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„Crosul pionierilor41
și „Crosul tineretului41

4C£Ș77A S//Vr 
CÎȘTIGĂTORII

portul
Iată-1 (surprinși la sosire de foto

reporterul nostru Dragoș Ncagu) pe 
cei 10 campioni pe țară ai „Crosului 
pionierilor" și „Crosului tineretului", 
cele două competiții atletice de masă 
care au reunit la prima etapă aproape 
5,5 milioane de participant. Sint cei 
mai buni dintre cei buni, aplaudați cu 
căldură de zecile de mii de spectatori 
aflați miercuri, de Ziua tineretului, in 
tribunele Stadionului Republicii din Ca
pitală. Cine le urmează exemplul pra<^- ..-.ij — —— —j accesj.
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DINAMO (pentru a 5-a oară),CAMPIOANA LA HOCHEI
Aseară, in ultimul meci, 8-6 cu Steaua

ticînd cu continuitate cca mai 
bilă dintre ramurile de sport ? VIOLETA NEAMȚU 

(Tg. Neamț)

Echipa DINAMO, campioană națională de hochei : 
Gabriel Cos man, Gb. Hutan, Tureanu, Gali, Malihin, 
Axinte. Moroșan. Stoicniescu. antrenorul principal 
Tobe, Caste*, Pisăm, Z. Sa-y, Nateseu (lipsesc din

riadul d? sus, de la stingă : antrenorul 
B. Nagy. T rod ori u, Csata, Pani, 
Constantin Dumitraș ; rindul de 
fotografic Solv om

secund
Csiser, A. Szabo, 
jos : Șapovalov,

hochei (4* de

ADRIAN MAIER
(Cluj.Napoea)

ANA MARIA RAUCH
(Cor..)

GHEORGHE C1OBANU 
(Droga foni)

ț ~ ■
* r

Lunga întrecere a campionatului național de 
etape !) s-a Încheiat aseară, pe patinoarul „S3 August" din Capi
tală, eu victoria categorică a echipei Dinamo București, care a 
realizat un avantaj general de II puncte față de principala sa 
rivală. Steaua. In acest fel. după ce timp de cinei ani consecutiv titlul 
a revenit stelișiilnr, Dinamo întrerupe seria succeselor 
albaștrilor" și cucerește cel de-al 
istoria echipei. Ultimul campionat 
ediția 1972—73.

cincilea 
ciștigat

campionat national 
de Dinamo era cel

.roșa- 
din 
din

Ultima partidă a campionatu
lui. a 8-a confruntare Dinamo 
— Steaua din această ediție, a 
revenit din nou dinamoviștilor : 
8—S (3—1, 1—3, 4—3). în acest

totalul intilnirilor di-

riadul 
si Bandaș).

Foto :
practic, nici o 
tra clasament, 
au jucat cu multă ambiție. în 
prima repriză. Dinamo a domi
nat (a condus la un moment 
dat cu 3—0), dar în următoarele 
20 de minute inițiativa a apar
ținut steliștilor. care s-au apro
piat la 3—4. Cea mai frumoasă 
repriză (dinamică, de mare

Dragoș NEAGU 
importanță pen- 
ambele echipe

ROD'CA FODOR 
(Bacău)

ION OPREA 
(București)

CORNELIA BREAZ 
(Deva)

MIHAI POP 
(Alba lulia)

VASILICA CIORO'U 
(Galați)

C. CHîȚULESCU 
(București)

fel, din
recte. Dinamo a ciștigat 6. o 
partidă a fost egală și una a 
adus victoria Stelei.

Deși ultimul joc nu mai avea,

Rodu URZICEANU

COSTICA BONCIU (Steaua).
PRIMUL TRICOU GAIBLN
AL „CURSEI MUNȚILOR**

3 (prin telefon), 
interesantă se a- 

,Cursei
SINAIA, 

Deosebit de 
nunță a XX-a ediție a 
munților". Cel puțin aceasta a 
fost impresia lăsată de etapa de 
debut, disputată joi pe ruta 
București — Sinaia (118 km). 
Cei 68 de alergători plecați, la 
amiază din fața Casei Scinteii 
au accelerat din start ritmul, 
parcurgind prima jumătate de 
oră — in ciuda caniculei sufo
cante — cu o medie de 48 km 
la oră.

Plutonul nu și-a îngăduit nici 
o clipă de răgaz. Cite 2 sau 3 
rutieri au încercat permanent 
să se desprindă, dar o vreme 
șansele n-au suris nici unei ten
tative. Abia mai tirziu Înregis
trăm
Marin. Costică Bonciu și Con
stantin CHogu. Frămintările con
tinuă insă și din aceste dese și 
intense 
nouă 
Mircea 
Niea și 
sen se 
mind un grup de 7 alergători

detașarea lui Valentin

convulsii se naște o 
acțiune : Bănuț Bonciu, 
Romașcanu, Constantin 

sovieticul Alexandr Fil- 
atașează primilor, for-

A XX-a edifie a „Cupei Voința" la orientare turisticâ

UN JUBILEU ONORAT CU 0 PARTICIPARE RECORD
■» Pcprczcnianți din peste 25 de asociații sporthc • Două „premiere**

organizatorice • Activul voluntar Ia ioc de cinste!

avangarda 
dat șanse

Hotărit lucru, iubitorii și pro
motorii orientării turistice de 
la clubul Voința din București 
țin să demonstreze, de la an 
la an, că acest sport este tot 
mai îndrăgit de masa de oa
meni ai muncii din cooperația 
meșteșugărească.

Cea de a XX-a ediție a 
„Cupei Voința" — ediție jubi
liară, desfășurată în zilele de 
1 și 2 mai în apropiere de Pi
tești (in pădurea Trivale, etapa 
de zi) și la Valea Ursului (e- 
tapa de noapte) — a înregis
trat un record în privința por-

ticipării, constituind totodată
un frumos succes al organiza
torilor și, mai ales, al compe
titorilor.

La startul întrecerilor s-au 
aliniat reprezentanți din peste 
25 de asociații sportive din 
București (Dacia, Voința, Elec
tra. P.T.T., Grivița Roșie, I.C.M. 
5. I.T.B., Tricotextil, Carto- 
najul) cit șl din Tlrgoviște, Pi
tești, Rm. Sărat, Buzău. Parti
cipare record. In duda faptului 
că. în aceleași zile, la Cluj- 
Napoca se desfășura o altă 
cupă — „Busola de aur" —,

înscrisă și ea în rindul compe
tițiilor interjudețene la care 
sportivii obțin puncte pentru 
clasamentul anual.

Vremea frumoasă, terenul 
frămîntat, alegerea cu compe
tență și mult discernămint a 
traseelor pentru partidpanții 
împărțiți în 15 categorii (in 
funcție de vîrstă și sex) și 
hărțile lucrate cu migală de un 
grup de spedaliști au concurat

Sever NORAN

(Continuare In pag. 2-3)

Foto-. N. DRAGOȘ

Moment din prima 
etapă. Plutonul ci
cliștilor se pregă
tește pentru... Po

sada

(Continuare In pag 2-3)

in
au
dar lucrurile
conform previziunilor. Sub ac
țiunea celor 3 dinamoviști și cu 
concursul restului membrilor 
grupului (mai puțin Filsen care,

caravanei. Puțini 
acestor temerari, 
nu s-au petrecut

preț de 50—60 km. a stat în 
expectativă), avansul a crescut 
la 2 minute. A crescut cu sa-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

UN NOU LIDER LA HANDBAL MASCULIN:
POLITEHNICA TIMIȘOARA!

Diuno București se întoarce doar cu un punct do la Arad
Etapa a XTV-a a diviziilor 

masculină și feminină A de 
handbal a adus titeva surprize, 
dintre care notabilă este trece
rea Politehnicii Timișoara (m) 
pe primul loc in clasament. 
Cîteva detalii :

MASCULIN

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — H.C. MINAUR BAIA 
MARE 16—13 (8—4). Din min. 
11 tind au luat conducerea 
(3—2), clujenii au avut perma
nent inițiativa, conducind une
ori la 5 goluri diferență (9—4 
min. 31 ; 10—5 min. 34 ; 11—6 
min. 42) grație unui joc com- 
binativ și percutant al lui Mir
cea Tătara. Au înscris : Mircea 
6, Tătaru 5, Jurcă 3, Rusz 1, 
Voik 1 pentru Universitatea : 
Mironiuc C, M. Voina 3, Palko 
2, Boroș 1, Răzor 1 pentru 
Minaur. Au arbitrat foarte bine

Th. Curelea și Și. Șerban (Bucu
rești). (Nușa DEMIAN).

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 34—17 (16—8). 
Formația militară antrenată de 
Cornel Oțelea și Otto Telman 
a realizat scorul etapei, îneîn- 
tind in repetate rinduri — prin 
fazele frumoase de handbal 
create — pe spectatorii prezenți 
în tribunele sălii Floreasca. Au 
înscris : Stingă 9, Voina 5, Bîr- 
talan 4, Cheli 4, Roșu 3. Drăgă- 
niță 3, Dumitru 3, Kicsid 2, Tll- 
dosie 1 pentru Steaua ; Cornea 
9, Stuparu 4, Pantelimon 3, Ia- 
cobi 1 pentru Universitatea. Au 
arbitrat bine O. Scbuster și C. 
Gurban (Sibiu)..

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— ȘTIINȚA BACAU 15—9 
(7—6). Din nou timișorenii au 
avut în portarul Buligan un a-

(Continuare in pag. 2—3)



La întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Buzău Recenta Balcaniada de tir și neîmplinirilc rrAGâlorilor noștri SCR
SPORTUL ISPITEȘTE Șl DUPĂ SCHIMBUL III...
Din atelier la baza spirt:vii — doar ci(i»a pași

...Soarele dăduse binele noii 
zile. La atelierul polietilenă 
a! întreprinderii de prelucrare 
a maselor plastice din Buzău 
schimbul trei lăsa locul colegi
lor de muncă. Gheorghe Moises- 
cu. urmat de „brigada popicari
lor", ținind în mînă carnetul cu 
evidența ultimelor partide, a 
scorurilor înregistrate, apucă 
drumul spre arenă. După o 
noapte de muncă, avea să ur
meze tradiționala „înviorare" : 
o disputată întrecere de popi
ce ! Pentru acești muncitori, 
odihna binemeritată începea 
astfel, cu sport, mișcare, des
tindere. Cu o porție de sănă
tate luată chiar în incinta în
treprinderii, la baza sportivă a 
asociației lor, „Chimia" Buzău. 
Bază care este compusă din- 
tr-un teren de fotbal gazonat 
(cu tribună), două terenuri de 
tenis, unul de handbal și vo
lei, o popicărie, sală de tenis 
de masă.

Inginerul Valeriu Costache și 
Valentin Cojocaru, secretarul 
organizației U.T.C., au fost ini
țiatorii secției de judo, celor 
doi urmîndu-Ie curînd alți și 
alți tineri, astfel îneît acum 
sînt peste 30 de practicanți ai 
acestei discipline, fiecare dintre 
ei cumpărîndu-și echipamentul 
necesar și dedicînd sportului 
preferat multe din orele lor 
libere, sub îndrumarea instruc
torului voluntar Gheorghe lor- 
dache, colegul lor de muncă, 
lăcătuș A.M.C.

Directorul întreprinderii, Ma
rin Ionescu, își găsește timp, 
în multitudinea preocupărilor 
sale, nu numai să încurajeze 
echipa de fotbal a întreprinde
rii. divizionara C Chimia Bu
zău. ci să și practice sportul, 
fiind unul dintre cîștigătorii 
recentului concurs de tenis des
fășurat la deschiderea etapei 
de vară a „Daciadei".

Directorul tehnic, inginerul 
Traian Posedaru, ne oferă o 
noutate a colectivului de mun
că buzoian : ultimul născut în 
marea familie a filtrelor fabri

cate la I.P.M.P. Buzău — prin
cipala producătoare a acestora 
în țară, la această oră 160 de 
tipuri (aer, ulei și combustibil) 
pentru toate mărcile de auto
vehicule care circulă pe șose
lele noastre — este tipul Olt- 
cit. trimis spre omologare. Ni-1 
arată, cu mîndrie muncito
rească pentru capacitatea in
dustriei noastre. Deocamdată îi 
reținem numele : FU-P.925 și 
emblema de prestigiu : I.P.M.P. 
Buzău, made in Romania, cu 
care va circula, desigur, pe me
ridianele lumii. Și pentru că 
vorbim de sectorul de filtre, 
președintele sindicatului și, tot
odată, șeful de atelier de aci. 
Ion Frățilă, ne oferă un edifi
cator exemplu de simbioză in
tre sport și producție : tînăra 
muncitoare Elena Dumitrașcu 
(19 ani), absolventă a Liceului 
industrial nr. 1 de chimie și 
fruntașă in întrecerea socialis
tă, este una dintre cele mai 
bune handbaliste ale echipei în
treprinderii, aflată în calificare 
pentru Divizia B.

„Astăzi, la ora 15, trebuia să 
fie un meci de fotbal intre sec
țiile polietilenă și matrițerie, 
ne spune Vasile Bădicu, res
ponsabil cu sportul de masă 
în consiliu] asociației sportive, 
dar intrucit divizionara noastră, 
a tuturor buzoienilor, Gloria, 
dispută un meci decisiv, cu 
Politehnica Iași, in „Cring", 
l-am aminat. Să știți că fot
balul Ia noi în întreprindere 
înseamnă un foarte disputat 
campionat intersecții (cu 8 e- 
chipe), la care participă fot
baliști de toate categoriile de 
vîrstă. Asemenea campionate 
ale asociației avem și la alte 
discipline sportive".

„Aceste baze sportive au găz
duit zilele trecute întrecerile 
dotate cu „Cupa 1 Mai", Ia po
pice, tenis de masă și de cimp", 
conchide Ion Bănică, respon
sabilul complexului sportiv și, 
totodată, fundaș al echipei di
vizionare C de fotbal „Chimia".

Paul SLAVESCU

DINAMO, CAMPIOANĂ LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

luptă, dar și spectaculoasă, ofe
rind publicului un excelent fi
nal de competiție) a fost cea 
de-a treia, în care dinamoviștii, 
cu un plus de omogenitate, s-au 
desprins în cîștigători. Au mar
cat pentru învingători : Costea 
(2). Toke. Moroșan. Axinte. Ma- 
lîhin. Solyom, B. Naghi, iar 
pentru Steaua : Cazacu (2), 
Sandor. V. Huțan. Justinian. 
Prakab. Intîlnirea a fost condu
să de arbitrii Gh. Mureșan. (O. 
Barbu, R. Dobrescu).

Partida din „deschidere" a a- 
vut o desfășurare pasionantă 
(mai ales prin evoluția scoru
lui) și s-a terminat cu un re
zultat neașteptat : A.S.E. Spor
tul studențesc a „smuls" un re
zultat de egalitate Dunării Ga
lati : 9—9 (1—1, 7—4. 1—4). De 
notat că după ce gălățenii au 
condus cu 1—0, studenții au e- 
galat și apoi — realizînd una 
din cele mai bune perioade de 
joc ale lor în acest campionat 
— au ajuns sâ conducă (min. 
34) cu... 8—3 ! Din acest mo

ment, Dunărea începe să re
ducă treptat handicapul, ega
lează în min. 52 (8—8) și ia 
conducerea în min. 56 : 8—9 1 
A.S.E. are însă o zvîcnire de 
orgoliu și egalează în finalul 
partidei, realizînd cel de-al doi
lea punct al său în clasament, 
după ce primul punct îl reali
zase în... prima etapă. Dacă ar 
fi fost ceva mai atenți în a- 
părare, studenții ar fi putut rea
liza, aseară, singura lor vic
torie din acest campionat. Au
torii golurilor : Mihăescu (4), 
Moldoveanu (2), Nanii. Constan- 
tinescu. Nibu pentru gazde, 
Peter (2), Chiriță (2), Vișan, 
Bălăneanu. Horvat, Iordan, 
Brandabur pentru gălățeni. Au 
condus arbitrii Șt. Enciu (I. 
Becze și R. Cristescu).

în urma acestor rezultate, 
clasamentul final al Diviziei A 
(prima serie valorică) se pre
zintă astfel :
1. DINAMO 40 37 1 2 393-115 75
2. Steaua 40 32 1 7 355-125 65
3. Sport Club 40 23 1 16 233-189 47
4. Dunărea 40 13 2 25 170-244 28
5. Unirea 40 11* 1 28 150-308 23
6. A.S.E. 40 0 2 38 124-444 2

A XX a EDIȚIE A
(Urmare din pag. I)

la reușita acestei competiții. Ia 
care organizatorii au realizat 
și două „premiere". La con
cursul de noapte, cei de la Vo
ința au meritul de a fi reali
zat. pentru prima oară la noi 
in țară, luminarea posturilor 
de control. Și tot ei au venit 
cu altă noutate : afișarea, in 
ajunul concursului, a profilelor 
traseelor pentru toate catego
riile de participanți care, astfel, 
au știut să-și dozeze mai bine 
eforturile. Traseele au avut un 
înalt grad de dificultate (cel 
de noapte a măsurat 8 800 me
tri. iar lungimea celor de zi a 
var-at intre 6.5 km și 18 km).

..Dacă acest sport se bucură 
la clubul Voința de audiență în 
masa tinerilor șl vîrstnicilor, 
aceasta se datorează în mare 
măsură activului voluntar, din 
ea>e fac parte cei trei maeștri 
ai sportului pe care-i avem — 
Arieta Parfene, Iosif Eugen Și 
Constantin Angheluță — și, în
deosebi, tovarășului Marian

„CUPEI V01NJA“ LA
Crăciunescu, care azi aniver
sează 20 de ani de cind condu
ce secția de orientare a clu
bului nostru, ne-a spus tov. 
Cornel Oprișan, vicepreședinte 
al clubului. E drept. Ia această 
ediție jubiliară am fi dorit să 
participe toate „vîrfurile" o- 
rientării turistice din țară. N-a 
fost posibil, deoarece am intrat 
in concurență cu o altă compe
tiție interjudețeană. Sintem în
să mulțumiți că am beneficiat 
de o participare masivă. Reve
nind acasă, vom continua să 
organizăm concursuri non-stop 
in imprejurimile Bucureștiuiui, 
pentru ca oamenii muncii din 
cooperația meșteșugărească să 
poată petrece timpul liber în 
mijlocul naturii, participînd în 
număr tot mai mare la un 
sport care se adresează atît 
trupului, cit și minții, confe
rind vigoare și sănătate".

Iată cîștigătorii pe categorii 
de vîrstă :

FEM.nfIN: cat 11 ani — Re
nee Matcescu (Voința Buc.) ; 13 
am — Georgeta Florea (Curtea 
de Argeș) ; 15 ani — Mariana

INDIVIDUALIZĂRI NU ÎNSEAMNĂ PREGĂTIRE EA VOIA ÎNTÎMPLĂR11
în general, evoluția trăgători

lor noștri la Balcaniada pentru 
arme cu glonț nu a satisfăcut. E 
adevărat că în loturile prezentate 
au fost selecționate unele ele
mente tinere. Și, deși n-au stră
lucit la primul lor concurs de 
anvergură, acestea au făcut,* to
tuși, proba posibilităților unui 
progres constant și substanțial. 
Roxana Lămășanu, junioară II 
încă, a reușit un nou record per-

Referitor la neîmpiiniri. Să le 
rezumăm : evoluții cu 15—20 de 
puncte sub cele mai bune re
zultate precedente, la pistol liber 
(L. Pop, L. Stan) ; inconstantă 
de la o zi la alta, la poziția 
culcat (K. Nicolescu, Dumitra 
Matei) ; progres prea lent (I. Co- 
dreanu, Nicolescu), la poziția pi
cioare, unde trăgătorii noștri au . 
fost invinși de echipa bulgară la 
o diferență de 30 de puncte...

Constantin Țîrloiu, un tinăr trăgător aflat in anticamera ma-rii per
formanțe
sonal, cu 566 p, la pușcă 3X20 f. 
Avind cinstea de „a face echipă- 
cu Corneliu Ion și Marin Stan, 
brașoveanul Florin Irimia a tras 
o primă manșă de 297 p. Clu- 
janca Maria Lakatoș, și ea ju
nioară, a "rezistat stresului unei 
întreceri puternice, cu parteneri 
de elită. Dar, în fruntea tineri
lor trăgători trebuie pus Con
stantin Țîrloiu care, după doar 
3 ani de tir, adaugă titlurilor na
ționale de juniori la pistol cu aer 
comprimat, pistol liber și viteză, 
șl pe acela de campion balcanic 
la „liber". Și n-ar fi deloc ex
clus ca, în viitorul apropiat, a- 
cest tintaș cu un talent de ex
cepție să ne ofere cele mai plă
cute surprize.

a-

Să încercăm să lămurim una 
dintre cauzele acestor nereușite, 
care, opinăm dintru început, nu 
aparțin pregătirii tehnice. A- 
mintsam în cronica întrecerilor 
de greșeala tactică săvîrșltă de 
Florin Irimia, fapt care l-a pri
vat de o performanță notabilă. 
Ar fi poate scuzabil dacă s-ar 
invoca numai circumstanța
tenuantă a lipsei de experiență 
cjmpetlțională. Din păcate gre
șeala aparține, în egală măsură, 
indisciplinei de concurs. Să ne 
explicăm. Am înregistrat, înainte 
de manșa a n-a, cea decisivă, 
sfaturile date tînărulul trăgător 
de reputatul antrenor Virgil A- 
tanasiu. Dar, în ciuda clarității 
și evidenței adevărului lor, aceste

• • •
indicații n-au fost urmate pe 
stand ! Urmarea : pierderea unei 
siluete la seriile de 4 secunde... 
Se poate depista ta acest act de 
indisciplină o carență mal veche 
a trăgătorilor noștri, în virtutea 
căreia prezența, sfaturile, expe
riența și clarviziunea antrenoru
lui nu sînt folosite la maximum 
de către țintașul aflat în concurs, 
acesta făcind mai degrabă ce-1 
taie capul și renunțînd la gîn- 
direa tactică a specialistului care 
are, poate, zeci de ani de expe
riență...

In cazul trăgătorilor consacrat!, 
acest spirit de „independentă" 
capătă și alte forme. După cum 
se știe, se aplică în mare mă
sură metodele individualizate de 
lucru. Din păcate, unii trăgători 
consideră că individualizarea le 
permite să lucreze numai cît, 
cum și în condițiile pe care le 
doresc ei, orice chemare la or
dine fiind interpretată ca o — 
chipurile — constringere ce-1 îm
piedică pe sportiv să lucreze cu 
motoarele in plin. Nu vom oferi 
acum exemplele de rigoare. în 
rîndul cărora și-ar găsi locul și 
unele nume sonore ale tirului 
nostru. Să subliniem doar că in
dividualizarea presupune partici
parea activă a țintăților experi
mentați la elaborarea amănunte
lor programului de lucru, la gă
sirea mijloacelor șl formelor celor 
mai potrivite fiecărei personali
tăți in parte, dar ea nu exclude 
nicidecum disciplina de muncă și 
de concurs sau respectarea în
tocmai a programului odată sta
bilit. Faptul că pregătirea a su
ferit m odificări mal mici sau mai 
mari, că în antrenamente unii 
trăgători n-au trudit suflclent, 
trăind cu impresia că fac lucruri 
potrivnice progresului lor, în
seamnă, în ultimă instanță, aba
teri de la etica sportivă. Iar ne- 
realizările de la recenta 
niadă li se datorează în 
măsură.

Lucrurile trebuie să fie 
în intențiile federației, un 
important îl joacă instaurarea 
unui climat de pregătire serioasă, 
disciplinată, fără menajamente, 
care nu exclude Ideile valoroase 
ale trăgătorului vizavi de propria 
pregătire. Cu amendamentul că 
acest efort nu înseamnă „bunul 
olac" al fiecăruia.

Radu TIMOFTE
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părător excelent al buturilor, 
victoria obținută de elevii lui 
C. Jude datorîndu-se și aces
tui excelent jucător. Au înscris: 
Feher 7, Folker 2, Voîcu 2, So- 
roceanu 1, Țîmpu 1, Gunesch 1, 
Șuket 1 pentru Politehnica ; 
Dcacu 4, Hornea 3, Vasilache 2 
pentru Știința. Au arbitrat 
foarte bine P. Radvani (Cluj- 
Napoca) și M. Grebenișan (Tg. 
Mureș). (C. CREȚU).

GLORIA ARAD — DINAMO 
BUCUREȘTI 12—12 (6—7). Joc 
foarte strîns, pe care localnicii 
l-ar fi putut cîștiga dacă s-ar fi 
concentrat mai mult. în min. 59 
Gloria conducea cu 12—10 ! Au 
marcat : Voitilă 5, lenea 3, Lin
ca 4 pentru Gloria ; Bedivan 2, 
Grabovschi 2, Tase 2, Oprea 2, 
Durau 2, Cosma 1, Andreescu 1 
pentru Dinamo. Excelent arbi
trajul cuplului ploieștean N. Da- 
nieleanu și D. Purică. (I. IOA
NA).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — C.S.M. BORZEȘTI 
20—22 (10-12). Meci plin de 
durități, în timpul căruia Baku 
(Universitate) a fost eliminat 
definitiv. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Baku (11) 
și A. Berbecaru (6)' pentru 
Borzești. Au arbitrat cu scăpări 
I. Manoliu și Șt. Ocneanu (Si
biu).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 13—11 
(5—8). După un început egal 
(5—5 min. 17), în ultima parte 
a primei reprize oaspetele, mai 
eficiente în atac și ceva mai... 
dure în apărare, s-au detașat ' 
convingător, pentru ca apoi, 
după o spectaculoasă revenire 
spre sfîrșitul meciului, bucu- 
reștcncele să se apropie ame
nințător. Ele au reușit chiar e- 
galarea (min. 50 13—13), dar 
Rulmentul a înscris golul vic
toriei în ultimele secunde, la 
capătul unui meci cu un final 
confuz. Au înscris: Eremia 4, 
Serediuc 4, Bidiac 2, V. Con- 
stantinescu 1, Chariuc 1, Crișu 
1 pentru Confecția ; Nan 5 
Drăgușel 4, Tat 2, Marcov 1, 
Oanceâ 1, Furtună 1 pentru 
RulmentuL Au arbitrat cu u- 
nele scăpări, craîovenii VL Co
jocaru și I. Mihăilescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
14—11 (10—4). Cu un joc mai 
atent șî mai variat în atac, 
handbalistele de la Progresul 
au cîștigat acest meci, de fapt 
din prima repriză. Revenirea 
adversarelor lor de la Univer
sitatea, în partea a doua a 
ciului, a fost lipsită de 
ciență pentru a mai putea 
turna situația. Au înscris : 
pa 6, Achim 3, Butan 2,
ncscu 1, Bănuță 1, Gheorghe 1 
pentru Progresul : Sandu 4, 
Ceavdaridis 4, Grecu 2, Anton 1 
pentru Universitatea. Au arbi
trat bine V. Sidea și P. Cîrli- 
geanu (București). (C.A.),

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
23—15 (12—9). Un joc de mare 
angajament, în care mureșen- 
cele s-au descurcat ireproșabil, 
atît tehnic, cît și tactic. Con
stan țencele nu au putut face 
față ritmului de joc impus de 
adversarele lor. Au înscris :

me- 
efi- 
răs- 
Po-
Io-

----- ,
Gaal 9, Dorgo 9, Fetele! 1, Du- 
daș 1, Bărbat 1, Olteanu 1, Kiss 
1 pentru Mureșul ; Hobincu 5, 
Frîncu 4, Negru 3, Tomescu 1, 
Anghel 1, Călin 1 pentru Hi
drotehnica. Au arbitrat foarte 
bine ploieștenii V. Erhan și I. 
Nieolae. (A. SZABO — coresp.)

ȘTIINTA BACĂU — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
11—7 (7—3). Chiar de la începu
tul partidei, gazdele și-au asi
gurat un avans substanțial, ca
re le-a permis să obțină o vic
torie prețioasă. Au înscris : 
Torok 3, Lupșor 2, Marian 2, 
Amarandei 1, Văcaru 1, Vieru 1, 
R. Florea 1 pentru Știința : 
Ghebauera 2, Vișan 2, Ștefa- 
novici 1, Dicu 1, Căpățină 1 
pentru Universitatea. Au arbi
trat cu scăpări, Gh. Lungu și 
C. Bening (Brașov). (Ilie 
IANCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — RAPID BUCUREȘTI 
16—12 (8—8). Gazdele, deși au 
jucat sub valoarea lor, au cîș
tigat pe merit. Au înscris : 
Sasu 7, Cazacu 4. Bartha 2, 
Iaeob 2, Adochiței 1 pentru 
Constructorul ; Mălai 5, Hara- 
bulă 3, Grigore 2, Ignat 2. Au 
arbitrat foarte bine C. Popescu 
și Gh. Șchiopa (Timișoara). (V. 
SASARÂNU — coresp.).
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ORIENTARE TURISTICĂ
Lupei („U“ Buc.) ; 17 ani — 
Georgeta Simion (Grivița Roșie 
Buc.) ; 19 ani — Ioana Stroie 
(Dacia) ; 35 ani — Lucia Săftu- 
lescu (I.C.M. 5). MASCULIN : 
cat. 9 ani — echipa Șerban 
Chiurlea — Gheorghe Negrea 
(I.T.B.) ; 11 ani — Constantin 
Adrian (Curtea de Argeș) ; 13 
ani — Eugen Itu (I.T.B.) ; 15
ani — Constantin Iliescu („U“ 
Buc.) ; 18 ani — Emil Iancu 
(Dacia Buc.) ; 21 ani — Gheor
ghe Stan (Voința Tîrgoviște) ; 
35 ani — Paul Spătaru (Voința 
Ploiești) ; 43 ani — Stelian Tai
nă (Constructorul Buc.), iar la 
cat. 50 ani — Vasile Teodosiu 
(P.T.T. Buc.). La concursul de 
noapte au cîștigat : Gh. Irviniș 
(Voința București) la cat. 18 
ani, Gheorghe Stan (Voința 
Tîrgoviște), — cat. 21 ani și 
Cristian Chiurlea (I.T.B.), la 
cat. 35 ani.

„Cupa Voința" a revenit 
sportivului Gheorghe Stan, de 
la Voința Tîrgoviște. Pe locu
rile 2—3 s-au clasat Ion Si
mion și Gheorghe Vasile, am
bii de la Voința Ploiești.

La 6 mai 1979

0 nouă șl atractivă tragere
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FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLIC
Cei mai buni tineri popicari 

din întreaga țară, ciștigâtorii 
campionatelor județene și ai 
municipiului București, se în- 
tîlnesc în Capitală la finalele 
campionatelor republicane — in
dividual și perechi, la juniori și 
junioare. Finaliștii sint împărțiți 
în două grupe valorice șl se vor 
întrece pe trei arene, fetele pe 
Voința, ambele grupe, iar băieții 
pe Olimpia (gr. B) și Laromet 
(gr. A), urmind ca cel mai buni 
dintre ei, fete și băieți din gru
pa A, să-și dispute duminică 
dimineața finala individuală pe 
pistele arenei Voința. Azi și

• Cîștigul maxim pe o va
riantă : UN AUTOTURISM 
„Dacia 1300“ ; cîștigul mi
nim : 100 lei.

• Se efectuează 3 extrageri, 
în continuare, a cite 4 
numere ; in total se ex
trag 12 numere din 75.

■ Se participă șl pe bilete 
achitate 25%.

• Indiferent de cota jucată, 
flecare bilet la parte la 
toate cele 3 extrageri.

NUMAI CINE JOACA POATE 
CtȘTIGA 1
Rețineți ; sîmbătă 5 mai este 
ultima zi pentru procurarea 
biletelor. Agențiile Loto-Pro- 
nosport vă oferă și bilete ga
ta completate.
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BOGAT In Divizia A
tistele la „Trofeul Jeanty"
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Celelalte trei arme, floreta fe
minină și masculină, precum și 
spada, vor concura pe planșele 
din străinătate. Astfel, la Paris, 
la tradiționalul „Trofeu Jeanty", 
vor fi prezente, sîmbătă și du
minică, floretlstele Marcela Mol
dovan (ciștigătoarea ediției pre
cedente). Suzana Ardeleanu, Eca- 
terina Stahl, Viorica Țurcan și 
Magdalena Chezan. Floretlștii 
vor evolua la turneul Interna
țional de la Bonn (RJ.G.) : 
Petru Kukl. Mihai Țiu, Petre 
Buricea și Tudor Petruș. Spada
sinii (Liviu Angelescu, Ioan 
Popa, Mihai Popa, Octavian Zi- 
daru, Rudolf Szabo șl Nlcolae 
Bodoczi) concurează la sfîrșitul 
acestei săptămînl la turneul In
ternațional găzduit de localita
tea Greinswald, din — ~
mană.

R.D. G=r-

★
Loturile de floretă ___ __

bie ale clubului Dinamo Bucu
rești au fost prezente Ia____ _
la un important turneu interna
țional la care au participat scri- 
merl din 8 țări. Cel mai bun 
rezultat l-a obținut fldretista 
Aurora Dan, care s-a situat pe 
locul I în turneul individual (din 
40 de concurente). Pe locul 3, 
Carmen Docan. Tot pe locul 3 
s-a situat șl Ion Pantelimonescu 
în turneul individual de sabie, 
precum și echipa de floretă 
fete (Aurora Dan, Mariana Bog, 
Adriana Bacioi, Carmen Docan și 
Luminița Popa).

fete și sa-

Minsk
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•> Luptă strinsă (in șase sau in... opt) pentru evitarea retrogradării
întrecerea divizionarelor A a 

intrat, de citeva etape. In linie 
dreaptă. Da, s-au consumat 28 de 
etape, mal răminind de disputat 
6. Clasamentul, la cel doi „poli* 
al săi. este mai strîns ca oricind. 
In frunte, cele trei echipe (Dina
mo, F.C. Argeș șl Steaua), care 
— aproape sigur — vor urca 
podiumul campionatului nr. 
iși continuă lupta pentru
din trepte, cu gindul la titlul de 
campioană sau la... Cupa U.E.F.A.

Avem In față .clasamentul ade
vărului* și următoarele jocuri 
ale candidatelor la titlu și la_
retrogradare. Iată, ca întrecerea 
să fie parcă și mai interesantă

pe
61. 

una

(compensind, Intr-un fel, calita
tea modestă, In ansamblu, a fot
balului practicat). In acest final 
fierbinte cele trei pretendente la 
titlu se vor confrunta direct, fle
care cu celelalte două. Cu punc
tele obținute la Timișoara, Di
namo a egalat-o pe F.C. Argeș 
in „clasamentul adevărului* șt 
face ca tntllnirea lor, din ultima 
etapă, să fie decisivă. Dar mal 
e pină atunci. După etapa a 28-a, 
toate echipele au susținut ace
lași număr de jocuri acasă șl in 
deplasare (cite 14), mal au șase 
partide de jucat, cite trei pe te
ren propriu șl trei In deplasare. 
Din acest punct de vedere, șan-

La 13 mai, la Nicosia, in G

se egale pentru toate combatan
tele, in care doar valoarea adver
sarelor diferă, desigur.

Situație strinsă și In „zona re
trogradării*. Am considerat, pen
tru moment, că formațiile cu —3, 
—4 șl respectiv. —4 puncte sint 
cele mal In pericol (deși nici 
cele cu —3 nu sint scutite de e- 
moții) șl de aceea am găsit că 
este interesant să vedem ce me
ciuri mai au de disputat Șl 
acest caz, cele 6 etape care 
mal rămas de disputat pină 
fluierul final vor aduce față 
față echipe direct interesate _
lupta pentru evitarea retrogradă
rii. citeva partide sint sugestive: 
Corvinul — Gloria, F.C. Bihor — 
Chimia, U.T.A. — Gloria, Corvi
nul — F.C. Bihor, Chimia — 
U.T.A-, F.C. Bihor — Gloria. (AI. CJ 
„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI*

In 
au 
la 
în 
in

VA EVOLUA ECHIPA OLIMPICA
Pentru meciul cu Cipru, 

programat să se desfășoare la 
13 mai, la Nicosia, în cadrul 
preliminariilor Campionatului 
european, tricourile echipei 
noastre naționale vor fi îmbră
cate de componenții selecționa
tei olimpice. Măsură luată de 
FJl. Fotbal va înlesni astfel

„olimpicilor” un util meci de 
pregătire, în deplasare, Înain
tea partidei retur, de la 30 mai, 
cu selecționata similară a Un
gariei.

în vederea preparativelor îna
intea jocului cu echipa Cipru
lui, lotul se va reuni luni 7 
mat

ARBITRILOR

CONDUCĂTORII

DE CLUBURI!

AMO BUCUREȘTI 6-3 Iv/s“ „VREAU SA REVIN PE CAZON, CHIAR 18. F.C. Bihor —6 p (—10)

L Dinam r>
2. F.C. Argeș

fe p (+2u 
+8 p (+19)

3. Steaua •H P (+22)
4. C.S. Tirgovlște +3 P (+ 4)
5. Univ. Craiova
6. F.C. Baia Mare

+3 p (+11) 
+7 P ( 0)

7. S.C. Bacău
8. Sp. studențesc

• P (+ 4)
• P (- 1)

9. Politehnica Iași
10. A5.A. Tg. Mureș

—1 P (- 3) 
—1 P (- 5)

1L „Poli* Timișoara 
12. Jiul

—2 P (— 3) 
—2 p (-12)

13. Gloria Buzău
14. Chimia Rm. V.
15. Olimpia

—3 p (-11) 
—3 p (-12) 
—3 p (-13)

16. U.T.A.
17. Corvinul

-4 P (- 3) 
-4 P (- 8)

Se spune că, in pauza unui 
meci de prima divizie, 
antrenor (tot de prima divi
zie) ar ti intrat in cabina ar
bitrilor și s-a adresat astfel 
conducătorului partidei : .Mai 
lasă-mă cu corectitudinea du- 
mitale 1“ Scurt, dar foarte 
cuprinzător. Șl trist în același 
timp. Pentru că, în adevăr, 
există și arbitri care... supără 
prin severitatea și obiectivita
tea lor, care nu țin seama de 
acel .procentaj de 10 la sută 
PENTRU GAZDE (17)* și se 
arată egali in a-i sancționa 
șl pe jucătorii acestora, la fel 
cum o fac șl cu oaspeții. Cind 
un ascmehea gen de arbitru 
(pasăre cam rară in 
nostru) este delegat

un

fotbalul 
la un

sint...
pe
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L Rezul- 
fău — 
k — Se
nte — 
I- Pană 
Ipa 6—0, 
f 6—4, 
I. Bucur 
I, Man- 
| 4—6,
pel — 
1-6. în- 
I pentru 
Iccut cu 
fești (M. 
1-7; Le- 
|3; Stă-

ceanu — Nemeș 6—2, 6—1; Bucur
— Dumitrescu 6—4, 6—3; Popa — 
Manea 3—6, 6—3, 2—6). Jiul Pe
troșani — T.C.B. 7—2 (Almăjan
— Bucătaru 6—3, 6—0; Nemeș — 
Caragață 6—1, 6—2; Dumitrescu
— Constantinescu 6—3, 6—2; Du
mitrescu, c. Năstase — Caraga
ță, Darie 6—2, 6—3). Azi In grupa 
1—4 sint programate meciurile: 
Dinamo București — T.C.B. (ora 
8,30) și Steaua — Jiul (ora 14,30)
— pe terenurile Progresul.

Sandi IONESCU — coresp.

„CURSA MUNȚILOR
(Urmare din pag. 1)
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orificiul lui Ologu, care a ră
mas, epuizat, la Băicoi, a lui 
Dănuț Bonciu și Constantin 
Nica, care i-au urmat pilda 
cîțiva kilometri mai departe. La 
intrarea în Sinaia, nici Valentin 
Marin n-a mai avut resurse, 
momentul fiind prielnic pentru 
ca antrenorul Nicolae Voicu să 
reflecteze că tactica elevilor săi 
a fost de această dată defici
tară.

Rămași în trei, și cu plutonul 
pe urmele lor, fugarii se bat cu 
ultimele resurse pentru ierarhia 
zilei. Ea va fi, la capătul unui 
sprint electrizant, următoarea: 
1. Costică Bonciu (Steaua) 
2 h 57:10. 2. Alexandr Filsen (Di
namo U.R.S.S.), 3. Mircea Ro- 
mașcanu (Dinamo I) — același 
timp, 4. Ion Cojocaru (Steaua) 
2 h 57:30. 5. Traian Sîrbu (Dina
mo II) 2 h 57:31. 6. Aurel Bo- 
beică (Metalul Plopeni), 7. Va
lentin Ilie (Dinamo D, 8. Teo
dor Drăgan (Olimpia București), 
9. Igor Holmin (Dinamo U.R.S.S.) 
— același timp. Cu timpul în
registrat de Traian Sîrbu au 
mai sosit încă 24 de rutieri.

Vineri (n.r. azi) se dispută 
etapa a Il-a. pe ruta Sinaia — 
Predeal — Săcele — Cheia — 
Sinaia (110 km), cu startul la 
ora 14,30 și cu sosirea în jurul 
orei 17.

Clasament
Steaua I 8 h 51:56. 
U.R.S.S.---------
8 h 52:07.
5. Ruda 
8 h 52:33. 
8 h 52:33.

pe echipe : 1.
2. Dinamo

8 h 52:02, 3. Dinamo I 
4. Dinamo II 8 h 52:33. 
Hvezda (Cehoslovacia)

6. Metalul Plopeni

^\\\\\\\\\^
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în așteptarea oaspeților
I Mării Negre începe incă din luna mai. 
e, litoralul vă invită la o binemeritată
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t să profitați din plin de perioada 15 mai 
li recunoscut al litoralului, de multiplele 

soarele și plaja vă Invită la odihnă și

nată, seriile vacanțelor pot fi alese după 
le. -
lor dv. nu trebuie să neglijați citeva 
tarifele de cazare și masă sint substan- 
le iulie și august. Astfel costul mesei 
luna mai este de 57 lei, in iunie de 
lunile iulie—august tariful de cazare

I
I

și
65 
Și

I
istruit vă asigură servicii prompte și 
Jv., hoteluri și restaurante moderne, 
de agrement ;L_

3d plăcut, util și atractiv.
TRU TOȚI î un concediu pe litoral in 
Iunie, o odihnă plăcută, dar șl economii 
imiilei dv.
șl cură balneară pe litoral pentru peri- 

obținute de pe acum ta toate agențiile 
JUDEȚENE DE TURISM, cit și de la 
din întreprinderi și instituții din tn-

de
_____ __________ O

vin să completeze timpul i
I
I
I

Zilele trecute l-am vizitat, la 
locuința sa, pe internaționalul 
ioslf Vigu, accidentat grav In 
meciul de campionat dintre 
A.S.A. Tg. Mureș și Steaua, din 
etapa a xxn-a.

— Care este, de fapt, diag
nosticul 7

— Entorsă cu ruptură de liga
mente interne Ia genunchiul sting.

— Ce spun medicii 7
— Doctorul Dumitru Tomescu, 

care s-a ocupat îndeaproape de 
mine, m-a asigurat că imi voi 
putea relua activitatea fotbalis
tică. Dar cind și cum, asta va 
depinde numai de capacitatea de 
refacere a organismului. Peste 
citeva zile, ia 15 mai, împlinesc 
33 de ani șL la âceastă virstă. 
un accident de o asemenea am
ploare poate fi fatal oricărui ju
cător.

— Ai fost considerat întot
deauna un jucător care a dus 
o viață sportivă exemplară, 
ambițios și plin de vitalitate. 
Ești optimist in privința re
venirii tale pe gazon 7

— Mă culc și mă trezesc cu 
un singur gtnd, acela de a 
putea Juca din nou fotbal, 
petrecut multe nopți albe, 
privit din pat, la televizor, 
ciul cu Spania șl, după acel 
de la Craiova, durerii de la pi
cior 1 s-a adăugat și o alta, de 
natură sufletească. Cite regrete 
pentru neșansa de a nu fi putut 
juca în echipa națională.

— Urmezi un program spe
cial de recuperare la domi
ciliu 7

— Sigur că da. Sprijlnindu-mă 
de un scaun, fac zilnic 60—70 de 
genuflexiuni pe piciorul sănătos 
pentru a Înlătura posibilitatea a- 
trofierii și musculaturii acestuia. 
In curînd voi Începe și un in
tensiv tratament Czloterapeutic 
Baza va rămîne Insă cura helio- 
marină de la Mangalia, unde voi

timpul
moralsuportul

mai 
Am 
Am 
me- 
2—2

pleca imediat ce 
mai Încălzi.

— Ai simțit __ .... ____ .
al coechipierilor 7

— Nu numai al coechipierilor, 
dar și al altor colegi de între
cere, al antrenorilor șl al con
ducătorilor clubului Steaua, care 
m-au vizitat in nenumărate rîn- 
durl. Ca să nu vă mai spun că 
telefonul sună fără încetare. Cu 
atit mal mare au fost nedumeri
rea și regretul meu că doar doi 
coechipieri m-au uitat. Este vor
ba de Dumitru și Iordănescu.

— Iți reamintești momentul 
accidentării 7 Crezi că Onuțan 
a făcut-o cu bună știință 7

— Din păcate trebuie să spun 
că m-a lovit intenționat, fără ba
lon. Onuțan a avut, totuși, tăria 
de caracter să mă viziteze la 
București șl să-și ceară scuze. 
I le-am primit...

Gheorghe NERTEA

(Intre paranteze — golaverajul 
general după 28 de etape).
CU CINE MAI AU DE JUCAT :

DINAMO : Chimia (a), Univ. 
Craiova (d), Steaua (d), S. C. 
Bacău (a), Politehnica Lași (d). 
F.C. Argeș (a).

F.C. ARGEȘ : Spartul studen
țesc (d), C.S. Tirgovlște (a), Glo
ria Buzău (d), steaua (a), Olim
pia (a), Dinamo (d)

STEAUA : S.C. Bacău (d), Cor
vinul (a), Dinamo (a), F.C. Argeș 
(d), F.C. Baia Mare (a), Jiul (d). 
' olimpia ': ' C.S.“ ’irargoidste “’(’d)', 
S.C. Bacău (a), A.S.A. (d), Univ. 
Craiova (a), F.C. Argeș (d), 
Sportul studențesc (a).

GLORIA : Corvinul (d). Sportul 
studențesc (a), F.C. Argeș (a), 
U.T.A. (d), Jiul (a), F.C. Bihor (d).

CHIMIA : Dinamo (d), Politeh
nica Iași (a), F.C. Bihor (d). Po
litehnica Timișoara (a), U.T.A. 
(a), Univ. Craiova (d).

CORVINUL : Gloria (a), Steaua 
(d), Univ. Craiova (d). F.C. Bi
hor (a), S.C. Bacău (d), Politeh
nica Timișoara (a).

U.T.A. : Univ. 
Baia Mare (d), 
Gloria Buzău 
Politehnica Iași

F.C. BIHOR: 
șoara (a), A.S.A. (d), Chimia (a), 
Corvinul (d), Sportul studențesc 
(d), Gloria Buzău (a).

F.C.Craiova (a),
S.C. Bacău (d), 
(a). Chimia (d), 
(a).
Politehnica Timl-

joc, primele alertate 
gazdele. „L-am prefera 
acest arbitru (cel mai des in 
rol este C. Dinulescu, „cava
ler al fluierului* care și-a 
onorat, cu o frumoasă dirze- 
nie șl perseverență, obiecti
vitatea, imparțialitatea) in 
deplasare...* sună imediat re
plica. Deci incomod pe teren 
propriu (vezi inexistența 
„procentajului gazdelor*) și 
foarte util in deplasare (vezi 
dispariția acestui tratament 
tn defavoarea oaspeților 1).

Cind etapele ne aduc, in 
timpul din urmă, atitea gre
șeli de arbitraj, unele cu in
fluență asupra rezultatului, 
poate că soluția pe care un 
vechi om de fotbal, antrenor 
încărunțit pe gazon, o sugera 
n-ar fi rea : F.R.F. să dele
ge brigada de arbitri și să 
lase delegaților celor două e- 
chipe latitudinea ca, Înaintea 
partidei, să aleagă de comun 
acord pe unul dintre cei trei 
„cavaleri ai fluierului* pentru 
conducerea întflnirii. Dacă nu 
se ajunge la o soluție, atunci 
delegatul federal să stabileas
că (conform unei hotăriri a 
forului oficial pe care o va 
avea asupra lui) pe arbitrul 
principal. Ce se va realiza 
astfel 7 Se va ajunge Ia o se
lecție riguroasă, determinată 
chiar de cei in cauză, a arbi
trilor care se bucură de în
crederea conducerilor de clu
buri. înaintea oricăror selec
ții și remanieri in loturile de 
arbitri, cei care vor fi 
mal rar (sau deloc) aleși de 
către delegații echipelor 
vor elimina din corpul de eli
tă al arbitrilor.

Eftimie IONESCU

tot

se

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ORA DE ÎNCEPERE A ME

CIURILOR DE DIVIZIA A. 
etapa de duminică (prima 
luna mai), ora de începere 
partidelor de prima divizie 
C 17.
• ROMANIA — ALGERIA. _ 

CHIPE DE JUNIORI. La 13 mai 
va avea loc. la București Inta- 
nirea internațională amicală din
tre echipele de juniori ale Româ
niei și Algeriei.

s IN ZILELE DE 7, I Șl 9 MAI 
au loc examenele de avansare a 
antrenorilor de fotbal. Candidați: 
înscriși se vor prezenta in ziua 
de 7 mal orele 14J8. la sediul 
I.E.F.S.

• IN VEDEREA PARTICIPĂRII 
la cursul de formare a antreno
rilor de fotbal, candidau! admis: 
se vor prezenta la sediul F-R-F 
in ziua de 10 mat a.c. la orele 18

Cu ri-n

va
E-

F.C, BAIA MARE — „U*
CI.UJ-NAPOCA S—1 (3—0). Băl-
mărenli au jucat toarte bine și 
au ctștigat detașat. Au înscris: 
Koller (min. 8, 15 șl 75). Roznai 
(min. 9). Terheș (min. 69). res
pectiv Cimpeann II (min. 85). 
L. CHIRA, eoresp.

F.C. BRAlLA — VIITORUL 
SCORNICEȘTI 8—1 (1—9). Golu
rile au fost marcate de Telegraf 
(min. 44). Bulaneea (mtn. 74). 
respectiv V. Ionică (min. 63). T. 
enache, ecresp.
• BILETELE PENTRU MECIUL 

PROGRESUL VULCAN — VIITO
RUL SCORN1CEȘTI — care se 
va disputa f-.x-nri. de ia oca 
1L pe staAanfl negreau — «e 
pun in vlnrare. taceplnd din a- 
ceas -5 d_- ^-.ea‘A. la easde sta
dionului din str. Dr. StaicovicL

A.S.A. ÎNCEPE SA CULEAGA
ȘI DIN „GRADINA PROPRIE-
L-am întrebat de curînd pe 

Titus Boroș, antrenorul-coordona- 
tor al centrului de juniori și 
copii A.S.A. Tg. Mureș : „care a 
fost in ultimul timp contribuția 
acestui nucleu de performanță 
— in cadrul căruia lucrează im-

Lpreună cu alțl trei colegi. 
Czako, M. Kis șl M. Ronea 
la completarea fondului de jucă
tori necesari echipei de seniori a 
clubului 7

Răspunsul a venit simplu 
la obiect : „portarul Biro 
fundașii laterali Kortesl și Gali*. 
Așadar, trei titulari. "
ția In perspectiva apropiată ?• 
fost 
rssc ___ _ ______ ____
nici de astă dată mult pe gîn- 
durl .1 _ ,_ ~ . ..
portar, Sipos și Blazi — 
Matefi, C. nie și Stoica 
locașL Istrate ‘ ” C*

Iată. deci, că A.S.A., 
ptnă nu de mult că nu prea are 
ce să culeagă din grădina pro
prie, că se aprovizionează prea 
mult din județ — ta special de 
la Tirnăvenl șl Reghin — a în
ceput si se mindrească — șl cu 
deplin temei — ca ceea ce rea
lizează In centru! său de fotbal. 
Șl ar mal fi de adăugat ceva, 
toarta important si semnificativ, 
in legătură eu ncua „producție 
A.S.A.*. Este vorba de orientarea 
colectivului tehnic, care se ocu-

n,
,Și produc- 

_ __________ _ _ a
întrebarea care a urmat, fl- 
aproape. T. Boroș n-a stat
șl a precizat : „Maycr — 

‘ ‘ fundași,
— mij- 

vlrf de atac”, 
criticată

pă de formarea schimbului de 
jucători mureșeni, în sensul aco
peririi cu noi cadre, cit mal va
loroase, a posturilor deficitare 
din formația de senlorL

Condiții pentru realizarea unui 
astfel de deziderat există, inclu
siv cele de ordin material. Re- 
ferindu-ss la acestea din urmă; 
președintele A.S.A., coL Gh. 
Pintilie, ne spunea că in 
perspectiva foarte apropiată cen
trul de juniori șl copii al aso- ‘ 
ciației va avea la dispoziție >2 
bază proprie pentru o pregătire 
corespunzătoare, cu două tere
nuri normale (unul cu Iarbă,' 
altul cu zgură), alte patru tere
nuri reduse bituminizate, un 
complex de vestiare, 
sportive anexe, echipament 
Mai rămine, evident, ca ~
de formare a tinerilor 
in spiritul performanței, 
pete dimensiuni noi, 
saltul calitativ necesar 
nlrii obiectivului major 
promovarea pe treapta 
divizii a unor valori fotbalistice 
reale, care să asigure fotbalului 
mureșan premisa certă a unei 
afirmări depline.

reduse bitumlnizate, 
instalații 

etc. 
și munca 
jucători, 

să ca
să facă 
indepll- 
propus : 

primei

Mihai IONESCU

SANCȚIUNI DICTATE DE COLEGIUL
Ap DEPUS BULETINELE 

PRONOSPORT ?
Pentru amatorii de pronosti

curi sportive, programul con
cursului Pronosport de duminică 
6 mai a.c. prezintă o atractivi- 
tate deosebită, oferindu-le posi
bilitatea de a obține ciștiguri 
valoroase In AUTOTURISME și 
BANI. Echilibrul de forțe ce 
caracterizează majoritatea parti
delor face aiflcllâ anticiparea re
zultatelor. dar tn același timp 
poate duce Ia tnregistrarea de 
mari ciștiguri. Iată pronosticurile 
maestrului emerit al sportului 
Ion Nunwriller, antrenorul echi
pei Dinamo :

1. S.C. Bacău — Steaua 1,X 
i. F.C. Bihor — „Poli* Timiș. 1 
3. U.T.A. — „U“ Craiova 1,X

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

1
1
1
1
1

X4
1.X,2

1
X

1,X
4 mal

Polii, iași — F.C. Baia M. 
Corvinul — Gloria 
c.s. T-viște — Olimpia 
Dinamo — Chimia Rm. V. 
Jiul — A.S.A. Tg. M. 
Avellino — Internazionale 
Lanerossl — Juventus 
Milan — Bologna 
Napoli — Catanzaro 
Perugia — Lazio

Tragerea Loto de astăzi, _ ___
1979. se televizează tn direct tn- 
cepind de la ora 18,25.
CIȘT1GURILE TRAGERII LOTO 

DIN 27 APRILIE 1979
Categoria 14 1 variantă 25% — 

autoturism „Dacia 1300”,

Categoria

Categoria
Categoria

2 :

3

4:
5 :

4,50 variante a

26,50 a 3.736 lei.
52,75 a 1.877 lei.

125,75 a 506 leL
6 : 370,50 a 267 leL 
x: 2.236,00 a too leL 

CATEGORIA 1: 232.357

Categorla
Categoria
REPORT 

leL
Autoturismul „Dacia 1300* de 

la categoria 1, jucat 25%, a lost 
obținut de AURELIAN LĂCĂTUȘ 

din Breaza, județul Prahova.

CENTRAL AL ANTRENORILOR— •
în ședința ținută sâptămîna 

trecută, comisia de disciplină a 
Colegiului central al antrenori
lor, luînd în discuție unele a- 
bateri, din ultima vreme, de la 
regulamentul de organizare și 
desfășurare a activității fotba
listice din țara noastră, a apli
cat sancțiuni administrative an
trenorilor Ion Ionescu (U.T.A.) 
și Mircea Nedelcn (F.C.M. Ga* 
lăți) și a sancționat cu aver
tisment pe antrenorii Virgil 
Blujdea (Poiana Cîmpina) și 
Alexandru Badea (Gloria Bu
zău).



Mîine, la Belgrad

START IN CAMPIONATELE BALCANICE 
DE CAIAC-CANOE

ECHIPA DE BOX 
A ROMÂNIEI 

A PLECAT LA k5lN

C. M. de tenis de masa

Miine, la Belgrad, încep În
trecerile din cadrul Campiona
telor balcanice de caiac-canoe. 
Concursul, care se desfășoară 
pe lacul Ada Ciganlija, progra
mează două reuniuni finale 
(simbătă și duminică). Ia star
tul cărora se vor alinia — ală
turi de o valoroasă pleiadă de 
tineri — numeroși campioni 
mondiali șl olimpici.

AL. BOZAN ÎNVINGĂTOR 
li CONCURSUL OL CĂLĂRIf

Iată lotul sportivilor care va 
reprezenta România la actuala 
ediție a Campionatelor balca
nice : fete (500 m): K 1 — Ma
rla Ștefan ; K 2 — Agafia Or
lov, Nastasia Nichitov ; K 4 — 
Adriana Mihala, Agafia Orlov, 
Maria Nicolae, Amfisa Avram ; 
băieți : K 1 500 și 1000 m _ 
Ion Bîrlădeanu ; K 2 500 m — 
Ion Bîrlădeanu, Nicușor Eșea- 
nu ; K 2 1000 m — Anghel Co- 
man. Marian Dineu ; K 4 500 
și 1000 m — Vasile Diba. Mihai 
Zafiu, Petrică Dimofte, Alexan
dru Giura; C 1500 m — Lipat 
Varabiev ; C 1 1000 m 
Patzaichin ; C 2 500 m — Ghe- 
raslm Munteanu,
Titu ; C 2 1000 m — Gheorghe 
și Toma Simionov.

Ivan

Gheorghe

Ieri după-amiază a plecat la 
Kbln reprezentativa de box a 
țării noastre care va participa, 
între 5 șl 12 mal, la cea de a 
XXIII-a ediție a campionate
lor europene. După un intens 
stagiu de pregătire, antrenorii 
emeriți Ion Popa și Teodor 
Niculescn au stabilit pe titularii 
celor 12 categorii de greutate, 
care vor urca treptele ringului 
instalat la „Kolner Sporthallc": 
semimuscă : Ion Boboc ; mus
că : Daniel Radu ; cocoș : Teo
dor Dinu ; pană : Titi Cercel ; 
semiușoară : Dragomir 
ușoară : Carol Hajnal ; 
mijlocie : Ion Budușan : 
cie mică : ~ ~ ~
mijlocie : 
semigrea.: _ _____
grea : Ion Cernai ; supergrea 
Valentin Vrinceanu.

SERBAN DOBOSI 
AL PROBEI DE SIMPLU

Vasile 
Valentin 
G Corsica

Die ; 
semi- 
mijlo- 

Girgavu 
Silaghi 
Donici

Participînd la concursul in
ternational de călărie (obsta
cole) de la Kiskunhalas (Unga
ria). în compania sportivilor din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugo
slavia (5 echipe) și Ungaria (4 
echipe), călăreții români au a- 
vut o comportare bună, numă- 
rindu-sc printre fruntașii între
cerilor. Iată cele mai bune re
zultate ale reprezentanților noș
tri : proba de deschidere — (la 
1.30 m) Dania Popescu cu Co
niac. locul 2 ; (la 1,40 m) Al. 
Bozan cu Călin, locul 1 ; proba 
..adună-ti punctele" — Al. Bo
zan cu Marchiza, locul 2 : proba 
de ștafetă — C. Ilin cu Despot, 
locul 2 și I. Popa cu Ficus, lo
cul 3.

„Cupa F. I. N. A.“ la polo

TURNEUL DE ȘAH
DE LA HYERES
PARIS, 3 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de 
șah desfășurat în sistem elve
țian la Hyeres (Franța) s-a în
cheiat cu victoria Elenei Ahmî- 
lovskaiș (U.R.S.S.). care în 9 
runde a totalizat 8 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Corry Vreeken (Olanda) — 6!/i 
p. Tatiana Lemaciko (Bulgaria) 
— 6 p. Krysztina Radzikowska 
(Polonia) — 6 p, Ligia Jieman 
(România) — 5</s p. Jane Miles 
(Anglia) — 5'A p etc. La tur
neu au participat 22 de jucă
toare. în ultima rur.dă. maestra 
româncă a învins-o pe șahista 
finlandeză Vuorenpaa. Ahmilov- 
skaia a cîștigat la Jackson. Le
maciko la Vreeken și Radzi- 
kowska la Macek.

TURNEUL CONTINUA LA RIJEKAI
BELGRAD, 3 (prin telefon). 

Cine va ciștiga „Cupa F.LN-A."? 
Iată. întrebarea care frămintă, 
acum in ziua de pauză a „ma
ratonului", pe toți cei care ur
măresc îndeaproape unul din
tre -cele mai frumoase turnee 
de polo desfășurate în ultimii 
ani. Unii înclină. spre formația 
Ungariei, deși aceasta s-a sal
vat ca prin urechile acului de 
înfrîngere în fața viguroasei 
selecționate a R. F. Germania. 
Alții văd, și pe bună dreptate, 
în reprezentativa S.U.A. pe cea 
mai bună echipă a competiției. 
Miercuri seara, poloiștii de 
dincolo de Ocean au întrecut 
de o manieră categorică forma
ția Uniunii Sovietice, într-o par
tidă excelent arbitrată de C. 
Mărculescu și E. Asencio (Spa
nia), cu 6—3 (2—0, 1—1, 2—1, 
1—1), scor ce nu reflectă su
ficient superioritatea sportivilor 
americani, care înoată excelent 
și vădesc o formă deosebită. 
Cei mai mulți sînt, însă, par
tizani ai echipei gazdă și ei 
nici nu concep să rateze sărbă
torirea „plavilor" ca primi câș
tigători al „Cupei mondiale". 
Miercuri, însă, ei au primit un 
prim șoc, echipa 
voită să cedeze, 
0—1. 1—0, 1—2), 
tuoșilor poloiști 
Și cine știe ce se mai 
intimpla pină Ia sfirșit.

Din păcate, printre forma-

lor fiind ne- 
cu 3—4 (1-1, 
în fața impe- 
vest-germani. 

poate

Turneul internațional de baschet de la rtailc

țiile care par să se fi poticnit 
în drumul spre podium se află 
și reprezentativa României. Un 
meci mai slab, unul mai bun, 
apoi alt joc neconvingător— 
Poloiștii români au fost capa
bili să înscrie 5 goluri intr-o 
repriză campionilor lumii și să 
revină de la 3—6 (min 16) și 
5—7 (min. 18) la 8—8, lucru pe 
care nu l-a reușit nimeni în 
acest turneu. Dar tot ei au fost 
in stare 
ciul cu 
minute, 
Evoluție 
care ne 
diferent 
urma, că echipa noastră___
are mult de muncit pentru a 
se impune în elita poloului 
mondial.

în partea a doua a turneu
lui, programată la Rijeka, în- 
cepind de vineri, echipa Româ
niei va susține alte partide di
ficile. Iată programul complet 
al meciurilor : vineri : Ungaria
— România, Italia — Bulgaria, 
R.F.G. — S.U.A., U.R.S.S. — 
Iugoslavia ; simbătă : U.R.S.S.
— Bulgaria, R.F.G. — Româ
nia, Ungaria — S.U.A., Italia
— Iugoslavia ; duminică : 
U.R.S.S. — România. R.F.G. — 
Bulgaria, Italia — S.U.A., Un
garia — Iugoslavia. Clasament: 
1. Ungaria 7 (21—13), 2. S.U.A. 
6 (24—16). 3. Iugoslavia 6 (22— 
14), 4. R.F.G. 5 (17—20), 
U.R.S.S. 3
(20—24), 7.
8. Bulgaria

PHENIAN, 3 (prin telex). Zi 
lungă și grea pentru sportivii 
noștri participant! la proba de 
simplu a C.M. de tenis de masă.

Cele trei jucătoare și trei din 
cei patru jucători prezenți aici 
au fost eliminați din competiție, 
unii din primul tur. alții din 
turul doi, fie că nu au avut 
resursele necesare, fie că au a- 
juns in fața unor valori recu
noscute. cărora... nu au avut ce 
să le facă. Simion Crișan și 
Teodor Gheorghe au cîștigat 
fiecare și cel de-al treilea med 
din calificări și -au intrat pe 
tablourile definitive. Crișan l-a 
intilnit pe nigerianul Sunday 
Eboh, a luat un set la 6 și 
unul la 14 ți tind credeam — 
și noi și el — că totul e în 
regulă, s-au pierdut trei seturi 
la 15. 17 și 21. Eboh. înalt, 
cu brațe lungi, și-a reglat ti
rul. a „scos" tot ce i s-a tras 
Crișan s-a pierdut și.- 2—3 1 
Gheorghe l-a învins pe cam
pionul Olandei — Van Der Helm 
— CU 3—2 (—20. 15. —20. 10. 9) 
si a pierdut cu același scor la 
Engelbert Huging (R. F. Ger
mania). deci in cinci seturi 
(—17. 18. —10, 16. —15) și asta 
arată, credem, cit de inegal a 
jucat. Zșolt Bohm a făcut o 
partidă bună cu francezul Pa-

trick Renberse, pe care l-a în
vins cu 3—0 (20. 18. 14). dar 
în turul doi l-a avut 
pe cunoscutul jucător . ..... ...
Guo Yuehua. Tot ce a putut 
face a fost să cîștige 
la 16. Rezultat : 1—3 (—14. 16, 
—12. —11). Șerban Doboși a fă
cut un meci foarte bun cu 
Jindrich Pansky (Cehoslovacia) 
pe care l-a întrecut clar — 
3—0 (13. 11, 7) ! în meciul ur
mător, adversar Von Iu Veng 
din Hong Kong, care l-a elimi
nat pe japonezul Sakamoto, fost 
campion mondial. A cîștigat 
Doboși cu 3—2 (—11, 19. —16, 
18. 14). urmînd să joace mîine 
cu Ln Yaobua (R. P. Chineză), 
care l-a eliminat pe suedezul 
Bengtsson, cu 3—0.

Liana Mihuț și Eva Ferenczi 
au fost eliminate in primul tur. 
Mihuț — Marie Linblad (Sue
dia) 2—3. la mare luptă (—20, 
13. —10. 19. —19). iar Eva Fe
renczi — Ursula Hirschmuller 
0—3 (—19, —18. —12). Maria
Alexandru a surclasat pc aus
triaca Dolores Fetter cu 3—0 
(8, 15. 14), dar nu a putut trece 
de japoneza Shoko Takahasi. 
care a eliminat-o după un meci 
de mare tensiune. Scor : 2—3 
(15, —19. —16. 12. —18).

Mircea COSTEA

in față 
chinez

un set,

să primească (în me- 
S.U.A.) 6 goluri în 13 
înscriind doar unul ! 
cu totul contradictorie, 
lasă să înțelegem, în
de rezultatele ce vor 

mai

POPICARII ELENA PANA Și IULIU BICE 
PE LOCURI FRUNTAȘE9
La „Cupa Poznania", compe

tiție internațională de popice 
de la Poznan (Polonia), la care 
au participat concurenți din 7 
țări, reprezentanții noștri Elena 
Pană și Iuliu Biee s-au clasat 
la perechi mixte pe locul doi,

In „cupa poznaniâ“fi

cu 1 245 pd (392—853), iar la 
individual, Bice — locul II 
(1720 p d, a cîștigat iugoslavul 
M. Rako — 1775 p d) și Pană 
— locul III (793 pd, pe pri
mul loc Heidrum Riemer — 
R.D.G. — 847 pd).

POZIȚIE ANTI-APARTHEID IN SPORT
BRUXF.LLES. 3 (Agerpres). 

— Cu prilejul celei de-a 10-a 
Adunări Generale a Comitete
lor olimpice naționale europene,

M. TAL CONDUCE
LA MONTREAL

In 
de 
se

5. 
(21—20), 6. Italia 2 
România 2 (19—25), 
1 (12—24).

Adrian VASILIU

MONTREAL, S (Agerpres). 
turneul Internațional de șah 
la Montreal, după 15 runde 
menține lider fostul campion 
mondial Mihail Tal (U.R.S.S.), cu 
lO’/j puncte, urmat de Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) — 10 puncte, 
Lajos Portisch (Ungaria) — 9
puncte, Liubomlr Lluboj evici 
(iugoslavia) — Th puncte (1).

In runda a 15-a Tal a cîștigat 
la Portisch. Kavalek la Larsen, 
in timp ce Hort a remizat cu 
Karpov.

care și-a ținut lucrările la Bru
xelles, s-a atras atenția asu
pra necesității de a se respecta 
recomandările O.N.U. și C.I.O. 
privind interzicerea oricăror re
lații sportive cu țările sau re
gimurile care aplică politica de 
apartheid.

în altă ordine de idei, s-au 
examinat 
Adunarea __ ,___ ______
lor olimpice din toate cele cinei 
continente ce va avea loc anul 
acesta la Porto Rico.

probleme legate de 
Generală a Comitete-

“V

FOTBAL MERIDIANE

HALLE, 3 (prin telefon). Edi
ția a X-a a turneului interna
tional de baschet feminin des
fășurat timp de 4 zile in loca
litate s-a încheiat cu succesul 
selecționatei Ungariei, care în
trerupe astfel șirul victoriilor 
echipei Bulgariei, cîștigătoarea 
precedentelor 4_ ediții. Repre
zentativa României s-a clasat 
pe locul 3, înregistrînd trei vic
torii și două înfrîngeri. în ulti
mele două zile baschetbalistele 
românce au întîlnit formațiile 
Poloniei și R.D. Germane (B), 
prima formată din jucătoare 
care se pregătesc pentru cam
pionatul european de junioare 
din acest an. cealaltă din ca- 
dete.

în mod firesc, în ambele me
ciuri victorioasă a fost echipă 
României, mai tehnică, mai ex
perimentată. deși au fost folo
site cu predilecție jucătoarele 
de rezervă, dintre care unele 
au corespuns (Ecaterina Bradu,

Maia Cuțov). dar altele au lă
sat semne de ir.deială asupra 
posibilităților lor de a atinge o 
valoare internațională (Bona 
Chvatal, Delia Ciubăncan). Cit 
privește titularele, ele au fost 
utilizate in mică măsură, îndeo
sebi în partida cu Polonia, dar 
valoarea scăzută a partenerelor 
de întrecere nu le-a solicitat 
prea mult. Au. înscris : Balaș 
Filip 18. Roșianu 14, Goian 
Bradu 8, Cuțov 4, Rădulescu 
Csikos 2, Gross 7, în jocul 
Polonia și Bradu 33, Cuțov 
Filip 20, Gross 16, Chvatal 
Csikos 7, Ciubăncan 4, Taranti
no 2 în meciul cu R.D.G. (B).

REZULTATE : România — 
Polonia 102—74 (55—43) ; Româ
nia — R.D.G. (B) 112—56 (45 - 
25) ; Bulgaria — R.D.G. (B) 
133—45 ; Ungaria — R.D.G. (A) 
97—62 ; Ungaria—Polonia 78—76.

Clasament final : 1. Ungaria 
10 p. 2. Bulgaria 9 p, 3. Româ
nia 8 p, 4. Polonia 7 p, 5. 
R.D.G. (A) 6 p, 6. R.D.G. (B) 
J P Dumitru STĂNCULESCU

Azi și mîine, la Constanța

21. 
10.
16,
CLI
24.

8.

TINERI HALTEROFILI DIN ȘAPTE ȚĂRI
SE ÎNTREC ÎN „CUPA DUNĂRII44
Sala sporturilor din Constanța 

va găzdui, azi și mîine, o im
portantă competiție internațio
nală de haltere, „Cupa Dună
rii" la juniori (sportivi pină la 
20 de ani). La întreceri vor fi 
prezenți sportivi din R.F. Ger
mania. Austria, Cehoslovacia, 
Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria și 
România. Sportivii români, pre
gătiți pentru această impor
tantă confruntare de către an
trenorii Lisias Ionescu și Ti-

beriu Roman, vor fi prezenți 
la toate cele zccc categorii de 
greutate.

Echipa 
mată din 
categ. 
kg - 
Roșu, 
kg — . . _
C. Dabija, 90 kg — L. Mihai, 
100 kg — V. Blaga, 110 kg 
T. Popa și +110 kg — 
Schuster.

României va fi for- 
următorii halterofili: 

kg — S. Mobin, 56 
Cocioran, 60 kg — V. 

’ - - 75
Kiskallo, 82.5 kg —

52
V.
67,5 kg — L Turc,T. - — - -

M.

ÎNTlLNIRl ln preliminariile 
C.E. : grupa I — la Belfast. 
Irlanda de Nord — Bulgaria 2—0 
(2—0), au înscris Nieholl și 
Armstrong ; la Dublin. Irlanda — 
Danemarca 2—0 (1—0), goluri
marcate de Dally și Givens ; 
grupa a 7-a — la Wrexham (Tara 
Galilor), R.F. Germania — Țara 
Galilor 2—0 (1—0), au marcat 
Zimmermann și Fischer.

LA OLDEBROEK, în prelimi
nariile turneului olimpic : Olanda 
— Spania 1—1 (1—1). Autorii go
lurilor au fost Graafland și, res
pectiv, Rubio.

PRIMUL MECI dintre repre
zentativele S.U.A. și Franței, dis
putat la East Rutherford (New 
Jersey), a rivenit oaspeților cu 
categoricul sc Jr de 6—0 (4—0).
Au marcat Lacombe (3), Amisse, 
Six și Droege (în proprie 
poartă).

SELECȚIONATELE Mexicului 
și S.U.A. vor susține două me
ciuri de calificare pentru turneul 
Olimpic, la 23 mai și 3 iunie.

MECIURI AMICALE : la Lisa
bona, Portugalia — Feyenoord 
Rotterdam 1—0 (0—0) ; la Paris,
S.V. Hamburg — Sporting Lisa
bona 3—0 (1—0) : la Lille, ” "
Lille — Bayern Munchen 
(2-«).

F.C.
3—0

„INTERNAȚIONALELE^ 
DE LUPTE ALE ROMÂNIEI, 

LA CONSTANTA
, Ediția din acest an a Cam
pionatelor internaționale de 
lupte greco-romane și libere 
ale României va fi găzduită de 
Sala sporturilor din Constanța. 
Competiția, care se va desfă
șura în zilele de 6, 7 și 8 iu
lie. este așteptată cu un Interes 
deosebit, deoarece ea este pro
gramată cu puțin timp înaintea 
campionatelor mondiale de la 
San Diego (S.U.A.). Pină in 
prezent și-au anunțat partici
parea sportivi fruntași din 12 
țâri.

DEBUTUL UNUI ARBITRU 
ROMÂN LA C. E. DE JUDO

La Campionatele europene de 
judo, care se vor desfășura la 
Bruxelles (24—27 mai), pentru 
prima dată se va afla pe tatami 
(salteaua de concurs) și un ar
bitru român. Este vorba de ing. 
Mihai Platon, selecționat, alături 
de alți 21 de arbitri, de Uniunea 
Europeană de Judo. De notat că 
cei 22 de arbitri desemnați să 
conducă întrecerile continentale 
din capitala Belgiei au fost se
lecționați dintr-un număr de 
176 de arbitri europeni care au 
licențele confirmate de U.E.J.

ATLETISM ■ Cursa internațio
nală de rond desfășurată ’ 
sinki a revenit atletului 
Vladimir Merkușin — 25 
1 h 15:33. L-au urmat 
triatul său Nikolai Penzin — 
1 h 16:22 și finlandezul Jouni 
Kortelainen — th 16:34. * Măr
șăluitorul olandez Jany de Jong 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială în proba de 24 
ore, parcurgind distanta de 
991 GîA Irm
""auto • Raliul desfășurat in 
Fllipine, pe un traseu de 2000 km. 
a fost cîștigat de pilotul suedez 
Leif Asterhag (pe ..Toyota Co
rolla"). Pe locul secund, austra
lianul Colin Bond (..Ford Es
cort").

BOX • PugUlstul englez Char
lie Margi este noul campion pro
fesionist al Europei la cat muscă 
El l-a învins la. Londra, după 12 
reprize pe italianul Franco U- 
della

CICLISM • Rutieri sovietici șl 
cehoslovaci au participat la o 
probă de verificare in vederea

la Hel- 
sovietic 
km în 

compa-

„Cursei Păcii". La Kosice, pe un 
traseu de 169 km, primul a sosit 
Valeri Ceaplighin (U.R.S.S.), In 
4 h 42:26. urmat de coechipierul 
său Iarkin și cehoslovacul Kve- 
tan — la 1:26. ■ In cursa in
ternațională pe etape desfășurată 
în Franța, rutierii polonezi s-au 
clasat pe primele trei locuri. A

ELEX
cîștigat Jankiewicz, urmat 
Sujka — la 24 sec. și Lang 
la 1:09. • După opt etape,

de
„ ___  ___ . _____ în
Turul Spaniei conduce francezul 
Christian Levavasseur. urmat la 
2 sec. de olandezul Joop Zoe- 
temelk Etapa a 8-a (Sedavi-Be- 
nicasim, 150 km) a fost cîștigată 
ta sprint de irlandezul Scan 
Kelly in 4 ti 27:39.

MOTO • Pe circuitul de la 
Brands Hatch (Anglia) s-a des
fășurat un concurs contind pen
tru CM de motocicllsm. la clasa 
750 cmc Victoria a revenit ve-

nezuel-earului Johnny Cecotto (pe 
..Yamaha-), cu o medie orară de, 
156,520 km.SCRIMA “ - . -
ționai de 
cheiat cu 
tigată de 
members. _ _ 
lianul Salvatore Bellone și ame
ricanul Paul Pesty — cu cîte 
3 v. Proba de sabie a revenit 
italianului Franco della Barba, 
care l-a învins In baraj cu 5—4 
pe americanul Phillip Reilly. La 
floretă a cîștigat Pascale Trinquet 
(Franța).

TENIS • La Dallas (Texas), in 
prima partidă a turneului final 
WCT. John McEnroe l-a învins 
cu 6—4. 6—6 6—2 pe John Ale
xander

VOLEI • La Atena. în prima 
zi a turneului de calificare pen
tru campionatul european mas
culin selecționata Greciei a în
vins cu 3—0 (1 4. 5) formația
Angliei. Iar reprezentativa Ceho
slovaciei a dispus cu 3—0 (6. 7, 
14) de formația Olandei

• Concursul interna
ta New York s-a in- 
proba de spadă, ciș- 
suedezul Johan Har- 

cu * v. urmat de ita-
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