
hoiu — Prahova Ploiești 1—1
(1—0), Ancora Galați — Metalo- 
sport Galați 1—0 (0—0), Luceafă
rul Adj ud — Avîntul Urzicenl
2— 1 (2—0), Petrolul Berea —
Petrolul Bălcol 1—6 (0—0).

Pe primele locuri : 1 UNI
REA FOCȘANI 38 p (51—9), 2.
Dinamo Focșani 34 p (49—14), 3. 
C.S.U. Galați 34 p (43—17)... ps 
ultimele : 14. Petrolul Berea 16 
p (31—46), 15. Luceafărul Adjud

16 p (18—53), 16. Metalosport Ga
lați 11 p (16—51).

SERLA A IV-a

Azotul Slobozia — Cimentul 
Medgidia 3—0 (1—0). Șoimii Cer
navodă — Unirea Tricolor Brăila 
2—0 (2—0), Marina Mangalia —
Pescărușul Tulcea 3—0 (2—0),
Voința Constanța — Electrica 
Constanța 2—0 (1—0), Unirea
Eforie — Tractorul Vizlru 1—0 
(0—0), Chlmpex Constanța — 
Victoria Tăndărel 2—0 (0—0), Da
cia Unirea Brăila — Arrubium 
Măcln 1—2 (0—2) — s-a jucat
la Măcin, I.M.U. Medgidia — 
Granitul Babadag 3—0 (2—0).
"Pe primele locuri : 1. UNIREA 
TRICOLOR BRA1LA 33 p (51—22),
2. Cimentul Medgidia 33 p (45—17),
3. Azotul Slobozia 32 p (59—26)... pe 
ultimele : 15. Tractorul Vlziru 12 p 
(24—55), 16. Arrubium Măcin 11 p 
(21—74).

SERIA A V-a

T.M. București — Mecanica fină 
București 2—1 (1—0), Electronica
București — Abatorul București 
0—1 (0—1), Automecanica Bucu
rești — Celuloza Călărași 0—3 
(0—0), Petrolul Bolintin — Si

rena București 4—0 (3—0), Lucea
fărul H București —" I.C.S.I.M. 
București 1—9 (0—4), Unirea Tri
color București — Flacăra roșie 
București 2—1 (0—0), Vîscoza
București — Automatica Bucu
rești 1—1 (1—0), Voința Bucu
rești — Tehnometal București 1—1 
(1—0), Victoria Lehllu — Luceafă
rul 1 București 3—0 — Luceafărul 
s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : I. T.M.B. 38 
p (51—22), 2. Mecanica fină 37 p 
(44—18), 3. Celuloza Călărași 36 p 
(38—16), 4. Automatica 36 P 
(41—22)... pe ultimele : 16. Victoria 
Lehllu 13 p (22—65), 17. Luceafă
rul U 12 p (23—69).

SERIA A Vl-a

l.O.B. Balș — Flacăra Autome
canica Morenl 2—0 (2—0), Răsări
tul Caracal — Dinamo Alexan
dria 4—0 (3—0), Recolta Stoică-
nești — ROVA Roșiori 1—0 (0—0), 
Cetatea Tr. Măgurele — Petrolul 
Videle 3—0 (2—0), Constructorul 
Pitești — .Dacia Pitești 1—1 (0—0), 
Chimia Găeștl — Electronistul 
Curtea de Argeș 3—3 (1—3), Pro
gresul Corabia — Progresul Pu
cioasa 1—1 (1—1), Metalul Mija — 
Cimentul Fieni 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACĂRA 
MOREN1 37 p (56—13), 2. ROVA 
Roșiori 27 p (34—20), 3. Metalul 
Mija 26 p (36—20), ». Recolta

Stolcăneștl 26 p (24—39)... pe ul
timele : 15. Cetatea Tr. Măgurele 
18 p (33—36), 16. Petrolul Videle 
18 p (24—35).

SERIA A VH-a

Constructorul Tg. Jiu — panr 
durii Tg. Jiu 3—7 (1—5). Meta
lurgistul Sadu — Dierna Orșova 
3—1 (3—0), Progresul Băflejti — 
Mânerul Lupani 2—0 (1—0), Uni
rea Drăgășani — Minerul Motru 
2—o (1—0), Metalul Rovi.nairi 
— Forestierul Băbeni 0—0, Chi
mistul Rm. Vîlcea — Mine
rul Vulcan 3—1 (3—0), C.F.R. 
Craiova — Constructorul Craiova 
2—0 (1—0). Gloria Drobeta Tr. Se
verin — Lotru Brezoi 4—0 (4—0>.

Pe primele locuri : 1. PAN
DURII TG. JIU 35 p (73—25), 2. 
C.F.R. Craiova 31 p (38—21), 3.
Minerul Lupeni 27 p (43—23)... 
pe ultimele : 15. Unirea Drăgă
șani 13 p (29—38), 16. Construc
torul Tg. Jiu 17 p (29—47).

SERLA A VHI-a

Vulturii Textila Lugoj — Elec
tromotor Timișoara 3—1 (2—1), 
Minerul Ora vi ța — Unirea Alba 
Iulia 3—0 (0—0), Unirea Tomna
tic — Metalul Hunedoara 4—0 
(1—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Știința Petroșani 4—0 (2—0),



A.

RADU II,
PITEȘTI, 29 (prin telefon)

Formația oaspete, doar cu 
cu în 
corzi" 
Stancu 
terenul 
minări, 
pe întreaga repriză, 
• început să .
rea breșei, dar nu putea trece 
de... reduta din preajma careuluî 
lui Moise. Gazdele încearcă me
reu pasa la picior, „un-doi“-urlle 
fără lzbindă, lgnorînd șutul de 
la distanță. Ocaziile vin rar. In 
min. 8, din pasa Iul... Clupitu, 
Dobrln șutează mult peste poar
tă. In min. 14, Bărbulescu are 
Inspirația să tragă de la distan
ță, dar mingea izbește „trans
versala", după care Dobrln șu
tează periculos la colț șl Moise

ÎN STIL DE GOLGETER...
Tan- 

în 
___ ,_____ ______ Doar 
șl Speriatu mai erau In 
lor. Pe fondul acestei do
care avea să țină aproa- 

' ‘ F.C. Argeș 
„paseze". In eăuta-

față, a fost „băgată 
din primul minut.

■A
PRIMA VICTORIE IN RETUR, ACASĂ

F.C. ARGEȘ - JIUL 2-0 (1-0)
Stadion „1 Mai”; teren excelent; timp însorit, dar vînt; spectatori 

aproximativ 15 000. A marcat RADU M (min. 32 și 84, dm 11 m). Șuturi 
la poarta: 22—5 (pe poortâ: 10—1). Camere: 14—2.

F.C. ARGEȘ: SperioW 7 - M. Zamfir 7, Stancu 8, Orstec 7. kon 7 - 
Bărbulescu 5, latan 5 (mia. 73 Moicecnu 5), lovăneecu S - D. Nicolao 5, 
Radu N 8, Dobrln 7 (min. 77 Radu HI).

JIUL: Molse 7 - Rusu 4, Bădm 6, Gupttu 7, P. Grigore 7 - Guran S 
{min. 72 Cacoi S). Mutțescu 5, Stoichiță 4 - Bucurescu S, loncu 4, 
Sâlăjan.

A orbitrat: C. Ghiță (Brașov) 7; Io linie: R. Stincan ți V. Mwgășanu 
Cambii din București).

Cartonașe galbene: STOICHIȚĂ, BADIN.
Cartonașe roșii: SALA1AN.
Trofeul Pettchowchi: 9. La Juniori: 2—0 (0-0).

respinge greu. In corner. Domi
nare categorică, dar golul „vine" 
In min. 32, In urma unei Inspi
rații a ltd Radu H: Bărbulescu 
a trimis in adindme, RADU □

A ÎNVINS jocul fara... MINGE
F.C BAIA MARE - OUMFIA SATU MARE 3-1 (1-1)

Stadion „23 August”; teren umed (a plouat ta cursul dimineții); fimp 
mce; spectatori — aproximativ 13 000. Au marcat: DRAGOMRESCU Șwta. 
22), TERHEȘ (min. 57), ROZNAI frrnn. 64). respectă BATHOW I (mia. X). 
Șuturi la poarta: 22-6 (pe poartă: 15—2). Camere: 11—0.

F.C. BAIA MARE: Arici u 7 — Bon 7, Condruc 9, KoHor 7, Motnor 7 
Serbau 8, Bălan 8 Qmta. 82 HoHmeister) — Drogoffltoeecu i. Terheț

• “ * ------------* “ 8.
8, Smcncndccbe 8, Matei 8. Popa 
Bathori N 7 — Hetvei 5, Hațegom

POLITEHNICA IAȘI - C3. TIRGOVIȘTE 2-0 (0-0)

Stadion „23 August"; teren bun; timp închis, ploaie măruntă; spectatori
— aproximativ 10 000. Au marcat: FLOREAN (min. 61) și COSTEA (min. 76). 
Șuturi la poartă: 24—10 (pe poartă; 12—2). Cornere: 8—1.

POLITEHNICA: Naște 7 — Romilâ IH 7, Nepotu 7. Mureșan 8, Mihalcea 6
— Soficn 6 (min. 56 Doru lonescu 7)» Romilâ H 7, Simionaș 7 — F'orean 8, 
Dânilâ 6, Costea 7.

C.S. TIRGOVIȘTE: Bărbulescu 6 — Gheorghe 6, Enache 7, Ene 7, Alexan- 
“ “ “ " • - - —- j — FI. Grigore 7, Marinescu 6 (min.dra i — Kallo 7, Furnică 7, Tătara 

M Nicvleecu 6), Pitoru &
A arbitrat: I. lgna (Arad) f; la 

(Câmpulung Muscel).
Cartonaș galbene: GHEORGHE, 
Trofeul PeUcho.schi; 9. La Juniori: 1-0 (0—0)

Inie: O. Ștreng (Oradea) și C. Tăr.ase

ROMHJk W.

a preluat pe piept, a executat 
un dribling excelent, care f-a pus 
pe Rusu, Bădin și Ciupku in’ pos
tură de spectatori, a șutat pe 
lingă Moise și a Înscris. In a- 
eeastă repriză oaspeții au trecut 
rar centrul terenuluL dar, ta 
min. 45. au fost la cițiva... cen
timetri de golul egalizator: Mul- 
țescu a șutat ta bară. După 
pauză, aproximativ un sfert de 
oră aspectul jocului nu se schim
bă. Tn min. șș, la centrarea lui 
Bărbulescu. Iovănescu, din pozi
ție de ofsaid, a Înscris eu capuL 
Tușierel R. Stincan era cu stea
gul ridicat, dar C. Ghiță nu l-a 
luat ta seamă, a validat golul 
peraru ca. apoi, M tasistenteie 
oaspeților și după consultarea cu 
R. Stincan. să-l anuleze. Au ur
mat alte ocazii, dar localnici! 
n-au putut să le concretizeze... 
Tn sfirțit. ta min. 84 avantajul 
gazdelor se mărește din lovitură 
de pedeapsă: Clupitu l-a faultai 
pe Moiceanu in careu și RADU 
n a transformat Impecabil pe
nalty- ul. După ee s-a marcat go
lul, Sălăjan a avut o „discuție* 
eu arbitrul și acesta l-a eliminat 
de pe teren, declarindu-ne că a 
fost insultat. Victoria lui F. C. 
Argeș e meritată, dar echipa n-a 
convins.

IAȘI, 29 (prin telefon)
După patru remize pe teren 

propriu, studenții ieșeni au 
spart în sfîrșit gheața, obținînd 
prima lor victorie din acest se
zon. O victorie dificilă, cu pre
țul unor mari eforturi și emoții. 
Oaspeții au avut un start mai 
bun și, în primul sfert de oră, 
au surprins printr-un joc avin- 
tat în atac, grație căruia și-au 
creat trei excelente ocazii de 
gol, dar au 
(min. 7, șut 
Kallo (min 
poarta goală . .
nou FL Grigore (în minutul 
13), care a trimis peste trans- 

Versală, dintr-o poziție bună. In 
continuare, ofensiva tirgoviștea- 
nă scade' din intensitate și Poli 
încearcă să lege jocul cu mai 
mult curaj. La un moment dat 
ieșenii domină chiar autoritar, 
li obligă pe oaspeți să se apere 
aglomerat, dar nu reușesc să 
fie periculoși, pentru că se 
grăbesc în zona de finalizare și

greșesc. După pauză, jocul păs
trează același aspect din finalul 
primei reprize. Gazdele domină 
insistent, oaspeții se apără gru
pați și ferm, balonul se menți
ne mai mult în zona porții lui 
Bărbulescu și, aproape inevita- 
biL el va intra la un moment 
dat și în plasă. Aceasta s-a 
întimplat în min. 61 cînd, la o 
centrare a lui Simionaș, a re
luat frumos cu capul, la colț, 
FLOREAN. Golul deconectează 
prea timpuriu formația ieșeană 
și C.S. Tîrgoviște are o mare 
ocazie de egalare în min. 74, 
nefructificată de Pitaru. Trezită 
la realitate, „Poli" revine ime
diat în atac și, în min. 76, reu
șește să majoreze scorul prin
tr-un gol aproape identic cu 
primul, înscris cu capul, acum 
de COSTEA. De-abia de aici 
înainte ieșenii au certitudinea 
victoriei, a primei lor victorii 
acasă.

ratat FL Grigore 
la rădăcina barei),
11, reluare peste 

de Ia 12 m) și din
9,

Roznai 8 (min. 82 Deac), Gh. Mureșan
OLIMPIA î Feher 7 - V. Mureșan 

(min. 79 Bolbo) — Sobou 6, Morcu 7, 
Both I 7 (min. 76 Pop).

A arbitrat: Gh. Ispas (Constanța) 
Honig (Arad).

Cartonașe galbene: MATEI, BATHOR1 H.
Trofeul Petschcvschi: 10. La juniori: 1-4 (0—C)

7 
x
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BAIA MARE, 29 (prin telefon)
Din confruntarea celor 

combatante a rezultat un 
spectaculos,

doui 
med 

__  cu nenumărate faze 
la poartă, cu multe ocazii ratate 
de o parte și de cealaltă, cu go
luri splendide și cu un învingă
tor merituos. Ceea ce credem că 
a contat mal mult în balanța 
victoriei a fost jocul fără balon 
al echipei Iul Mateianu. într-a- 
devăr, toți jucătorii din Baia 
Mare au știut să se demarce, au 
știut să-și creeze spații de ma
nevră, să utilizeze cu succes ex
celentele baloane oferite de Sa- 
bău și Bălan, de Condruc 
Koller. __ _______
o bună ocazie în min. 18, șase 
minute mai tirziu Condruc exe
cută o lovitură liberă, mingea 
duce in bară, revine in teren, 
Terheș luftează de la cițiva me
tri, dar DRAGOMIRESCU ii re
pară greșeala și deschide scoruL 
Egalarea vine pe neașteptate, în 
min. 30, tot în urma unei 
fixe: Smarandache execută o lo
vitură liberă de la aproximativ

Și
După ce Koller ratează

Mircea TUDORAN

„LANTERNA" ARDE FRUMOS

1

Constantin ALEXE Mihai 1ONESCU

DIVIZIA B: ETAPA A 26-a
SERIA I

— r. c. 
marcat :

(cuc.

r. c. 
to- 
din

F.C. BIHOR - S.C BACĂU 2-4 (2-0)
Stadion F.C. Bihor; teren ioorte bun; timp noros, Mg rixU; spec-.1 ------- ,—-------- ----------- --------------  . lunca

enwe: 13-t.
B, 
B,

Dita Tulcea (2—1), Portul Con
stanța — Constructorul lași (0—2), 
Muscelul Cîmpulung — Progresul 
Brăila (0—1), I.C.I.M. Brașov — 
Belon-Ceahlăul P. Neamț (0—2), 
Tractorul Brașov — Viitorul Va
slui (0—1) F.C. Brăila C.S.M.

totori - aproximați. 4 000. Au noraot: GHSKSHHJ (ntia 
(min. 35 - autogol). Șuturi la poartă: M-8 (p. poartă »-4). .

F.G BIHOR: Albu 7 (min. S» Vktoc) - Horradi 5. Big» 8. Dvrtd 
l - S. M. Mwkm 7 (roin. S3 Zm), H. Mvrvțac 7 - lapău

Gherghef! 7, Georgescu 6.
S.C. BACAU: Ursocbo 8 — Fonofte 7, Lunca 5 (min. 43 Boncea 4), 

Solomon 7, Effsei 4 - Cârpud 7, L Solomon 7, Andrie, 8 - Vodgeon. 
Botez 4, Chitara 7.

■ A arbitrat: C. Bărbulescu (București) 9; la linie: Fl. Cenea (Conoco!) 
L Arcălean (Bistrita).

Cartonașe galbene: HORVATH. I. SOLOMON.
Trofeul Petschonchi: 9. La Juniori: 3-i (1—0).

C.
7.

«i SERIA A n-a
Btre-

ETAPA VIITOARE (duminică I 
mai): Minerul Gura Humorului — 
Oltul St. Gheorghe (•—J), Victoria 
Tecuci — Steagul roșu Brașov 
(1—n. Kltramorua Făgăraș — F.C. 
Constanța (•—5), F.C.M. Galați —

Suceava (1—3).

1. F.C.M. Galați M 19 2 5 52-24 44
2. Steagul roșu 26 17 3 6 43-16 37
3. C-S.M. Suceava 26 15 5 6 44-19 35
4. F.C. Constanța 26 13 2 11 42-24 28
5. Viitorul Vaslui 26 12 3 11 28-32 27
6. I.C.I.M. Brașov 26 11 4 11 39-36 26
7. F.C. Brâiia 26 12 2 12 29-30 26
8. Delta Tulcea 26 12 1 13 35-32 25
9. Oltul Sf. Gh. 26 10 4 12 29-40 24

10. Victoria Tecuci 26 11 1 14 41-48 23
11. Relon-Ceahlăul 26 10 3 13 20-30 23
12. Progresul Brăila 26 9 5 12 27-39 23
13. Nitramonia Făg. 26 9 5 12 27-40 23
14. Muscelul C-lung 26 10 2 14 34-38 22
13. Portul Constanța 26 10 2 14 33-38 22
16. Tractorul Bv. 26 10 2 14 33-43 22
17. Minerw G>L 26 9 4 13 21-39 22
18. Centtractorai tați 24 7 6 13 24-33 20

ORADEA, 29 (prin telefon)
Partida de la Oradea a întrunit 

toate atributele unul fotbal spec
taculos: ritmul de joc alert, ri
sipa de energie și, mai ales, nu
meroasele acțiuni ofensive la 
cele două porți au făcut ca tn- 
ttlnlrea să fie extrem de dispu
tată și apreciată din punct de 
vedere calitativ. Victoria a reve
nit pînă la urmă bihorenilor, dar 
aprecieri la fel de frumoase se 
cuvin și Învinșilor. Meciul a 
Început In nota unei dominări 
Insistente a echipei locale, care, 
în min. 3 (N. Mureșan) și ta 
min. 5 (Naom), este foarte a- 
proape de deschiderea scorului, 
dar Ursache se opune miraculos 
juturilor-bombă. Orădenil lntlm- 
pină dificultăți In construirea ac
țiunilor de atac, din cauza mar
cajului „scai" aplicat de adver
sari. Totuși, In min. 18, gazdele 
deschid scorul: Naom D_ vede
liber pe stingă pe Georgescu, H

transmite balonul, acesta centrea
ză scurt și puternic și GHER- 
GHEI.I Înscrie din apropiere, fă
ră dificultate. După șapte minute 

. Ursache ..scoate" de Ia „vlnclu" 
bomba lui M. Marian. In min. 
*S se petrece o fază mal rar ta- 
tilnltă șl tabela arată 3—8: Lu
pan centrează de pe partea stin
gă a terenuluL Urșache lese să 
culeagă balonul, dar LUNCA 
plonjează ea un veritabil ata
cant, înscriind tmparabU, cu 
capul, tu proprie poartă! După 
pauză jocul este la fd de alert, 
* —------- băcăuanii tși fac din

mal mult simțită pre- 
atac punlnd deosebite 
Ratează Cărpucl (mim 

(mln. 8C) și Chitare 
din situații foarte bu-

dar acum 
ce In ee 
zența In 
probleme.
53), Botez
(m±n. 74) __  ____ _______ _
ne. In final, N. Mureșan (min.
73 șl 79) trimite din apropiere, 
cu capul, In afara spațiului porții.

Gheorghe NERTEA

GAZ 
A’J-

FlorUa

BVCV- 
bu cu
rci a

BA-

JCRAL Timișoara — Gloria Re
șița 0—1 (0—1), Laminorul Nă- 
“ag — CJ.L. Blaj 3—0 (2—0)
Unirea Sînmicolau — Metalul Boc- 
Șa 1—0 (0—0), Minerul Gb.elar — 
C.F.R. Simeria 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VULTU
RII LUGOJ 29 p (42—23), 2 U- 
nirea Sinnâcolau 23 p (33—22) 3. 
Unirea Tomnatic 27 p (38—20) ‘ 4. 
Unirea Alba Iulia 27 p (30—20)... 
pe ultimele : 15. MetalW Hune
doara ir p (18—35), 16. C.TT-
Blaj 16 p (16—36).

SERIA A IX-a

C.F.R. Constructorul Arad _
Strungul Arad 3—2 (2—0). Unirea 
Dej — Minerul Suncuiuș 5—0 
(2—0), Tricolorul Beiuș — Biho
reana Marghita 2—2 (1—0), Oțelul 
Or. dr. Petre Groza — Minerul 
Bihor 0—0, Victoria Ineu — Re
colta Salonta 2—0 (1—0), Tehno- 
frig Cluj-Napoca — C.M. Cluj- 
Napoca 1—1 (1—0). Metalul Aitid 
— Voința Oradea i—o (0—0), Sti
cla Arleșul Turda — Rapid Arad 
8—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 33 p (49—14), 2.
Bihoreana Marghita 31 p (43—15), 
3. Sticla Turda 31 o (35—14)... 
pe ultimele : 15. Tehnofrig Cluj- 
Napoca 17 p (14—32), 16. Mine
rul Bihor 15 p (21—40).

SERIA A X-a

Someșul Saai Mare — Hebe 
Stageorz Băi 3—4 (3—«), Victoria 
Care: — Minere! Băruț 3—4 (2—0) 
CUPROM Ba a Mare — Minemi 
Băița 3—1 0—1), Sivicultarul 
Maiere — Minerul Baia Sprie 
1—0 (•—4), Armătura Zalău — 
Viitorul Gloria Șimlea 5—4 (3—0). 
Lăpuștil Tg. Lăpuș — Minere' 
Rodna 3—• (1—4), Minerul Eba- 
Seiai — Oașul Negrești 1—4 
(0—0), Bradul Vișeu — Rapid R- 
bou 3—4 — Rapid a fost retro
gradată ta campiceiacul județean.

Pe primele locuri : L SOME
ȘUL SATU MARE 34 p (46—13),
2. Armătura Zalău 28 p (52—27)
3. Minerul Eba-Seini 26 p (42—29) i
4. CUPROM Bata Mare 26 p 
(37—29)— pe ultimele : 14. Mi
nerul Băiuț 20 p (26—33), 15. Vii
torul Șimleu 10 p (20—33).

SERIA A Xl-a

Metalul Sighișoara — Carpațl 
Mirșa 0—1 (0—0), Metalul Copșa 
Mică — IMIX Agnita 2—1 O—1), 
Utilajul Făgăraș — Foresta Bis
trița 0—0. Oțelul Reghin — Avm- 
tul Reghin 1—1 0—1), Autome- 
canica Mediaș — Mureșul Luduș 
2—1 (2—1). I.P.A. Sibiu — Sticla 
Tirnăveni 3—0 (1—0), INTER Si
biu — Construcții Sibiu 0—0,

Chimia Or. Victoria .nu a jucat. 
Pe primele locuri : 1. CAR- 

PAȚ1 MIRȘA 23 p (37—23). 1.
Metalul Sighișoara 26 p (33—15), 
3. Chimia Victoria 25 p (29—22)... 
pe ultimele : IX INTER Sibiu 
19 p (20—23), 14. Sticla Tîrnăveni
19 p (22—12), 15. Mureșul Luduș 
18 p (36—35).

SERIA A Xll-a
Tractorul Miercurea duc — Vi

itorul Gheorghenl 4—1 (4—0)
Carpațl Brașov — Carpațl ranaia 
1—C (0—6). Precizia Săceie —
Caraimanul Bușteni 1—4 (0—0),
C.S.U. Brașov — Mecrom Bra
șov 3—2 (2—0), Torpedo Zăr-
aești — Izvorul Tg. Secuiesc 2—0 
(0—4), Minerul Baraoit — Minerul 
Bălan 2—1 (4—4). Mobila-Mă-
gura Codlea — Âvlntul Minerii 
1—4 (1—8), I.3.A. Cîmpina — . 
Progresul Odorbei 0—3 — echipa 
din Cîmpina fiind exclusă rt-n 
campionat.

Pe primele locuri : 1. - VIITO
RUL GHEORGHENI 34 p (40—14),
2. Progresul Odorhel 31 p (43—16),
3. Carpați Sinaia 30 p (35—16)... 
pe ultimele : 13. Mobila Codlea
20 p (25—24), 14. Carpați Brașov 
20 p (20—31), 15. Avîntul Mîneeiu 
18 p (16—37).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

marcat: șumulanschi (min. U) 
pentru Metalul, M. Stellan (min. 
13) pentru Rapid.

POIANA CÎMPINA — CHIMIA 
BRAZI 2—0 (1—0). Autorii golu
rilor: Pavel (min, 26) și Mano- 
îacbe (min. «).

F.CJL GIURGIU — OSJt DRO- 
BETA TR. SEVERIN »—2 (9—1). 
A înscris: Costea (min. *1 șl 
min. K din 11 m).

ETAPA VIITOARE (duminică I 
mai): Dinamo Slatina — Gaz me
tan Mediaș (1—2). Metalul Bucu
rești — Ș.N. Oltenița (9—», Chi
mia Tr. Măgurele — Poiana Cîm- 
pina (0—5), Electroputere Craio
va — Autobuzul București (0—Z), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin —

SERIA A IlI-a
MINERUL CAVNIC — MINE

RUL ANINA 3—1 (2—0). Au mar
cat: Medrea (min. 32), Brateș 
(min. 38 șl 71), respectiv Doja 
(min. 76).

CHIMICA TIRNĂVENI — MI
NERUL MOLDOVA NOVA 3—4 
(2—0). Au înscris: Marton (min. 
14 și 80) șl Munteanu (min. 29).

GLOBUL BISTRITA - C.f Ji, 
CLUJ-NAPOCA 1—1 (0—1). Auto
rii golurilor: Georgescu (min. 
90 din 11 m) pentru Gloria, Po
pa (min. 24) pentru CJ.B.

IND. SIRMEI C. TURZH — VIC
TORIA CALAN 4—0 (3—0). Au 
înscris: Vesa (min. T), Bichescu 
(min. 35). Luchescu (min. 41) și 
Olteanu (min. »8).

C.F.R. TIMIȘOARA — DACIA 
ORAȘTIE 2—0 (1—0). Au marcat: 
Stoișin (min. 8) șl Iancu (min. 
47).

AURUL BRAD — U.M. TIMI
ȘOARA 4—0 (0—0). Autorii go
lurilor: Ghiță (min. 65), Petrișor 
(min. 69 șl 82) și Golda (min. 85).

F.C.M. REȘIȚA — METALUR
GISTUL CUGIR 3—0 (2—0). Au
marcat: Firițeanu (min, 25) și Ga
bel (min. 38 șl 65).

„U“ CLUJ-NAPOCA — MURE
ȘUL DEVA 3—0 (1—0). Au înscris: 
Florescu (min. 9), Vidican (min. 
51) și A. Mureșan (min. 78).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — C.I.L. 
SIGHET 2—0 (1—0). Autorii go

Metalul Plopenl (0—2), Chimia 
Brazi — Șoimii Sibiu (0—0), Pe
trolul Ploiești — F.C.M. Giurgiu 
(2—3). -......................................
Rapid București (1—1), Progresul 
Vulcan București — Viitorul Scor- 
nicești (1—4).

Rulmentul Alexandria

1. Vi it Scorn icești 26 15 3 8 38-26 33
2. Met, Plopenl 26 13 4 9 38-23 30
X Metalul Buc. 26 12 6 8 34-25 30
4. Autobuzi’l Buc, 26 13 3 10 42-27 29
X Petrolul R. 26 13 2 11 41-26 28
6. Rapid Buc. 26 9 10 7 39-26 28
7. Dinarr.o Slatina 26 12 4 10 48-41 28
X Rulmentul Alex. 26 11 6 9 27-24 28
9. Gax metan 26 10 7 9 23-26 27

IX F.C.M. Giurgiu 26 11 5 10 26-36 27
11. Frog. Yukon 26 11 4 11 31-31 26
IX Poiana Cîmpina 26 11 3 12 41-41 25
IX Șoimii Sibiu 26 9 6 11 27-29 24
IX C.S.M. Dr. T.S. 26 10 3 13 30-38 23
15. Electrop. Cv. 26 10 3 13 30-43 23
16. Chimia Tr. M. 26 9 5 12 25-41 23
17. Ș.N. Oltenița 26 5 9 12 17-34 19
18. Chimia Brazi 26 6 5 15 25-45 17

lurilor: Szekeli (min. 15) șl
Schwartzman (min. 53).

Relatări de la z. Debrețeni, r. 
Ducan, I. Toma, P. Țonea, Șt. 
Marton, Al. Jurcă, Doru Glăvan, 
L Lespuc șl L Ghișa.

ETAPA VIITOARE (duminică 6 
mai): Gloria Bistrița — Aurul
Brad (0—2), Metalurgistul Cugir — 
Minerul Cavnic (0—3), Min irul A- 
nina — Mureșul Deva (1—2), Vic
toria Călan — C.F.R. Timișoara 
(0—5), U.M. Timișoara — Chimi
ca Tirnăveni (0—1), C.F.R. Cluj- 
Napoca — Minerul Moldova Nouă 
(0—1), C.I.L. Slghet — „U“ Cluj- 
Napoca (0—4), înfrățirea Oradea 
— F.C.M. Reșița (0—4), Dacia O- 
răștle — Ind. sîrmel C. Turzil 
(0—1).

1. „U“ Cj.Nap. 26 16 4 6 54-17 36
2. Gloria Bistrița 25 13 4 9 53-28 30
3. Aurul Brad 26 13 3 10 45-31 29
4. C.F.R. Cj.-Nap. 25 13 2 11 35-32 28
5. Minerul Cavnic 26 12 4 10 42-40 28
6. F.C.M. Reșița 26 10 7 9 41-28 27
7. Minerul Anina 26 13 1 12 42-34 27
8. Chimica Tirnăv. 26 12 2 12 34-38 26
9. Minerul M. N. 26 13 0 13 29-35 26

10. Metalurg. Cugir 25 11 4 11 31-41 26
11. Ind. sîrmei C.T. 26 11 3 12 35-32 25
12. înfrățirea Or. 26 îl 3 12 31-33 25
13. U.M. Timișoara 26 10 5 11 29-37 25
14. C.I.L. Sighet 26 9 5 12 34-42 23
15. Mureșul Deva 26 10 3 13 24-33 23
16. C.F.R. Tim. 26 10 2 14 37-37 22
17. Dacia Orâștie 26 9 3 14 13-40 21
18. Victoria Călan 26 9 3 14 20-56 21



ÎNVINGĂTOARE
DE CALIFICARE

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din lo
calitate s-a încheiat turneul de 
calificare pentru C.E. feminin 
de volei. Sîmbătă, echipa Belgi
ei a întrecut cu 3—1 (4, 7. —11, 
9) pe cea a Angliei. Voleibalis
tele belgiene s-au dovedit net 
superioare, remareîndu-se prin 
servicii bine dirijate, prin blo
caje eficace și prin verva jucă
toarelor Dominique Dero, Leona 
Vervat și Berlice Vermote. Tot 
sîmbătă echipa României a în- 
tîlnit. în meci de antrenament, 
formația Farul (lipsită de titu
larele oferite lotului national) 
pe care a învins-o cu 3—1 (3, 
10. —12. 7).

Duminică, reprezentativa Rom 5-

PLUTONUL NUMEROS AL RUTIERILOR 
PORNEȘTE ÎN „CURSA MUNȚILOR"

O cursă de tradiție, o între
cere care-și amplifică farmecul 
derulîndu-se pe șosele de mun
te, un test al „olimpicilor" și 
al membrilor formației noastre 
pentru „Cursa Păcii" — în 
compania unor valoroși peda- 
leri din Cehoslovacia și Uniu
nea Sovietică — iată ce va fi, 
de fapt, „Cursa Munților" din 
acest an. Va fi o reuniune a 
tuturor consacraților șoselei, 
plutonul fiind îngroșat și de 
grupurile de speranțe...

3—6 mai, 4 etape — aproa
pe 500 km, un pluton condus 
de Teodor Vasile și Mircea 
Romașcanu, în care „locote- 
nenți" sînt Valentin Marin, 
Cornel Nicolae, Traian Sîrbu 
și alții și un itinerar de vis:

3 mai — etapa I, București
— Sinaia, 120 km

, 4 mai — etapa a Il-a, Sinaia
— Cheia — Sinaia, 110 km

5 mai — etapa a IlI-a, Si
naia — Pirîul Rece — Bran — 
Sinaia, 110 km

6 mai — etapa a IV-a, Si
naia — București, 120 km.

Clubul sportiv Dinamo, orga
nizatorul competiției, vine în 
sprijinul ciclismului. El a pro
gramat întrecerea pînă în 
ajunul plecării echipei naționa
le la „Cursa Păcii", plasînd-o 
și în timp util pentru ca o- 
limpicii să n-aibă întreruperi 
în programul de pregătire.

TEN1SMANELE NOASTRE 
DEBUTEAZĂ AZI 

ÎN „CUPA FEDERAȚIEI!
Astăzi dimineață, la Madrid, 

încep meciurile competiției in
ternaționale feminine de tenis 
pe echipe pentru „Cupa Fede
rației". Iată programul întîl- 
nirilor : Cehoslovacia — Unga
ria. România — Mexic, Belgia 
— Irlanda și Suedia — Israel. 
După-amiază vor avea loc alte 
partide : U.R.S.S. — Portugalia, 
Anglia — Noua Zeelandă și Da
nemarca — Elveția.

e BUENOS AIRES, 29 (Ager- 
pres). — După cum s-a mai a- 
nunțat, cu prilejul aniversării a 
75 de ani de la Înființarea Fe
derației Internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.), în ziua de 22 mal se 
va disputa la Ztlrlch meciul 
amical dintre selecționatele Ar
gentinei și Olandei, reeditare * 
finalei campionatului mondial 
de anul trecut. Antrenorul Lula 
Cesar Menotti a declarat că din 
formația argentlnlană, care a cu
cerit anul trecut titlul mondial, 
nu va lipsi declt Luis Galvan. 
In rest, echipa va cuprinde pe 
toți jucătorii prezenți în finala 
de la Buenos Aires, inclusiv 
Mario Kempes, Daniel Bertonl șl 
Osvaldo Ardlles, care activează 
în prezent la cluburi europene.

• In campionatul primei divi
zii de fotbal a Italiei s-au înregis
trat duminică următoarele rezul
tate: Ascoll — Lanerossl o—0, 
Atalanta — Avelllno 0—0, Bolog
na — Torino 1—1, Catanzaro — 
Milan 1—3, lnternazionale —

Următorul număr al zia
rului nostru va apărea 

joi 3 mai

ÎN TURNEUL 
PENTRU C.E.

niei a dispus în ultimul joc al 
turneului de echipa Belgiei cu 
3—0 (2, 10, 8) în mai puțin de 
o oră de joc, pe parcursul că
ruia antrenorii N. Roibescu și 
O. Solomonov au rulat aproape 
întregul efectiv : Irina Petculeț 
(Mariana Ionescu, Doina Moro- 
șan), Marinela Țurlea, Doina 
Săvoiu, Maria Enacbe, Iuliana 
Enescu (Lucreția Mirea), Ga
briela Coman.

în urma acestor rezultate 
echipele României (clasată pe 
primul loc) și Belgiei obțin ca
lificarea pentru turneul final al 
C.E., programat în Franța între 
5 și 13 octombrie.

Cornel POPA — coresp.

Se spune — și nu fără te
mei — că peste ceea ce incinta 
altădată la un rutier — sprin
tul — s-a așezat acum o altă 
calitate: forța. „Cursa Munți
lor" o poate scoate în evi
dență, rulajul pe munți solici- 
tînd din plin vigoarea mușchi
lor.

Și mai este importantă a- 
ceastă întrecere de tradiție a 
ciclismului românesc pentru a 
evalua pregătirile efectuate 
de-a lungul lunilor de iarnă. 
Vor fi în pluton rutieri din 
Ploiești și Brașov, din alte lo
calități cu ciclism mal vechi 
sau mal nou. Ei vor rula cot 
la cot cu oamenii loturilor, cu 
oaspeții, dîndu-șl astfel exa
menul seriozității în pregătire.

Așadar, la orizont... „Cursa 
Munților"!

Hristache NAUM

în finală, la Las Vegas

BORG ÎNVINGE NET PE CONNORS !
NEW YORK, 29 (Agerpres). 

în finala turneului internațional 
de tenis de la Las Vegas (Ne-

Roma 1—2, Juventus — Fiorentina 
1—1, Lazio — Napoli 1—2. Vero
na — Perugia 1—1.
• Cu prilejul unei festivități 

care a avut loc la Londra, fos
tul internațional Stanley Matt
hews a înmînat trofeul ce se a- 
cordă tn flecare an celui mal 
bun fotbalist din Marea Britani», 
respectiv scoțianului Kenny Dal
glish, atacantul formației F.C. Li
verpool. In acest sezon, Dalglish 
a înscris pentru echipa sa 23 de 
goluri.
• Intre 27 mal șl 4 iunie tn 

orașele Tokio, Hiroșima șl Osaka 
se vor desfășura meciurile tur
neului internațional de fotbal or
ganizat de federația japoneză de 
specialitate. Cele opt echipe par
ticipante au fost repartizate ta 
două grupe, după cum urmează: 
grupa As sel. Japoniei, A.C, Flo
rentina (Italia), Tottenham Hots
pur (Anglia), set Indoneziei; 
grupa B: Japonia (b), set Bir- 
manlel, Dundee United (Scoția) 
șl San Lorenzo (Argentina).
• In etapa a 33-a a campiona

tului de fotbal al Franței, Stras
bourg a Învins cu 1—0 pe Bastla, 
Saint Etienne a ctștlgat cu 1—• 
jocul cu CJ. Paris, Nantes a În
trecut cu 1—0 pe S. G. Paris, 
Nancy a învins cu 1—0 pe Mo
naco. In clasament, ps primul 
loe se află Strasbourg cu 49 p, 
urmată de Nantes și Saint Etien
ne cu cite « p, Monaco cu 30 p.

Echipa Romanici la egalitate cu Bulgaria: 3-3
BELGRAD, 29 (prin telefon). 

Cele mai bune 8 echipe de polo 
din lume a’u început duminică, 
în bazinul — descoperit 1 — 
Tașmajdan, din capitala Iugo
slaviei, întrecerea maraton din 
cadrul primei ediții a „Cupei 
F.I.N.A.".

Reprezentativa României a 
debutat neconvingător în acest 
turneu, reușind doar un rezul
tat de egalitate 3—3 (1—2, 2—0, 
0—0. 0—1) în compania forma
ției Bulgariei, surprinzător de 
viguroasă și activă, mai ales în 
ultimele două reprize.

Poloiștii români au atacat 
foarte confuz, au greșit multe 
pase, au ratat din poziții sigure 
(Popescu, Rusu, Costrăș) și deși 
au condus cu 3—2 pînă spre 
sfirșitul partidei, mai precis 
pînă în minutul 18,30. au fost 
egalați. Trebuie să arătăm însă 
că adversarii noștri au benefi
ciat de 4 situații de om în plus,

La Sibiu:

INTILNIRI INTERNATIONALE 
DE GIMNASTICĂ

Duminică la Sibiu s-au dispu
tat două meciuri Internaționale 
de gimnastică. In prima Intîlnlre 
s-au Întrecut echipele de copil 
ale Clubului sportiv școlar Sibiu 
șl Spartakus din Budapesta. In am
bele meciuri victoria a revenit 
gazdelor cu 270,10—263,30 punct» 
(băieți) și 184,95—179,80 puncte 
(fete). In tntllnlrea dintre echi
pele de tineret ale României ta 
R.D. Germane victoria a revenit 
oaspeților cu 535,95—534,95 puncte. 
In clasamentul Individual compus 
primul s-a clasat gimnastul ro
mân Romulus Bucurolu cu 109,91 
puncte.

vada), campionul suedez Bjorn 
Borg, jucînd cu un brio incon
testabil, după cum apreciază 
corespondentul agenției „France 
Presse", l-a învins în două se
turi cu 6—2, 6—3 pe americanul 
Jimmy Connors. în semifinale, 
Borg îl eliminase cu 6—1, 6—1 
pe Gene Mayer, iar Connors cu 
7—5, 6—4 pe John McEnroe.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • Intr-un meet ami

cal masculin disputat la Var
șovia. reprezentativa Poloniei a 
Întrecut cu scorul de 99—67 (54— 
27) selecționata de tineret a Ce
hoslovaciei.

BOX. Lotul polonez Ișl conti
nuă pregătirile In vederea apro
piatelor C.E. de la Kdln (R. F- 
Germania). Forul polonez de spe
cialitate a anunțat, ci va deplasa 
o echipă completă, alcătuită dla 
13 piigtii.yti (de la semlmuscă ta 
supergrea). Pe lista selecțio
naților figurează numele cu- 
noscuților campioni Srednddd 
(muscă), Szczerba (ușoară), Ry- 
bicky (mijlocie-mică), frații Pe- 
wei șl Grzegorz skrzecz (semi
grea șL. respectiv, grea) șl An
drzej Biegaâski (supergrea). • 
Federația de box din R. D. Ger
mană a selecționat 11 pugUlști in 
vederea C.E. de ta Kdln. Din 
echipă s» remarcă Stefan Făr- 
ster (cocoș), campion european 
la Haile, Nowakowski (semliușoe- 
ră), Manfred Bauch (semigrea) și 
Juergen Fanghaenet (super-grea). 
• In urma unor meciuri de se- 

în timp ce echipa română n-a 
avut nici una.

Cele 6 puncte ale meciului au 
fost înscrise de : CI. Rusu — 2 
și_ Costrăș pentru echipa noas
tră, Popov — 2 și Sterev pen
tru formația bulgară. Arbitrajul 
a fost asigurat de Geurtsen (O- 
landa) și Rasmajdan (U.R.S.S.).

în celelalte meciuri ale zilei 
inaugurale a competiției au fost 
înregistrate rezultatele: U.R.S.S. 
— R.F. Germania 9—4 (2—0, 
1—1, 3—1, 3—2). Ungaria — Ita
lia 5—2 (1—1, 1—0, 1—1, 2—0). 
La ora convorbirii telefonice se 
desfășura partida Iugoslavia — 
S.U.A.

Adrian VASILIU

TINERII POLOIȘTI ROMÂNI
SE REMARCĂ IN POLONIA
VARȘOVIA, 29 (Agerpres). — 

în turneul internațional de 
polo pe apă de la Varșovia, 
selecționata de tineret a Ro
mâniei a învins cu 7—6 echipa 
Cehoslovaciei și cu 8—2 repre
zentativa Bulgariei, urmînd 3ă 
joace în finală cu formația 
Poloniei

EVOlOjll Șl LOCURI MODESTE AEE JUCĂTORILOS 
NOȘTRI DE TENIS DE MASĂ

PHENIAN, 29 (prin telex). 
Duminică după-amiază s-au în
cheiat turneele pe echipe. Fetele 
noastre au jucat, în diferite for
mule de echipă, cu formațiile 
Ungariei (0—3), neînvinsă. Po
loniei, pe care a lnvins-o cu 
3—0 șl Franței 3—1 (victorie 
prețioasă pentru configurația 
clasamentului grupei) : Ferenod
— Daviaud 2—0, Alexandru — 
Bergeret 1—2, Mihuț, Ferenczi
— Bergeret, Davlaud 2—0 și 
Alexandru — Daviaud 2—0. A 
fost cea mai bună evoluție a 
echipei noastre. Ea urmează ii 
concureze luni pentru locuril» 
9—12, alături de formațiile An
gliei, R.F. Germania și Hong 
Kong,

Echipa masculină nu a reușit 
să acumuleze nici o victoria, 
ajungînd pe ultimul loc in gru
pă. Băieții au avut ca adversari.

CONGRESUL F.I.H.G. A HOTĂRÎT
Înființarea „cupei prieteniei"

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 
Cu ocazia lucrărilor Congresu
lui Federației internaționale d» 
hochei pe gheață, desfășurata 
la Moscova, s-a hotărît crea
rea unei noi competiții interna
ționale „Cupa Prieteniei", ce ar 
urma să reunească echipe car» 
nu vor participa la viitoarele 
turnee olimpice. La prima edi
ție a competiției vor participa 
12 formații: R. D. Germană, 
Elveția, Ungaria, Iugoslavia. 
Italia, Austria, Danemarca, Co
reea de Sud, Bulgaria, Franța, 
Spania și Belgia. Congresul a 
decis, de asemenea, ca începînd 
din sezonul 1980—1981, purta
rea căștilor cu vizieră să de
vină obligatorie în meciurile 
pentru echipe de juniori. Hotă- 
rîrea are drept scop prevenirea

lecție, federația spaniolă a sta
bilit ca la C.E. să particip» ur
mătorii 5 pugiliști : Jose Juare» 
(semlznuscă), Francisco Jimenex 
(pană), Manud Sierra (semiușoa- 
ră). Garcia Marin (ușoară) șl 
Carlo» Gutierrez (semigrea). • 
Selecționata U.HSS. care va par
ticipa la C.E. de la Kola va 
cuprinde. In general, elemente ti
nere. Din echipă tac parte doar 
trei pugiUști care au obținut me
dalii de aur la campionatele eu
ropene —1977 — de la Halle. A- 
eeștia stat Viktor Ribakov, Vik
tor Savcenko șl Evgheni Gorst- 
kov.

CICLISM • Cursa de la Olo- 
mauc a revenit rutierului sovie
tic R. GalaleMtnov (169 km ta 
7h 46:36).

SCRIMA • Turneul masculin dr 
floretă de M New York a float 
câștigat de italianul Carlo Mon
tano care. In med de baraj, 1-a 
twins eu 9—< pe francezul Dlr 
dler rtament, campion ai lumii.

ȘAH » Cu o rundă înainte de

ale Franței

PUGIIIȘTII fiOMÂM 
MOISE Șl liRCOMMCIJ 

PE LOCUL DOI
PARIS, 29 (Agerpres). — La 

Deauville s-au desfășurat fina
lele campionatelor internaționa
le de box amator ale Franței.' 
La categoria semimuscă Souisa 
(Indonezia) l-a. învins la puncta 
pe Moise (România), iar la ca
tegoria pană, francezul Londas 
a cîștigat, de asemenea, la 
puncte. în fața pugilistului 
român Florian Țircomnicu. 
(în a doua gală semifinală,’ 
desfășurată la Evreux, Florian 
Țircomnicu îl învinsese la 
fmnete pe suedezul Marino).’ 
n limitele categoriei semigrea, 

polonezul Czerniszewski a dis
pus prin k.o. tehnic în rundul 
doi de francezul Hermosilla, în 
timp ce la categoria grea, Na to 
(Franța) și-a adjudecat victoria 
la puncte asupra lui Kucharczyk 
(Polonia).

în ultimele două zile, echipele 
S.U.A. (1—5), R.F. Germania 
(2—5, victoriile fiind realizat» 
de Z. Bohm și Gheorghe), R.P. 
Chineze (0—5) șl Ungariei (1—5), 
cu o prețioasă victorie de pal
mares a Iui Z. Bohm asupra Iul 
Gergely, în trei seturi.

Luni se dispută finalele șl 
jocurile pentru celelalte locuri 
în clasament „Cupa Corbillon", 
pe care stă scris de cinci ori 
„România", va fi disputată de 
echipele feminine ale R.P. Chi
neze (3—0 cu reprezentativa 
U.R.S.S. tn semifinale) și R.P.D. 
Coreene (3—2 cu Japonia). 
„Cupa Swaythling" va fi dis
putată de reprezentativele mas
culine ale Ungariei (5—1 cu 
Japonia in semifinale) și R.P. 
Chineze (5—2 cu Cehoslovacia).

Mircea COSTEA

eventualelor accidentări ce pol 
surveni în timpul jocurilor.

★
După cum s-a mai anunțat, 

echipa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a cucerit la Moscova 
titlul de campioană a lumii și 
a Europei. Hocheiștii sovietici 
au demonstrat la această ediție 
o formă excepțională, cîștigînd 
la scoruri concludente toata 
partidele disputate. Este pentru 
a 8-a oară cînd echipa U.R.S.S. 
intră în posesia titlului mon
dial.

Clasamentul final al turneu
lui pentru locurile 1—4 se pre
zintă astfel: 1. U.R.S.S. — 12 p 
(51—12), 2. Cehoslovacia — 7 p 
(26—30), 3 Suedia — 3 p (20— 
38), 4. Canada — 2 p (20—36).

terminarea turneului de la Banja 
Luka, In clasament conduce Gări 
Kasparov (U.R.S.S.) cu 11 p. urmat 
de Smejkal (Cehoslovacia) -8 p, 
Petrosian (U.R.S.S.) - 81/3 p. ta 
runda a 14-a, partida Kasparov — 
Kurajița s-a Încheiat remiză, ta 
timp o» Smejkal a câștigat la 
Slbarevict. • După 13 runde, tn 
turneul de la Montreal conducă 
campionul mondial AnatoM Kar
pov (U.R.S.S.) cu 9 p și o partidă 
Întreruptă, urmat de Tal (U.R.S.S.) 
— 9 p, L. Portisch (Ungaria) 
7 IA P (1). Liubojevici (Iugosla
via) — 7 p Htibner (R.F.G.) — 
6 Ifl p. tn runda a 13-a, Kar
pov a cîștigat la Spasski. Tal 
la HUbner șl Kavaăek la Llu- 
bojcvlci.

VOLEI a La Sevilla au luat 
BÎtrșit Întrecerile turneului d» 
calificare pentru C.E. de juniori. 
Clasate pe primele două locuri,’ 
formațiile Spaniei șl Franței au 
obținut calificarea în faza finală 
a competiției. Ultimele rezultatei 
Franța — Spania 3—3, Belgia — 
Anglia 3—2.
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