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STEAUA-CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ DE TENIS
LA ECHIPE MASCULINE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist ~ 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu, 
dimineața, 
lă a Tirgului internațional de 
primăvară și a Salonului inter
național al chimiei, organizate 
în cadrul Complexului expozi
țional din Piața Scinteii.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la aceste manifestări 
cxpoziționale reprezintă incă o 
dovadă a interesului și grijii 
permanente a președintelui țării 
noastre pentru continua dezvol
tare și aprofundare a relațiilor 
economice externe ale Români
ei, pentru întărirea colaborării 
cu toate statele, in folosul și 
avantajul reciproc, al progresu
lui lor, al cauzei păcii in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați, la sosire, cu 
deosebită căldură, cu sentimente 
de aleasă stimă și prețuire de 
mii de bucureșteni.

Cea de-a Vl-a ediție a Tîrgn- 
lui internațional de primăvară 
și a IlI-a ediție a Salonului 
internațional al chimiei ilus
trează potențialul crescind al 
industriei noastre, nivelul ei 
ridicat de tehnicitate, calitatea 
și competitivitatea crescindă a 
produselor realizate de între
prinderile românești, posibilită
țile sporite ale economiei na
ționale dc a participa la divi
ziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori 
materiale. Aceste manifestări 
expoziționale de la București au 
suscitat un larg interes peste 
hotare, inscriindu-se printre 
competițiile economice impor
tante. Aici, sint prezente peste 
500 de firme din 31 de țări de 
pe toate continentele, cea mai 
mare parte dintre ele avind re
lații in continuă extindere cu 
întreprinderile românești specia
lizate. Semnificativ este faptul 
că numărul țărilor reprezentate 
în 1979 este dublu față de edi
țiile inaugurale.

Ca țară-gazdă. România este 
principalul expozant : 27 de în
treprinderi de comerț exterior 
prezintă, pe o suprafață de a- 
proximativ 18 500 mp. în pavi
lioane și pe platforme exterioa
re, produse reprezentative, rea-

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
a participat, vineri 

Ia deschiderea oficia-

O ETAPA (A

de centrale in-

al partidu- 
in sectorul 
de autotu-

lizate de sute 
dustriale, unități de producție, 
de cercetare și proiectare.

Oferta românească cuprinde 
o gamă largă de produse din 
toate categoriile ce definesc 
profilul tirgului, in marea lor 
majoritate produse noi sau mo
dernizate, capabile să răspundă 
într-o tot mai largă măsură 
exigențelor mereu in creștere 
ale cumpărătorilor interni și de 
peste hotare.

Vizita incepe cu pavilionul 
rezervat industriei ușoare, ale 
cărei numeroase și bogate game 
de exponate oferă o imagine 
cuprinzătoare a rezultatelor 
obținute in ultima perioadă in 
acest sector de bază al produc
ției bunurilor de consum.

Au fost vizitate in continuare 
pavilioanele in care sint expuse 
produse ale industriei electroni
ce și electrotehnice, forestiere 
și materialelor de construcții, 
produse ale industriei alimen
tare, mașini și utilaje destinate 
industriei ușoare.

Secretarul general 
lui se oprește apoi 
industriei românești
risme, și ea larg reprezentată 
la ediția din acest an a tirgului.

Vizita continuă la pavilionul 
românesc din cadrul Salonului 
internațional al chimiei, care 
reflectă, prin bogăția expona
telor, potențialul mereu in creș
tere al acestei ramuri de virf 
a industriei noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceausescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au vizitat apoi 
pavilioanele și standurile expo
zanților de peste hotare.

în pavilioanele rezervate par- 
ticipanților de peste hotare, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu deosebită cor
dialitate de șefii misiunilor di
plomatice. de directorii pavili
oanelor țărilor respective, de 
reprezentanții firmelor expozan
te, de oameni de afaceri și spe
cialiști.

La plecarea din Complexul 
expozițional, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu sint salutați 
leași calde sentimente 
goste și stimă, cu urale 
de miile de bucureșteni 
Ia această prestigioasă manifes
tare economică internațională.

Nicol ae 
Elena 

cu ace- 
de dra- 
și ovații 
prezenți

încadrată de antrenoriiEchipa campioană Steaua București,
Gheorghe Viziru și Dumitru Viziru : Andrei Leonte, Ovidiu Pa
vel, Liviu Mancaș, Daniel Stănescu, Marian Mîrza, Florin Niță,

Laurențiu Țiței, Constantin Popovici și Dumitru Hărădău
Foto : Vasile BAGEAC

La capătul unei săptămini de 
interesante partide — oricum 
mai vioaie și mai atractive de- 
cit cele din divizia feminină — 
campioana națională de tenis

TENISMANI DIN 10 ȚARI
LA CAMPIONATELE

INTERNAȚIONALE
ALE ROMÂNIEI

pe echipe a devenit cunoscută, 
ieri după-amiază, la complexul 
sportiv Progresul din Capitală, 
unde formația Steaua București 
a terminat neînvinsă și cea de 
a treia întilnire de pe tabloul 
final, obținînd trofeul pus în 
joc și înmînat în cadrul festi
vității de premiere de către 
președintele Federației române 
de tenis, general lt. Nicolae 
Stan.

în ultima confruntare, fără 
un efort deosebit, echipa Steaua 
a întrecut formația Jiul Petro
șani cu 8—1, validînd încă o 
dată tăria jucătorilor săi dc sim
plu, dintre care s-au distins —

de-a lungul campionatului — 
Dumitra Hărădău, Marian Mirza, 
Liviu Mancaș și Daniel Stă
nescu. în jocurile de simplu, 
care au dus Steaua la un a- 
vans de 5—1, s-au înregistrat 
rezultatele : Hărădău — Almă- 
jan 6—3, 6—2 ; M. Mîrza — Ne
meș 7—5, 6—0 ; Niță — C. Du
mitrescu 1—6, 6—8 ; Pavel — 
M. Ciuntea 6—0, 6—3 ; Mancaș 
— Manea 6—0, 6—4 ; Stănescu — 
Bota 6—2, 6—3. Cele 3 partide 
de dublu au revenit cu ușu
rință sportivilor militari.

întrucît în partida Dinamo — 
T.C.B. scorul a fost net (9—0), 
iar în ultimele meciuri pentru 
locurile 5—8 s-au obținut rezul
tatele : Cuprom Baia Mare — 
Sănătatea Satu Mare 5—4 și 
Progresul — Dinamo Brașov 
5—4 (după un meci dramatic, 
decis 
putut 
ni tiv 
tional 
STEAUA, 
rești, 3. Jiul, 4. T.C.B., 5. Pro
gresul, 6. Dinamo Brașov, 
7. Cuprom, 8. Sănătatea Satu 
Mare. O adevărată surpriză a 
produs locul ocupat de foarte 
tînăra formație T.C.B., în care 
s-au remarcat, alături de An
drei Mirza, adolescenții de 16 
ani Dan Caragață și loan Flo
rin Darie. E locul să mai a- 
mintim performanța excelentă 
a juniorului dinamovist Florin 
Segărceanu, învingător în toate 
cele 5 partide susținute, care 
s-a evidențiat alături de par
tenerii săi de club Laurențiu 
Bucur și Eduard Pană. Un 
cuvînt bun și pentru eforturile 
clubului din Valea Jiului, ocu- 
pînd un merituos loc 3. (vib)

la ultimele mingi), s-a 
alcătui clasamentul defi- 
al 
de

campionatului na- 
anul acesta : 1.

2. Dinamo Bucu-

De luni 7 mai încep, pe te
renurile clubului Progresul din 
București, Campionatele 
naționale de tenis ale 
niei, aflate la cea de 
ediție. La cele 5 probe 
duale tradiționale și-au 
țat participarea jucători __ 
cătoare din 10 țări: Bulgaria, 
R. P. Chineză, R. D. Germană, 
Grecia, Polonia, Spania, Sudan, 
Turcia, Ungaria și firește Româ
nia. Menționăm, din lista partici- 
panților străini, pe cîștigătorul 
ediției de anul trecut, 
Emmrich (R.D.G.), pe 
Drzymalski (Polonia), 
Margets 
Pampulov
Tarjăn (Ungaria), Giorgios Ka- 
lovelonis (Grecia), Nuian Negi- 
vet (Turcia) și — în premieră 
la această competiție — pe 
campionii R. P. Chineze : Wan 
Pin și Sun Ciun Len.

(Spania), 
(Bulgaria),

inter- 
Româ- 
a 32-a 
indivi- 
anun- 
și ju-

Thomas 
Henryk 
Antonio 

Matei 
Istvan

29-a) FAVORABILA LIDERULUI?
CLASAMENTUL

1. DINAMO 24 14 8 4 40-19 34
2. F.C. Argeș 28 14 4 8 44-25 34
3. Steaua 28 15 4 9 48-24 34
4. C.S. Tirgoviște 28 13 5 10 32-28 31
5. Univ. Craiova 28 11 8 9 32-21 38
4. F.C. Baia M. 28 14 2 12 31-31 30
7. S.C. Bacău 28 11 6 11 32-28 28
8. Sportul stud. 28 11 • 11 34-35 28
9. Polii, lași 28 10 7 11 30-33 27

10. A.S.A. Tg. M. 28 11 5 12 41-44 27
11. Politehnica Tim. 28 11 4 13 28-29 24
12. Jiul 28 11 4 13 31-43 24
13. Gloria Buzău 28 11 3 14 28-19 25
14. Chimia Rm. V. 23 10 5 13 30-42 25
15. Olimpia 28 11 3 14 31-44 25
«4. U.T.A. 28 9 4 13 35-38 24
17. Corvinul 28 10 4 14 35-43 24
18. F.C. Bihor 28 7 8 13 27-37 22

• Sportul studențesc — F. C. Argeș, in centrul atenției • 
La Hunedoara, in derbyul amenințatelor, Corvinul - doar fără 
Petcu, Gloria Buzău — fără... omul de gol • Cu „aripile* refă
cute, Universitatea Craiova speră intr-un zbor mai lin la Arad • 
S.C Bacău — Steaua, un joc tipic de 1 x 2 • „Lanterna roșie* 
față în față cu „Poli*, intr-o nouă tentativă de evadare • C. S. 
Tirgoviște, una din puținele fa
vorite in această etapă, primeș
te replica Olimpiei Satu Mare 
• învingătoare la Baia Mare, 
in tur, Politehnica lași tremură 
- prin... tradiție - pentru parti
da de acasă • Meciul Jiul — 
A.S.A. Tg. Mureș, sub semnul 
echilibrului.

^\\\\\\\\\^^^^^^ PROGRAMUL MECIURILOR

Oradea : 
Arad :

| lași :
-5 București :

F. C. BIHOR 
U.T.A. 
POLITEHNICA 
SPORTUL STUD,

POLITEHNICA TIMISOARA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
F.C. BAIA MARE
F.C. ARGEȘ

g: (Stadionul Steaua, repriza a II-a va fi televizată)

Hunedoara : CORVINUL
Sg Tirgoviște : 
g: București :

CLUBUL SPORTIV 
DINAMO

- GLORIA BUZĂU
- OLIMPIA SATU MARE
- CHIMIA RM. V1LCEA

(Stadionul Dinamo)

Dc aii, o nouă întrecere la poligonul Tunari

BALCANIADA DE TALERE
Participă reprezentativele Bulgariei, Greciei, Turciei și României

O nouă întrecere balcanică de 
tir începe astăzi la poligonul 
bucureștean Tunari. După com
petiția rezervată trăgătorilor de 
arme cu glonț, este rîndul „vî- 
nătorilor" să-și dispute titlurile 
balcanice pe 1979, după urmă
torul program : sîmbătă și du
minică, probele de trap (talere 
aruncate din șanț), individual 
și pe echipe ; marți și miercuri, 
probele de skeet (talere arun
cate din turn), individual și pe 
echipe. Menționăm că ambele 
întreceri se dispută atît la se
niori cit și la juniori. Și-au a- 
nunțat participarea echipele re
prezentative ale Bulgariei, Gre
ciei, Turciei și României.

Ion Dumitrescu, antrenorul 
reprezentativei noastre de trap, 
s-a fixat asupra formațiilor. 
Iată-i pe cei 6 taleriști care 
vor evolua la seniori sau la 
juniori : M. Ispașiu, G. Tomo- 
ioagă (ambii de la C. S. Baia 
Mare), Șt. Popovicl (Olimpia), 
V. Antonescu, I. Buzatu și L. 
Mindrescu (toți trei de la

Steaua). Sâ consemnăm că, la 
ediția de anul trecut a com
petiției, desfășurată Ia Ankara, 
M. Ispașiu și I. Buzatu s-au 
clasat pe locurile secunde la 
seniori și juniori, seniorii reu
șind aceeași performanță în în
trecerea pe echipe.

în ceea ce-i privește pe tră
gătorii de talere aruncate din 
turn, ei își definitivează pregă
tirile, antrenorul Anatolie Săl- 
ceanu urmînd să alcătuiască as
tăzi echipa.

.Cursa munților*1 la ciclism

TEODOR VASILE
ÎNVINGĂTOR

IN ETAPA DE IERI

Miine, la Harkov: U.R.S.S. ^România la rugby

„TRICOIORII" ABOIIDfA/A CU ÎNCREDERE
UN MECI IMPORTANT IN CAMPIONATUL EUROPEAN

S; Petroșani 
Bacău :

JIUL 
SPORT CLUB

- A.S.A. TG. MUREȘ
- STEAUA

Toate partidele vor începe la ora 17.

Sâ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^

Plecată la ora amiezii de la 
aeroportul Otopeni, reprezenta
tiva de rugby a țării noastre 
s-a aflat, după, circa două ore 
de zbor, la Moscova, de unde 
și-a continuat drumul spre Har
kov. în acest oraș de aproxi
mativ 1 500 000 de locuitori se 
va disputa o partidă importan
tă pentru ocuparea locului se
cund în competiția continentală 
organizată de F.I.R.A. Este 
vorba de meciul U.R.S.S. — 
România. Cartea de vizită a e- 
chipei noastre — cuprinzind, 
între altele, 5 victorii asupra 
Franței, una din marile forțe 
rugbystice — o recomandă 
drept favorită pentru jocul de

duminică. Se cunosc insă pașii 
însemnați spre afirmare făcuți 
de XV-le U.R.S.S. Acum 5 ani, 
în turneul de tradiție de 
litoralul bulgar, „tricolorii"
tigau cu 26—0 meciul disputat 
cu cea mai puternică formație 
sovietică a momentului respec
tiv, FILI Moscova. în 1976, în 
cadrul aceleiași competiții, în- 
tilneam o puternică selecționa
tă din U.R.S.S. Din nou victo
rie, dar mai strinsă : 14—3. S-a 
mai scurs, de atunci, ceva timp. 
Reprezentativa Uniunii Sovie-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

C. Bonciu se 
Azi ți miine, 

ale ediției

menține lider 
ultimele etape 
□ XX-a

SINAIA, 4 (prin telefon). 
Ceea ce anticipam in cronica 
de ieri se adverește : „Cursa 
munților" este o competiție su
perbă. entuziasmantă. Vineri, 
plutonul masiv care a cutreierat 
munții, plecînd din Sinaia spre 
Cheia, via Predeal, si revenind 
în stațiunea de la poalele Bu- 
cegilor, cale de 122 km, a ofe
rit caravanei un spectacol de 
gală. Disputa declanșată de di- 
namoviști pentru a schimba 
ierarhiile a fost clou-ul zilei și 
ea ne-a scos in evidență — 
dacă mai era nevoie — că cei 
doi rutieri de frunte ai ciclis
mului nostru. Teodor Vasile și 
Mircea Romașcanu, au nu nu
mai valoarea, ci și temeritatea 
necesară marii performanțe.

Chiar din 6tart (ora 14,30, 
timp noros) se desprind Mircea

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)



Finala pc (ara a complexului aplicativ ,,Pentru apftrarca patriei"

O DEMONSTRAȚIE DE ÎNALTA MĂIESTRIE

Cu o indemînare deosebită tinerii in uniforme albastre trec ob
stacolele complexului aplicativ „Pentru apărarea patriei* 

Foto : Dragoș NEAGU

după hartă și busolă, acordarea 
de prim ajutor „răniților" și 
din nou alergări. Sînt puse la 
încercare calitățile individuale, 
dar și spiritul de echipă. Ceea 
ce ni se pare demn de notat, 
in primul rînd, este saltul cali
tativ înregistrat în pregătire 
față de edițiile precedente ale 
acestei competiții pline de sem
nificații. Ținind seama de punc
tele realizate, sînt stabilite cele 
mai bune 12 echipe, urmînd ca 
departajarea să se facă la de- 
monstrația-concurs de pe Sta
dionul Republicii...

Evoluțiile de pe stadion au 
fost aplaudate de cei peste 
30 000 de spectatori. Și s-a al
cătuit următorul clasament : 
ciclul II de pregătire, fete:
1. Municipiul București (Lola
Ichim, Aurica Frincu, Rodica 
Mureșan — Liceul industrial 
„Dîmbovița**), 2. Ialomița, 3. 
Vrancea ; băieți: 1. Ilfov 
Dumitrescu, N. Stanciu,
Vasile — Liceul ind. Urziceni),
2. Sibiu, 3. Suceava. Ciclul III
de pregătire, fete : 1. Cluj (E- 
lena Petrescu, Eugenia Sas — 
Liceul „Mihai Viteazul** Turda, 
Ana Chira — întreprinderea de 
prelucrarea lemnului Dej), 2. 
Galați, 3. Suceava ; băieți : 1.
Arad (M. Gavrilete, Gh. Jurcoi, 
— Liceul „Ion Slavici" Arad, 
C. Ungureanu — întreprinderea 
de vagoane Arad). Locul I în 
clasamentul general — județul 
Suceava.

PREGĂTIȚI LA FINALELE REPUBLICANE
Finalele campionatelor repu

blicane 
pentru 
Pitești, 
strînse, _
joritatea concurenților s-au 
străduit să etaleze întreaga 
gamă de procedee tehnice învă
țate.

Spre deosebire de edițiile 
precedente, în care campionii 
puteau fi... ghiciți încă din 
tururile preliminare, la actua
lele confruntări desemnarea în
vingătorilor a stat sub semnul 
incertitudinii pină în ultimele 
secunde ale partidelor. Excepție 
au făcut doar întîlnirile din ca
drul 
unde 
Deva 
și-a

individuale de judo 
tineret, desfășurate la 
au prilejuit dispute 
de-a lungul cărora ma- 

concurenților 
etaleze

p

I-am urmărit pe Stadionul 
Republicii, la spectacolul spor
tiv prilejuit de Ziua tineretului, 
într-o demonstrație de 
măiestrie în executarea 
țiilor aplicativ-militare. 
12 echipe de tineri în 
me de culoarea cerului, 36 de 
băieți și fete care au impresio
nat tribunele prin precizia în 
escaladarea obstacolelor, prin 
agerimea lor în parcurgerea 
timpurilor de instrucție spe
cială și tehnica mînuirii arme
lor — însușiri proprii celor ce 
fac parte din formațiunile de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. De fapt, cele 12 echipe 
își disputau primele locuri în 
finala pe țară a Complexului 
aplicativ „Pentru apărarea 
triei“ ; erau cei mai buni 
tre cei 480 de finaliști 
s-au întrecut, timp de trei 
în poligoanele din pădurea 
neasa...

Răsfoim carnetul cu însem
nările făcute acolo, la locurile 
de concurs. Finala pe țară a 
complexului, organizată în con
diții excepționale de către C.C. 
al U.T.C., a reunit la start 
cite patru echipe din fiecare 
județ și din municipiul Bucu
rești — campioanele întrecerilor 
locale —, băieți și fete, ciclu
rile II și III de pregătire (cite 
3 băieți sau fete de echipă). 
Concursul a însumat o suită de 
probe care au solicitat partici- 
panților o pregătire complexă, 
fizică și de specialitate.

Iată-i, mai întîi, in poligonul 
de tir. Loviturile sînt precise, 
calificativele — de „bine** și 
„foarte bine**. Notăm din lunga 
listă a țintașilor de elită : Nico
lae Stanciu (Urziceni) și Ana

înaltă 
exerci- 

Erau 
unit or-

pa- 
din- 
care 
zile, 
Bă-

(Dej), Gheorghe Jurcoi 
și Aurica Frincu (Bucu-

Chira 
(Arad) 
rești).

Urmează marea cursă contra- 
cronometru. Salturi peste ob
stacole reale și imaginare, aler
gări pe bîmă, pe piloni ine
gali, din nou salturi, apoi kilo
metri întregi pe căile întorto- 
chiate ale pădurii, prin desișuri 
greu accesibile. Examenul este 
deosebit de exigent, cu nume
roase probe speciale : aruncări 
de grenade, străbaterea unor 
terenuri „infectate**, orientare Viorel TONCEANU

categoriei semimijlocie, 
Gabriel Sapta (C.S.Ș.

— antrenor Aurel Drăgan) 
întrecut fără drep.t 

de apel — înainte de limită — 
toți adversarii. Neașteptat de 
bine, constituind în același 
timp și o plăcută surpriză, au 
evoluat Silviu Epurescu (cam
pionul categoriei mijlocie), Ga
briel Mihăescu și Gheorghe 
Cristea (ambii clasați pe locul 
2 la categoria superușoară și, 
respectiv, ușoară). Sorin Anuai- 
ca, Ion Isac și Liviu Cimpea- 
nu (situați pe locul 3 la cate
goriile superușoară, semiușoară 
și, respectiv, semimijlocie), 
toți de la C.S.Ș. nr. 1 Bucu
rești (antrenori: Radu Abă- 
laru și Nicolae Marinescu). De 
asemenea, s-au evidențiat spor
tivii de la Dinamo Brașov (an
trenor — Alexandru Vasile), 
care au dominat finalele cate-

goriilor mari : Valentin Oiței a 
învins, în cadrul categoriei 
semigrea, prin yussey-gachi 
(superioritate tehnică) pe Ion 
Melinte (Șoimii Sibiu) datorită 
unei mai bune pregătiri fizice, 
iar Mihai Cioc, la „grea", a 
dispus, prin aceeași decizie, de 
mai experimentatul judoka 
Bella Udvari (Constructorul 
Miercurea Ciuc).

întrecerile de la Pitești au 
constituit un pas înainte în a- 
tragerea tineretului la practi
carea judo-ului.

în ceea ce privește arbitra
jele prestate la actuala ediție, 
ele au însemnat un ajutor sub
stanțial în deprinderea tinerilor 
noștri judoka cu regulamentul 
pretins în competițiile interna
ționale.

Organizatorii piteșteni au fă- 
•cut eforturi lăudabile pentru a 
asigura competiției cadrul co
respunzător. Și, dacă n-ar fi 
fost programată în aceeași 
sală (simultan, pe o a treia 
saltea) faza de zonă a Diviziei 
de lupte greco-romane, organi
zarea ar fi putut primi califi
cativul de perfectă.

Nicolae CHINDEA

La startul

CURSA MUNȚILOR" LA
voarea sa, la Poiana Țapului, 
adică cu 5—6 km înaintea fini
șului.

38 de rutieri se angajează la 
sprintul final din centrul Sina- 
iei și — realmente fantastic — 
cel care învinge, deși este mar
cat de trudă, e Teodor Vasile ! 

Clasamentul etapei : 1. Teo
dor Vasile (Dinamo I) 2 h 58:22 
(m.o. 41,040 km), 2. Aurel Bo- 
beică (Metalul Plopeni), 3. La
dislav Pelousek (Ruda Hvezda), 
4. Valentin Ilie (Dinamo I), 5. 
Igor Holmin (Dinamo U.R.S.S.), 
6. Mircea Romașcanu (Dinamo 
I), 7. Rene Taller (Ruda Hvez
da), 8. Alexandr Filsen (Dinamo 
U.R.S.S.), 9. Vaier Mazinschi
(Dinamo U.R.S.S.) și încă 29 de 
alergători în același timp cu 
învingătorul :

Clasament general individual:

>5
(Urmare din pag. 1)

CICLISM
Romașcanu și sovieticul Igor 
Holmin. Ei vor rula în tandem 
60 de km, agonisind în perioa
de de vîrf aproape 2 minute 
față de plutonul în permanență 
dezlănțuit sub acțiunile steliști- 
lor. Sînt ajunși chiar la punctul 
de întoarcere, cînd caravana 
revine spre Sinaia. La Săcele 
se detașează Ilie Butaru, pe ur
mele sale venind rapid Teodor 
Vasile, Evgheni Richter și Con
stantin Ologu. Grupul de 4 se 
subțiază imediat, inițiatorul ac
țiunii rămînînd să fie înghițit de 
pluton. Vasile muncește enorm, 
aducând trio-ului un avans de 
50 de secunde la poalele urcu
șului spre Predeal. Sus la „Roz
marin**, Ologu și — ceva mai 
tîrziu — Richter cedează des
cumpăniți de iminența joncțiu
nii cu plutonul. Dar Vasile con
tinuă însoțit de admirația între
gii caravane. Luptă bărbătește, 
dar inegalul său duel cu pluto
nul se sfîrșește, firesc, în defa-

1. Costică Bonciu (Steaua) 
5 h 55:17, 2. Alexandr Filsen (Di
namo U.R.S.S.) la 5 sec., 3. Mir
cea Romașcanu (Dinamo I) la 
10 sec., 4. Teodor Vasile (Dina
mo I) la 21 sec., 5. Aurel Bo- 
beică (Metalul Plopeni) la 26 
sec., 6. Vladislav Pelousek (Ru
da Hvezda) Ia 31 sec.

Clasament general pe echipe : 
1. Dinamo I 17 h 46:58. 2. Dina
mo U.R.S.S. la 10 sec., 3. Me
talul Plopeni I la 31 sec., 
Ruda Hvezda la 35 sec.

Simbătă și duminică au loc 
ultimele două etape. Caravana 
„Cursei munților** străbate, sîm- 
bătă, 
Rece 
naia
ruta --------- ----- . .
rea pe str. Ion Ionescu de la 
Brad, în jurul orei 12).

4.

traseul Sinaia — Pîrîul 
— Bran — Moeciu — Si- 
(120 km), iar duminică 
Sinaia — București (sosi-

SIMBATA
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 9,00 : con
cursul republican de primă
vară la probe combinate, se
niori și juniori I.

POPICE. Arenele Voința (fe
mei), Laromet și Olimpia 
(bărbați), de la ora 8 : între
cerile finale la perechi în 
campionatele republicane de 
juniori.

SCRIMA. Sala Floreasca, dî 
la ora 8 : Diviziile A și 
sabie.

B la

DUMINICĂ
Re- 

con-
ATLETISM. Stadionul 

publlcii, de la ora 9 : __
cursul republican de primă
vară la probe combinate, se
niori și juniori I.

FOTBAL. -------- ’ —
ora 17 : 
țese — F.
A) , meciul ,,_____ ______
15,15, pe stadionul Politehnica; 
stadionul Dinamo, 
Dinamo — Chimia 
(Div. A), meciul 
pe același stadion, 
stadionul Metalul,
Metalul — ș.N. Oltenița (Div.
B) ; stadionul Progresul, ora 
IflL: Progresul Vulcan — Vii- 
torul Scornicești ; stadionul 
Mecanică fină, ora 9 : Sirena 
— ICSIM (Div. C), ora 
Mecanica fină — Vîscoza

Steaua, 
studen- 

_ . (Div. 
de juniori, la ora

Stadionul
Sportul 
C. Argeș

ora 17 : 
Rm. Vîlcea 
de juniori, 
la ora 15;
ora 11 :

(Div. C), stadionul Danu
biana, ora 11 : Unirea Trico
lor — Voința Buc. (Div. C) ; 
stadionul Electronica, ora 11 : 
Electronica — Tehnometal 
Buc. ; stadionul Abatorul, ora 
11 : Abatorul — Victoria Le- 
hliu ; stadionul FI. roșie, ora 
11 : FI. roși2 — Automecănica 
Buc. (Div. C) ; stadionul 
August“ IV, ora M: Luceafă
rul II — T.M. Buc. (Div. C); 
stadionul Automatica, ora 11: 
Automatica — Petrolul Bolin- 
tin (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 9 : Universitatea — Știin
ța Bacău (A.f.)-, ora 10,10 : 
Rapid — Confecția Buc. 
(A.f.), ora 11,20: Progresul — 
Hidrotehnica C-ța (A.f.), ora 
12,30 : Dinamo — Universitatea 
Buc. (A.m.).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8 : finalele probei in
dividuale (m și f) a campio
natului republican de juniori.

RUGBY. Stadionul Parcul 
Copilului, ora 10 : Steaua — 
Politehnica Iași (finala Cupei 
F.R.R.) ; stadionul Tei, ora 
11 : Sp. studențesc n — Ș.N. 
Oltenița ; stadionul Steaua, 
ora 11 : Vulcan — Rulmentul 
Alexandria ; stadionul Tinere
tului IV, ora 11 : Aeronautica 
— Olimpia (meciuri în Divizia 
B).

SCRIMA. Sala Floreasca, de 
la ora 8 : Diviziile A și B la 
sabie.

„23
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CĂLĂREȚII ÎȘI DORESC UN Bl
— De fapt, sezonul competițio- 

nal la călărie a debutat cu con
cursul internațional de la Kiskun- 
halas, unde călăreții noștri au 
obținut rezultate bune. Putem, 
deci, spera tovarășe secretar al 
federației, Dumitru Nedelea, că 
și în continuare vom avea vești 
Îmbucurătoare ?

— In lunile de iarnă s-a des
fășurat o intensă muncă de pre
gătire pentru ca, atât în compe
tițiile interne, cit și în cele in- 
ternaționaile, călăreții să aibă evo
luții superioare celor din anul 
trecut. Bineînțeles că rezultatele 
de la Kiskunhalas, într-o compa
nie puternică și intr-un concurs 
extra-sezon pentru noi, ne bucu
ră, dar ele nu constituie decît un 
prim pas în munca noastră. Din 
cele văzute la antrenamente pot 
aprecia că la Steaua, Dinamo, 
C.S.M. sibiu, ialomița Jegăilia, 
C.S.M. Craiova, Bucovina Rădă
uți ș-a. s-a lucrat mai bine ca 
pină acum, fapt care se va ve
dea, sperăm, săptămîna viitoare, 
cînd este programată prima eta
pă a campionia/tului.

— Care sînt principalele direc-

ții ale d
— In 

tern, o 
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CAMPIONATE • COMPETIȚII
VIITORUL BUCUREȘTI Șl TRICOLORUL PLOIEȘTI 

CAMPIOANE DE JUNIORI Șl ȘCOLARI LA VOLEI
Cele mal bune opt echipe 

de volei (juniori și școlari) s-au 
întrecut timp de cinci zile in 
Sala sporturilor din Piatra Neamț 
pentru desemnarea noilor cam
pioane. Derulind filmul Întrece
rilor, putem aprecia că majori
tatea echipelor au privit fiecare 
meci cu seriozitate, indiferent de 
adversar. In consecință, ele au 
luptat cu multă ambiție pentru 
realizarea unul rezultat cit mal 
bun. Cu toate acestea, întîlnirile 
au avut cel mai adesea un nivel 
valoric modest. Au fost, însă, și 
partide care au oferit celor pre- 
zențl aspecte de joc notabile. Ne 
referim la efectuarea eficientă a 
serviciului, la preluarea co
rectă, la apărarea la fileu (unde 
au excelat echipele Viitorul 
București, Tricolorul Ploiești, 
C.S.S. Dej), la realizarea unor 
reușite combinații în atac. Se 
cuvine să menționăm dintre ti
nerii care au evoluat la Piatra 
Neamț pe Viorel Popescu, Ovl- 
diu Ghizdavu (Viitorul), Aurel

Cazacu (Tricolorul), Benedict 
Martonoș (C.S.S. Dej), jucători 
care, dealtfel, au primit și pre
miile pentru cel mal buni spor
tivi al turneului. Să consemnăm, 
de asemenea, și buna organizare 
asigurată de organele locale.

REZULTATE TEHNICE: semifi
nale : Steaua București — C.S.S. 
Caransebeș 3—0, Lie. „N. Titulescu- 
Craiova — C.S.S. Bacău 3—0, 
C.S.S. Dej — Viitorul București 
0—3, Tricolorul Ploiești — Vota
ta Tg. Mureș 3—0 ; finale : 
C.S.S. Bacău — C.S.S. Caransebeș
2— 3, Lie. „N. Titulescu** — Stea
ua 1—3, Voința — C.S.S. Dej
3— 0, Tricolorul — Viitorul 1—3.

CLASAMENT FINAL: 1. Viitorul 
București — campioană de ju
niori, 2. Tricolorul Ploiești — 
campioană școlară, 3. Voința Tg. 
Mureș, 4. C.S.S. Dej, 5. Steaua, 
6. Iiic. „N. Titulescu" Craiova, 7. 
C.S.S. Caransebeș, 8. C.S.S. Bacău.

C. VERNlCA-coresp

ECHIPA ROMÂNIEI LA STARTUL „CUPEI 
LA MOTOCROS

DUipă o suită de 
liștii federației au 
chipa care ne va 
actuala ediție a _ 
nia“ la mo toc. ros. lată-i pe cei 
patru alergători care se vor a- 
linia la start : Alexandru
Enceanu, Ernest Miilner, ion 
Plugaru și Eduard Laub. Ei vor 
participa la primele trei etape 
ale „Cupei Prietenia", care se 
vor desfășura după următorul 
program : 9 mai — la Olsztyn
(Polonia) ; 13 mai — la Zilina

PRIETENIA*

teste, specia- 
definitivat e- 
reprezenta la 

.Cupei Priete-

20 mal — la
Motoorosiștii

(Cehoslovacia) șl 
Lvov (U.R.S.S.).
noștri, care au părăsit ieri Ca
pitala, sînt conduși de maestrul 
emerit al sportului Gheorghe 
Ioniță și antrenorul Traian Moașa.

a O NOUA ETAPA IN „CUPA 
F.R.M.- LA VITEZA. Duminică 
va avea loc, pe un traseu ales 
în centrul orașului Oradea, etapa 
a doua a „Cupei f.R.m." la vi
teză. In program figurează curse 
la șapte clase. Primul start se 
va da la ora 9,30.

MIINE, STEAUA - POLI
TEHNICA IAȘI, IN FINALA 

„CUPEI F.R. RUGBY*
Deși ne aflăm în plină pauză 

ooffnpetițională, datorată angajă
rii echipei, naționale în partidele 
Campionatului european, mâine 
dimineață li se oferă iubitorilor 
rugbyuLui din Capitală un nou 
prilej de a lua contact cu rug- 
byul de elită. Steaua și Politehni
ca Iași, două formații divizionare 
A, vor păși (la ora 10) pe ga
zonul verde al Parcului Copilu
lui spre a-și disputa finala ,,Cu
pei F.R,R.“. Partida se anunță 
pasionantă, deoarece Steaua (19—6 
— ~ Sibiu, în semifinală), 

și deținătoarea trofeu- 
serios handicapată de 

formație a internațio- 
___ _ prezență la Harkov, 

ceea ce va conferi, fără îndoială. 
Întâlnirii un plus de echilibru, 
șansele ieșenilor (50—10, în se 7 
mifinală, cu Știința Petroșani !j 
crescînd în mod apreciabil. Așa
dar, pe de o parte experiența 
(Durbac, Postolachi, Achim, Cioa- 
rec, Enache) față-n față cu „noul 
val“ ieșean (Nemesniciuc, Zamfir, 
Bogheanu, Ebu), coordonat de 
rutina unui Florescu sau Spira- 
tos. Să sperăm că din această 
confruntare interesantă rugby ui 
va avea de cîșfaigait. Dar și spec
tatorii...
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TUDOREL PÎRVU
In cadrul unui concurs muni

cipal desfășurat pe stadionul Ti
neretului din Capitală, Monica 
Matei (Lie. nr. 2) a înregistrat 
un nou record republican la înăl
țime (1,78 m) pentru junioarele 
II. Citeva rezultate : bărbați
100 m — Șușelescu (Dinamo) 10,5; 
200 m — Șușelescu 21.9 ; 800 m
— Ș and or (C-A.U.) 1:55,6 ; 1500 m
— Bebereche (Steaua) - -
5000 m — Bebereche

81,98
lungime
6,19 m ;
17,32 — 
(C.S.U.
Țacu 6 
(Diiani 
V. Ioar
— Bud 
colae 1

In lunile mai și iunie LITORALUL vă așteaptă cu ospitalitate!
ten- 
va-

LITORALUL — veșnica 
tație a zilelor noastre de 
canță, de odihnă, de bună 
poziție — și-a deschis larg 
țile !

12 stațiuni — 12 „perle** în 
care ne așteaptă hoteluri, vile 
și sanatorii a căror linie arhi
tectonică ne îneîntă privirea ;

o plajă orientată spre răsărit, 
cu soare în tot timpul 
un climat 
cald decît 
Baltice și 
mai puțin 
ralul adriatic sau mediteranean 
importanți factori 
rapeutici și-

zilei ; 
mai

Mării 
dar

favorizant — 
pe litoralul 
Mării Mînecii, 
torid decît pe lito-

»
medical-te-

...CONSIDERABILE REDUCERI 
DE PREȚURI

Filialele de turism bucu- 
reștene din str. Mendeleev _nr. 
14, Bd. Republicii 
N. Bălcescu nr. 35.
4 și Cal. Gri viței 
zilnic la dispoziția

nr. 68. Bd. 
Bd. 1848 nr. 
nr. 140 stat 
dv. !

3:50,7 
14:48,0

400 mg — C. Ionescu (Dinamo)
544: <tsc — Zamfiraehe (Dinamo)
61.M ; c-ocaz — Bin dar (Dinamo)
70.31 ; suliță — Pirvu (C_A_U)
«1.98 — record personal ; femei :

17—10).

în s 
plexul

finalele



suri

bit-

SE RIDICA

ATLETISMULUI
rtină vorba, intre altele, de compe

tiția pe echipe „Cupa Euro
pei — Bruno Zauli**, de jubi
leul de jumătate de secol de 
la instituirea Jocurilor Bal
canice, de Spartachiada po
poarelor sovietice, amplu con
curs preolimpic, de ediția a 
două a „Cupei mondiale**, de 
campionatele europene pentru 
juniori, de tradiționalul „Con
curs Prietenia**, de Universia
da de la

JubUvveis-
'.dio- 
are 
de 
de

Ciudad de Mexico, 
de campionatele in
ternaționale ale Ro
mâniei. în calenda
rul lui ”79 fi
de 

întîlniri
numeroase

lui
asemenea, mai 

internațio- 
participări

gurează, 
multe 
nale, 
ale atleților noștri fruntași la 
competiții peste hotare, ca și 
alte concursuri cu caracter 
intern dominate de campiona
tele individuale și de compe
tiția pe echipe „Cupa Româ
niei**.

Pentru a face față cu suc
ces acestor întreceri, pentru 
a realiza performanțe de înalt 
nivel, competitive pe plan in
ternațional, atleții noștri frun
tași, antrenorii și profesorii 
lor trebuie să presteze o

iezo- 
este 
mai 
Mai 

\ulti- 
Wim- 
MOS- 

re-
au 

țorie 
tastă

din . ____ _ r______
a o ■„ muncă superioară ca volum 
boZu- ......................... ' "
taco-

ca- 
ale 

Iroa- 
Este

celei de pînă acum și de cea 
mai bună calitate, în condiți
ile unei discipline ferme. Alt
fel nu se mai poate t

Romeo VILARA

competition al

lOR ÎN ANUL PREOLIMPIC
— la obstacole, C. Vlad, E^g. io- 
nescu., Gh. Mojșeanu, A.
A. Pirlea, P. Mazilii — la ccc- 
curs complet sini cei care ne 
vor reprezenta la concursuiiie 
internaționale viitoare. In ceea 
ce privește programul competi- 
ționjal, amintesc, înainte de toate, 
campionatul național și trofeele 
tradiționale G.Cupa României-, 
„Cupa Federației-, „Cupa Lito- 
ralului"), apoi concursurile de la 
NoviSad, Lipica, Zagreb, Tripoli, 
Trinwillershagen, Varșovia, Cfisz- 
tyn și, mai ales, campionate 
balcanice de La Atena și „euro
penele44 de concurs complet de 
la Duhmerehlen (R.F. Germania), 
acestea din urmă fiind testul 
principal al posibilităților noastre 
de a ne număra printre partici- 
pamțdi la Olimpiadă. De aseme
nea, nu pot omite nici concursul 
internațional de la Sibiu. Așadar, 
un sezon destul de încărcat, cu 
multe obiective importante, pe 
©are dorim să-1 absolvim cu bine, 
astfel ca în toamnă bilanțul să 
fie superior celui din anul trecut.

Emanuel FÂNTĂNEANU
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ua ; C.S.M. Borzești — Univers!- I 
tatea Cluj-Napoca ; Dinamo I 
București — Universitatea Bucu- ■ 
rești (sala Floreasca, ora 12,30). -

CLASAMENTE, DIVIZIA A 
FEMININ

1. ȘTIINȚA BC. 14 8 5 1 192-159 21
2. Constr. B. M. 14 9 1 4 199-179 19
3. Hidroteh. C-ta 14 8 2 4 214-218 18
4. Rulmentul Bv. 14 6 4 4 16
5. Unlv. Timiș. 14 5 3 6 198-179 13
6. Progresul Buc. 14 5 3 6 156-150 13
7. Confecția Buc. 14 5 3 6 189-196 13
8. Mureșul Tg. M. 14 5 2 7 213-216 12
9. Rapid Buc. 14 5 0 9 175-203 10

10. Univ. București 14 2 1 11 176-224 5
MASCULIN

1. POLI. FMIȘ. 14 10 2 2 255-212 22
2. Steaua Buc. 14 10 1 3 290-220 21
3. Dinamo Buc. 14 9 3 2 274-212 21
4. Mi nour B.M. 14 9 0 5 303-257 16
5. Știința Bacâu 14 9 0 5 282 269 18
6. „u- Cj

Glo-ria
.-Np. 14 5 2 7 257-271 12

7. Arad 14 4 3 7 237-262 118. C.S.M. Borz. 14 5 0 9 262-295 109. Univ. Croiova 14 3 1 10 232-301 7
10. Univ. Buc. 14 0 0 14 225-318 0

„CUPA ORAȘELOR" 
LA CICLISM

Etapele a m-a șl a rv-a ale 
„Cuțpei orașelor" la ciclism au I 
fost găzduite de municipiul Plo- I 
iești. S-a concurat într-o probă | 
în bloc și într-o cursă individuală 
contra-cronometru. La juniori ■ 
mici, victoriile au revenit Mi I 
A. Torok (Brașov) și, respectiv, I 
Iul V. Mitrache (București), tar 
la juniori mari sportivilor C. Pa- I 
raschiv (București) și R. Moldo- I 
van (Cluj-Napoca). Iată liderii I 
clasam enitelor generale după pa
tru etape : juniori mici — L .
Schneider (Arad) ; juniori mari I 
— R. Moldovan (Cluj-Napoca).

Cine Joacă astăzi, miine poate 
clștiga ta pronosport... cele 
opt meciuri de fotbal din cam
pionatul României și cinci din 
campionatul Italiei, cuprinse ta 
programul concursului Prono
sport de mHne, pot furniza sur
prize care oferă celor mal inspi
rați participanți șanse de a-*l 
înscrie numele pe lista marilor 
Ciștigători. MAI MULTE VA
RIANTE JUCATE — MAI MULTE 
ȘANSE DE SUCCES la atractivul 
concurs PRONOSPORT de du
minică 6 mal a.c.

... și la LOTO 2. Astăzi este

înaintea etapei a 29-a

ULTIMELE VEȘTI DE LA CELE 18 

DIVIZIONARE A
• F.C. BIHOR nu-i va folosi pe 

Kun n, accidentat (va fi operat), 
Kiss și, probabil, David. In locul 
ultimilor doi. urmează să joace 
Horvath și Zare. • POLITEH
NICA TIMIȘOARA nu are proble
me de lot, precaniztad aceeași 
formație ca in etapa preceden
tă, cu Șerbănolu In locul Iul 
Lața- Arbitri : R. Stincan — M. 
Popescu (ambii din București) și 
Gh. Ispas (Constanța).
• U.T.A. — care a efectuat un 

program intensificat de pregăti
re In cursul Întregii săptămlnl — 
nu anunță vreo indisponibilita
te. • UNIVERSITATEA CRAIO
VA a plecat de joi spre Arad, 
uimind să susțină un .amical-* la 
Ineu. Din lunga listă de acciden
tat! sau bolnavi se anunță ea 
probabilă utilizarea iul Crișan șl 
rum a tam și ca posibilă cea a lui 
Marca. Nu va juca Donose — 
care are trei cartonașe galbene. 
Arbitri: N. Petriceanu — L Pop 
$1 C. Jurja (toți din București).
• POLITEHNICA IAȘI și-a 

continual antrenamentele din ci
clul de pregătire, dar are, în 
continuare, probleme In alcătui
rea liniei de fundași: Anton este 
nerefăcut, iar Rornilă III a acu
mulat trei cartonașe F»”**™* 
Este posibilă reintrarea Iul C. 
Ionescu • F.C. BAIA MARE a 
plecat de ien spre Iași, după ce 
joi a întUxJt. în med amical, pe 
liderul seriei a m-a a Diviziei B 
(_U* Cluj-Napoca). Rămine in
certă folosirea lui SepL Arbitri: 
C. Bărbuleseu — Fr. Coloși și T. 
Alexandrescu (toți din București).
• SPORTUL STUDENȚESC s-a 

pregătit cu atenție maximă pen
tru derby-ul cu F.C. Argeș. An
trenorii M. Radulescu și V. Kraus 
au Ia dispoziție întregul lot de 
jucători • F.C. ARGEȘ, In drum 
spre București, unde speră să 
obțină un rezultat bun. a Scut 
o .escală*. de două zile, la Sna- 
gov. Un singur jucător așteaptă 
avizul medicului — mijlocașul 
Toma. Arbitri : V. Topan (Cluj- 
Napoca) — S. Drăgullci (Drobeta 
Tr. Severin) și Dan Ologeanu 
(Arad).
• CORVINUL și-a continuat 

pregătirile cu intensitate. întregul 
lot de jucători este apt pentru

meci. Doar Petcu nu poate fi 
folosit, din cauza celor trei car
tonașe galbene • Nici GLORIA 
BUZĂU . nu poate folosi pe 
virful său de atac, deoarece și 
Stan a acumulat trei cartonașe 
galbene. Arbitri : N. Raab (C. 
Turzii) — Gh. Retezan (București) 
și T. Gaboș (Cluj-Napoca).
• Antrenamente obișnuite la 

C.S. TIRGOVIȘTE șl Încredere 
în obținerea unei noi victorii. La 
pregătire a luat parte întregul 
iot, inclusiv portarul Comas. For
mația se va stabili în ziua me
dului. • OLIMPLA SATU MARE 
nu anunță nimic deosebit, doar 
faptul că mijlocașul Kaizer este, 
în ccntmuare, nerefăcut. Arbitri : 
M. Fediue — Gb. Artiire (ambii 
din Suceava) și Gh. Jucan (Me- 
dlaș).
• DINAMO s-a antrenat în 

cursul săptămlnil ea latrecai 
efectiv. Vineri a avut loc un 
control medical, după care a 
urmat o nouă ședință de pregă
tire. «st*»», IMerul va alinia for
mația care a cișUgît la Timișoa
ra • Deși Intîlnește pe prima 
clasată, CHIMIA crede în șansa 
sa. O recidivă a unei entorse 
pune sub semnul întrebării utili
zarea lui Coca. Arbitri : C. Ghită 
— Gh. Racz șl R. Petrescu (toți 
din Brașov).
• JIUL a susținut joi un med 

de verificare cu Minerul LupenL 
Scor : 3—3 (autorii golurilor : 
Mulțescu — 2 și iancu). Portarul 
Moise este accidentat, dar slnt 
speranțe ca el să fie recuperat 
pir.ă Ia ora jocului. • A.S.A. TG. 
MUREȘ are intreg efectivul apt 
de joc. Fazekas, care a fost ac- 
ddentat în ultima perioadă, este 
restabilit. Arbitri : FI. Cenea — 
Gh. Donciu (ambii din Caracal) 
și M. Moraru (Ploiești).
• La SPORT CLUB BACAU nu 

va juca. In mod cert. Lunca, ac
cidentat. Se fac eforturi pentru 
recuperarea lui Vamanu, Catar- 
giu și Soșu • STEAUA a susți
nut miercuri un joc de pregăti
re cu divizionara C Unirea Tri
color, ciștigînd cu 3—L In afa
ra lui Vigu și Năstase nu sînt 
alte indisponibilități. Arbitri : N. 
Rainea — D. Munteanu (ambii 
din Bîrlad) și V. Ciocîlteu (Craic- 
va).

Secvență din filmul partidei „Poli“ Timișoara — Dinamo, dispu
tată in etapa trecută : Ștefan, „îngerul păzitor" al formației oas
pete, rezolvă o nouă situație dificilă la poarta sa.

Foto : Branco VUIN-Timișoara

DE LA „LUCRURI MĂRUNTE" 
LA NERV! Șl SUSPICIUNI

Accente

Mult? vezi pe terenul de 
fotbal, chiar ta meciurile dm 
Divizia A. Lucruri la care nu 
te aștepți. In momentul in 
care arbitrul C. Gtuta a 
fluierat începutul partidei 
F.C. Argeș — Jiul, cind Do- 
brin șl Radu n au mișcat ba
lonul, să-1 pună in joc, Doru 
Nicolae se afla In terenul 
adversarului, aproape de apă
rătorii Jiului 1 Arbitrul de 
centru n-a văzut in
corectitudinea. Dar 
tușlerul V. Murgă- 
»an de ce n-a sem
nalizat năstrușnica invenție 
« lui Doru Nicolae ? Ce 
s-ar fi intim plat dacă acesta 
ar fi primit balonul și ar fi 
marcat T

O minoră abatere de la re
gulament t Un fapt mărunt ? 
Dar de la lucrurile mărunte se 
ajunge la complicații, la o 
stare de nervozitate, ct-.--- șa 
suspiciuni. Șl parcă „acțiu
nea Doru Nicolae- a fost un 
prolog la numeroasele mo
mente In care fotbalul și, ma- 
ales, fair-play-ul s-au aflat în 
suferință. Faultat de Guran, 
Bârbulescu mal, mai să-1 lo
vească pe acesta cu piciorul in 
cap, să-1 calce cu crampoa
nele. Merita el un cartonaș 
galben T Pe puțin. Arbitrul nu 
1 l-a acordat șl a lăsat în 
tabăra echipei oaspete im
presia că favorizează pe F.C. 
Argeș.

Echipa piteșteană a mal 
marcat... goluri, dar n-au fost 
goluri valabile și degeaba s-au 
supărat unii spectatori. De 
ce ? Din cauza unor Încălcări 
ale regulamentului. La lovi
tura liberă indirectă, de la 8 
m, de pildă, Dobrin i-a pasat 
lui lovănescu înainte ca jocul 
să fi fost reluat. Apoi, cind 
Moiceanu a trimis spre poar
tă — la un alt gol neregula

mentar — arbitrul a 
fluierat faultul la 
portar, dar gazdele 
au continuat acțiu

nea, deși jocul era oprit.
_. Greșeli mărunte (în apa

rență), care creează însă ne
plăceri arbitrilor, lasted im
presia unora că au fost frus
trați, că 11 s-au anulat go
luri valabile etc. Toate aces
tea pentru că, în focul între
cerii, unii jucători uită de 
regulament (sau nu-1 cunosc 
îndeajuns), ceea ce denotă 
lipsuri serioase în pregătirea 
lor teoretică. Dacă aceste 
„mici încălcări" se fac cu 
bună știință, cu atit mai grave 
ne apar ele în acest final de 
campionat, cind orice aseme
nea abateri pot influența chiar 
situația unei echipe în com
petiție.

Constantin ALEXE

CINCI MINUTE CU AVASILICHIOAIE
De cind a prriuat-o pe CEL 

Ttxmșoara, după primele patru 
etape ale turului. Emil Avasili- 
ehioaie a intrat parcă și mai 
mult la... apă. „Eram tare liniș
tit la Progresul Timișoara, in 
campionatul județean — ne măr
turisește ri. Nu pierdusem nici 
un punct după șapte etape, a- 
veam șanse mari de promovare. 
Pînă cind, intr-o zi, a ve
nit propunerea C.F.R.-ulul. Pu
team s-o refuz, dar atunci n-aș 
mai fi fost... eu, omul care toată 
viața s-a agitat, fie pe gazon, 
fie apoi pe banca antrenorului".

— Și-acum, înaintea meciului 
cu Dacia Orăștie, ce poți sâ ne 
spui ? Mai stat șanse de rămî- 
nere în „B“ ?

— Ar mai fi, de ce nu 7 De 
Ia —1 puncte acasă, in primele 
patru etape, echipa a mai recu
perat ceva pe parcurs, a căpătat 
o oarecare Încredere în forțele 
ei. Dar, din păcate, mai există 
un dar...

— Te rog să-1 rostești...
— Vreau să fiu arbitrat corect 

In partidele disputate afară, știți 
rite puncte ne-au luat „cavalerii 
fluierului" 7 Cit de ușor dictează 
unii dintre el penalty împotriva 
formațiilor oaspete 7 Cu Dacia 
Orăștie, de pildă, In tur, arbitrul 
Roșoga ne-a sancționat cu o lo
vitură de la 11 metri pentru un 
fault în atac, comis de un îna
intaș de la gazde asupra funda
șului meu. Desigur, nu numai 
C.F.R. Timișoara este defavori
zată in deplasare, dar cu aseme
nea practici nu se mai poate 
continua.

— Ce propui 7
— Ca și in Divizia B să fie 

permanent delegați, la toate me-

ciurile, observatori federali re
crutați dintre oameni pricepuți 
și corecțL Ar fi o măsură care, 
reinstaurind spiritul de echitate 
in eșalonul secund, ar servi în
tregului fotbal.

Gheorghe NICOLAESCU

Divizia na f i o n a Iâ de juniori

ÎNCĂ UN DEBUT: MARIUS GÎRLEȘTEANU...
• încă un jucător din Divizia 

națională de juniori a fost pro
movat pe prima scenă a fotbalu
lui nostru. Este vorba de Marius 
Glrleșteanu (n. W60), mijlocașul 
ofensiv al liderului competiției de 
juniori, Universitatea Craiiva. El 
face parte din „seria" Geolgău, 
Bumbescu, Ciobanu, pe care o vor 
completa, în viitorul cel mal a- 
propiat, Predulescu, Firănescu, 
Vlăduț... • Interesant de subli
niat faptul că tocmai în etapa 
cind jumătate dintre titularii e- 
chlpel de juniori se aflau trecuți 
pe foaia partidei de seniori, for
mația speranțelor Craiovei s-a 
detașat de urmăritoarele sale, 
Oorvinul șl S.C. Bacău, cîștigind 
la București partida cu Steaua. 
Un argument în plus că antre
norii centrului de copil șl juniori 
al acestui club cmtiouă să caute 
șl să formeze pe cei eare-1 vor 
înlocui miine pe Marcu, ște- 
fănescu. Beideanu, Donose.... a 
Steaua — la sflrșitul rarului pe 
locul 2 — continuă să_ alunece
spre partea a doua a elasamen-

tulul. De neînțeles acest lucru, 
cu atit mai mult cu cit echipa 
reprezintă cri mal puternic (pre
supus) centru de copii șl juniori, 
în care activează nu mal puțin 
de 8 antrenori ! • Remarcabil, in 
schimb, saltul Sportului studen
țesc. Este, indiscutabil, efectul 
bunei colaborări dintre acest club 
șl Liceul „Pajura" care, cu fie
care an, devine o prezență tot 
mal activă in rețeaua unităților 
chemate să asigure schimbul de 
miine al fotbalului nostru • 
Două dintre cele mai btme echipe 
ale campionatului, A.S.A. Tg. 
Mureș și Corvinul, au oferit du
minica trecută spectatorilor o 
partidă deosebit de atractivă, cu 
multe faze Închegate șl încheiate 
cu șuturi puternice la cele două 
porțl Maier, Toth, Stoica, Is- 
trate, Vass, Maltei, respectiv 
Deac, Lăcătuș, Oniga, Andone, 
Boroș, Păuceanu, Moldovan sînt 
nume pe care antrenorii celor 
două echipe le propun de pe 
acum pentru PROMOVARE. De 
fapt, acesta șl este scopul ccm-

petițiel. mal puțin interested lo
cul ocupat in una sau alta din
tre edițiile întrecerii. (L. D.).

CLASAMENTUL LA ZI
1. UNIV. CV. 28 20 2 6 74-21 42
2. Corvinul 28 17 5 6 65-20 39
3. S.C. Bacâu 28 16 6 6 44-30 38
4. U.TJK. 28 15 5 8 35-24 35
5. F.C. Baia M. 28 12 8 8 44-31 32
6. Sportul stud. 28 12 8 8 41-32 32
7. țțPoli" Timiș. 28 14 4 10 19-24 32
8. A.S.A. Tg. M. 28 12 7 9 64-41 31
f. Olimpia 28 11 7 10 35-41 29

10. Steaua 23 10 7 11 29-34 27
11. F.C. Argeș 28 10 6 12 35-28 26
12. Pol it. iași 2! 10 5 13 42-58 25
IX F.C. Bihor 28 10 4 14 38-39 24
14. C-S. Tirgoviște 28 11 2 15 36-47 24
15. Dinamo 28 6 7 15 21-43 19
16. Jiul 23 • 6 5 17 21-48 17
17. Chimia Rm. VI. 2! 6 5 17 22-55 17
16. Gloria Buzău 28 4 7 17 25-74 15

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
MECIURILOR DIN ETAPA 

DE MIINE A DIVIZIEI B
SERIA I • Minerul Gura Hu

morului — Oltul Sf. Gheorghe : 
I. Bonini (București) « Victoria 
Tecuci — Steagul roșu Brașo v: 
C. Teodorescu (Buzău) • Nitna- 
monia Făgăraș — F.C. Constan
ța: C. Ignat (București) • F.C.M. 
Galați — Delta Tuleea : A. Jurja 
(București) e Portul Constanța — 
Constructorul Iași : S. Marin 
(București) « Muscelul Cimpu- 
lung — Progresul Brăila: E. Poka 
(Deva) • I.C.I.M. Brașov — Relon- 
Ceahlăul p. Neamț: A. Hirța 
(Gherla) • Tractorul Brașov — 
Viitorul Vaslui: F. Kafka (Reșița)
• F.C. Brăila — C.S.M. Suceava: 
S. Stăncescu (București).

SERIA A II-a • Dinamo Sla
tina — Gaz metan Medias : G. 
Paraschiv (Buzău) • Metalul 
București — Ș.N. Oltenița : i. 
Bungău (Timișoara) ■ Chimia 
Tr. Măgurele — Poiana Cimpina: 
M. Diaconii (Rm. Vîlcea) » Elec- 
troputere Craiova — Autobuzul 
București : I. Igna (Arad) • 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Metalul Plopeni : o. Anderco 
(Satu Mare) • Chimia Brazi — 
Șoimii Sibiu : V. Damsa (Lugoj)
• Petrolul Ploiești — F.C.M. 
Giurgiu : I. Chilibar (Pitești) • 
Unirea Alexandria— Rapid Bucu
rești : M. Ivăncescu (Brașov) • 
Progresul Vulcan București — 
Viitorul Scomicești : T. Balmo- 
vicl (Iași).

SERIA A m-a • Gloria Bis
trița — Aurul Brad : V. Naumcet 
(Iași) • Metalurgistul Cugir — 
Minerul Cavnic : C. Manea (Fe
tești) • Minerul Anina — Mu
reșul Deva : J. Grama (Bucu
rești) • Victoria Călan — C.F.R. 
Timișoara : D. Petrescu (Bucu
rești) • U.M. Timișoara — Chi
mica Tîraăveni : R. Dumitrică 
(Arad) • C.F.R. Cluj-Napoca — 
Minerul Moldova Nouă : A. Mus- 
tețea (Pitești) • C.I.L. Sighet — 
„U“ Cluj-Napoca : M. Buzea 
(București) • înfrățirea Oradea 
— F.C.M. Reșița : I. Roșoga 
(București) • Dacia Orăștie — 
Industria slrrnei C. Turzii : C. 
Blaj (București).

F.RF. anunță că, incepted cu 
etapa a 27-a, toate meciurile din 
Divizia B se vor disputa dumi
nica, cu Începere de la ora 11,

ȘTIRI a ȘTIRI a ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMA ZI șl pentru procurarea 
biletelor la tragerea LOTO 2 de 
miine, 6 mal a.c., la care se pot 
obține AUTOTURISME „Dacia 
1300" sau importante CIȘTIGURI 
IN NUMERAR de-valori varia
bile șl fixe, bineînțeles cu con
diția de a participa. NUMAI CINE 
JOACA POATE CIȘTIGA I - -

C1ȘTIGURH.E TRAGERII LOTO 
2 DIN 25 APRILIE 1M5. Cat. 1 : 
1 variantă 100% a 90.000 lei șă 4 
variante a 12.500 lei ț cat. 2 :

SJ5 a 17.847 lei ; cat 3 : 31.50 
a 1-315 lei ; cat 4 : 154,75 a
598 lei ; cat. 5 : 384.00 a 200 Iei ț 
cat 4 : 2.427,75 a 100 Jet Report 
cat 1 : 39.17* lri. Cișngul de 
50.000 iei de ia categoria 1, jucat 
UB*/« a revenit participantei HU
NA AZZOLA din Lupeni, județul 
Hunedoara.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 4 MAI 1379. 
Extragerea I : 53 62 15 44 85 75 
40 24 79 ; extragerea a n-a : 28 
14 06 80 3 82 ÎS 88 1. Fond total 
de câștiguri : 984.279 lei din care 
232.357 lei report la cat 1.

s DINAMO BUCUREȘTI ÎN
TREPRINDE UN TURNEU IN 
BULGARIA. Liderul campionatu
lui. echipa Dmamo București 
pleacă luni ta Bulgaria, unde va 
susține două jocuri amicale. Fot
baliști bucureșteni vor evolua la 
Varna și la Tolbuhiin.

• LOTUL DE JUNIORI PEN
TRU MECIUL CU ALGERIA. 
Așa cum am mal anunțat, la 13 
mal se va disputa la București 
partida amicală dtatre selecțio
natele de juniori ale României șl 
Algeriei. Pentru acest meci, an
trenorii Robert Cosmoc și 
Gheorghe Cosma au - convocat 
(luni, 7 mai) următorii jucători: 
Nlțu și Pavel — portari ; Pop, 
Ivana, Iovan, Rednie, Mărgineanu 
ți Lăcătuș — fundași ; Costescu,

Geolgău, T. Nicolae și Ilie 
mijlocași ț D. Zamfir, Turcu, 
Ralea șl Suciu — înaintași.

• IN ȘEDINȚA de aseară, co
misia de disciplină l-a suspen
dat pe patru etaps pe jucătorul 
Sătajan (Jiiul), care, în timpul 
meciului F.C. Argeș — Jiul Pe
troșani, a adus insulte arbitrului.
• ANDREI RADULESCU, OB

SERVATOR U.E.F.A. La meciul 
din Campionatul european, gru
pa a Vl-a, dintre echipele Uniu
nii Sovietice și Ungariei, meci 
programat, la 19 mai, la Tbilisi, 
va funcționa ca observator 
U.E.F.A. Andrei Rădulescu, pre
ședintele Comisiei de competiții 
a F.R.F. și membru al corpului 
de observatori U.E.F.A.



C. M de tenis de masă AZI, START ÎN CEA DE A XXIII-a EDIȚIE ELISABETA POLIHRONIADE
MARIA ALEXANDRU CONTINUA

CURSA ÎN DOUĂ PROBE INTERZONAL
PHENIAN, 4 (prin telex). Pe 

programul C.M. de tenis de ma
să au figurat vineri partide de 
simplu și de dublu. Dintre spor
tivii români au rămas în com
petiție d iar Maria Alexandru, în 
probele de dublu feminin și 
dublu mixt, șl Doboși, Crișan la 
dublu masculin. La feminin cu
plul Alexandru, Wei Lijie (H.P. 
Chineză) a susținut două jocuri 
de... încălzire, pe care le-a cîș
tigat cu 3—0 în fața unul dublu 
egiptean și a unuia din Singa
pore. Le așteaptă însă un meci 
greu, cu japonezele Kanda șl 
Namori. La dublu mixt, Maria 
are ea partener pe Tibor Kreisz 
(Ungaria). în primul tur nu au 
avut adversari, dar mîine vor 
întîlnl puternicul cuplu chinez 
format din Zhang Li șl Guo 
Yuehua. Dintre ceilalți sportivi 
români care 
tine cîteva 
Crișan — 
(Iugoslavia) 
Z. Bohm, 
(Suedia) — 
Germania) 3—0 (10, 11, 
scurt timp ei au avut alți ad
versari buni, pe Kreisz (Un-

au jucat vom re- 
rezultate : Doboși, 

Kos ano viei, Kalinici 
3—0 (19, 19, 11) și
Mikael Appelgren 

Wozik, Nolten (R.F.
12). La

garla), Martin (Franța), în fața 
cărora au cedat cu 1—3 (—19,
15, —9, —14). Teodor Gheorghe,
Janos Takacs (Ungaria) au cîș
tigat la Busin, Haffen (Elveția) 
cu 3—1 (20 —20, 16, 22 !), dar au 
fost eliminați d= frații Dan șl 
Rick Seemiller (S.U.A.) cu 3—1 
(15, —14, 17, 21).

Va reuși Maria Alexandru să 
intre, alături de valoroasa sa 
parteneră Wei Lijie, in posesia 
celui de-al 4-lea titlu mondial la 
dublu feminin î Răspunsul U 
vom afla duminică.

Alte rezultate ale sportivilor 
noștri : Doboși — Lu Yauhua 
0—3 (—12, —17, —10), Mihuț, Fe
renczi 
ponia) 
Mihuț, 
cenko 
-13).
Hrachova, Panski (Cehoslovacia) 
1—3 (—13, —19, 14, —15), Doboși, 
Crișan — Bengtsson, Karlsson 
(Suedia) w.o.
în proba de simplu feminin au 

rămas 8 jucătoare, iar în cea 
masculină 16 sportivi.

— Shugaya, Shimauki (Ja- 
2—3 (—14, —17. 21, 19—19), 
Doboși — Popova, Sev- 

(U.R.S.S.) 0—3 (—15, —18,
Ferenczi, Z. Bohm —

Mircea COSTEA

„Cupa F. I. N. A." la polo

RIJEKA, 4 (prin telefon). Ma
ratonul pjlo-ului a continuat vi
nei! după-amiază in frumoasa 
piscină „Kantrida* din localita
te, aflată chiar pe malul Marii 
Adriatice. în primul joc s-au în- 
tilnit formațiile României și Un
gariei. In urmă cu două săptă- 
mîni, românii cîștigaseră la 

. Cluj-Napoca cu 5—4 și puțin a 
lipsit ca și de data aceasta echi
pa noastră să repete scorul de 
atuncL Exceptînd prima repriză 
cînd, pe rînd, Spînu și slăvei au 
primit goluri ușor parabile. dis
puta a fost extrem de echiiibra- 

| tă, victoria stînd în balanța pină 
» Ia ultimele secunde ale între- 
! cerii. De la scorul de 1—3 (au 
■ marcat Szivos, CI. Rusu și Ge- 
1 rendas 2), românii au jucat cu 

multă vigoare și, fără să se des
curajeze nici un moment, au do
minat evident pe campionii olim
pici. Viorel Rus reduce din han
dicap după o acțiune personală 
Și • •
în 
se 
nu
un 
priz-ei a treia, 
lește egalitatea pe tabela 
marcaj și ar fi putut fi chiar 

4—3 dacă CI. Rusu nu șuta în 
bară. Din păcate însă, Szivos nu

apoi, deși se află de 3 ori 
inferioritate numerică, echipa 
apără cu multă luciditate și 
primește gol. Mai mult, cu 
minut înainte de sfîrșitul re- 

’ ' Nastasiu restabi-
pe tabela de

in „Cupa Volan"

DEBUT FOARTE BUN
AL VOLEIBALIȘTILOR
ROMANIA-CUBA 3-0

BUDAPESTA. 4 (Agerpres). — 
în localitatea Szekesfehervar (Un
garia) au început întrecerile tra
diționalului turneu internațional 
masculin de volei dotat cu „Cupa 
Volan**, la care participă echipele 
Cubei, Franței, României, “ 
riei, selecționata orașului 
grad și formația 
Iugoslaviei.

în prima zi a 
leibaliștii români 
mația Cubei, în

Unga-
Lenin- 

de tineret a
competiției, vo- 
au întîlnit for- 

_  fața căreia au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(15—12, 15—12, 15—5). în celelalte 
două partide, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Selecționa
ta orașului Leningrad — iugo
slavia (tineret) 3—0 (14, 3, 10) ;
Ungaria — Franța 3—1 (—10, 12, 
4, 13).

în prima gală, Daniel Radu il intiînește
pe Harald Korper (R. F. G.)

KfiLN, 4 (prin telefon). 156 de 
concurențl din 23 de țări au e- 
fectuat vineri vizita medicală și 
cîntarul oficial, după care, urmă
rite cu un mare interes, au avut 
loc la „Kolner Sporthalle", locul 
de desfășurare a celei de a 
XXIII-a ediții a C.E., tragerile 
la sorți. De la început trebuie să 
spunem că, de data aceasta, re
prezentanții noștri n-au benefi
ciat de șansă. Dimpotrivă. Unii 
dintre ei sînt obligați să susțină 
meciuri preliminarii, șl — foarte 
important — în compania unor 
adversari extrem de valoroși. De 
pildă, cocoșul Teodor Dinu va 
boxa in primul meci cu sovieti
cul Nicolai Kravțov, iar în caz 
de victorie următorul său adver
sar va fi campionul european al 
categoriei, Stefan Forster 
(R.D.G.)...

Vasile Girgavu (mijlocie mică) 
va încrucișa mănușile in primul 
meci cu fostul campion european 
al semimijlociilor, finlandezul 
Kalevi Marjamaa, iar dacă va tre
ce de acesta urmează să-l în
frunte pe campionul mondial al 
categoriei, sovieticul Victor Sav- 
cenko ! Și mijlociul Valentin 
Silaghi are un debut dificil în 
compania vest-germanului Man
fred Jasmann, pe care l-a depă
șit greu la ediția din acest an a 
„Centurii de aur". Următorul 
său adversar — în caz de succes

AL C. M. DE SAH

! In ulti- 
debordant 
nou ega-

greșește și este... 3—t 
mele 5 minute atacăm 
și Slavei reușește din 
Iar ea: 4—I.

A urmat momentul 
meciului. Cu 85 de secunde îna
inte de sfîrșit, la o situație de 
superioritate numerică, Nastasiu 
are o poziție foarte bună și șu- 
tează în... brațele lui Molnar. In 
faza următoare a fost rîndul ad
versarilor să sî afle cu un om 
în plus și Csapo nu greșește țin
ta. Deci. în loc de 5—4... 4—5. Și 
în continuare avem posibilitatea 
de a marca, dar Rus comite gre
șeală tehnică, Slăvei pasează la 
adversar și scorul rămîne 5—4 
(3—1, 0—1. 1—1, 1—1) în favoa
rea echipei Ungariei.

Intr-un alt meci. Italia — Bul
garia 16—5 (3—1, 1—1, 5—2, 1—1).

6-8 mai
decisiv al

Adrian VASIUU

„CURSA PACII“ 
PENTRU JUNIORI

„Cursa Păcii" rezervată juniori
lor, prolog la cea de-a 32-a edi
ție a marii competiții a ciclismu
lui amator, se va desfășura t; 
acest an între 6 șl 8 mai, 
Cehoslovacia. întrecerea 
derula pe parcursul a 
pe, pe trasee „în stea", 
centru fix localitatea 
La Întreceri participă și . 
cliști români : C. Paraschiv, 
Stoian, R. Moldovan și Gh. Va- 
siliu. Cicliștii noștri sînt însoțiți 
de antrenorul L Ardeleana.

în 
în 
vase 

trei eta- 
avînd ca 
Terezim. 

patru ci- 
T.

Af/W£, U.R.S.S.-ROMAMA LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

tice și-a cîștigat dreptul de 
participare în prima grupă va
lorică a Campionatului euro
pean, unde s-a înscris deja 
printre protagoniste, grație suc
cesului realizat Ia Roma (11—9 
cu Italia) și unei bune prestații 
în meciul cu Franța, în ciuda 
înfrîngerii cu 7—29.’ Să reținem 
însă că în această întîlnire e- 
chipa U.R.S.S. se afla, în min. 
39, la egalitate cu valoroasa sa 
adversară ! A impresionat în 
jocul său vivacitatea liniei de 
treisferturi și buna pregătire 
fizică. Sînt doar două dintre 
atuurile pe care va încerca și 
duminică să le valorifice...

„Tricolorii" abordează parti
da de la Harkov conștienți că 
va fi o întrecere dîrză, în care 
ei își pot apropria însă victoria, 
în acest sens, căpitanul echipei, 
Gheorghe Dumitru, și Enciu 
Stoica cel mai bun rugbyst ro
mân al ultimilor 2 ani — pe 
care-i unește un „amănunt bio
grafic", amîndoi aflîndu-se la 
un pas de absolvirea studiilor 
universitare — apreciază întîl
nirea drept „un veritabil exa
men al primăverii rugbystiee,

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Zhang Libin a 

stabilit un nou record al R. P. 
Chineze în proba de 20 km marș
— Ih34:13,6. • Rezultate din con
cursul de la Des Moines (Iowa); 
1 milă — Scott 3:55,26 ; 200 m
— King 20,54 ; 400 mg — Byram 
50,39 ; 800 m — White 1:47,44.

BASCHET • Reprezentativa 
masculină a Cubei, aflată în 
turneu în Franța, a susținut un 
meci amical la Nantes cu selec»
ționata tării gazdă, de care a 
fost învinsă cu 91—88. • Repre- 
zentatlva de juniori a U.R.S.S. 
Si-a început turneul în S.U.A.. 
jucînd la Farmingdale cu o se» 
lecțlonată similară americană. 
Victoria a revenit gazdelor cu 

Prima zi a compe
tiției masculine de la Tel Aviv : 
Spania — israel 96—80, Austria 
— Finlanda 80—57.

CICLISM Etapa a 9-a a Tu
rului Spaniei (Benicasim-Reus, 
192 km) a fost cîștlgată de belgia
nul Alphons Wolf, în 5hl5;07. 
Continuă să conducă francezul 
Levavasseur, urmat de olandezul 
Zoetemelk — la 2 sec • După 
opt etape, în cursa transpenlnsu- 
larâ din Mexic conduce rutierul

mexican Bernardo Colex. urmat 
de cubanezul Carlos Cardet — la 
59 sec și polonezul Zbgniew 
Szczepkowski — la 1:10. • Cursa 
de la Frankfurt pe Main a re
venit belgianului Daniel Willems, 
întrecînd la sprint pe olandezul 
Henk Lubberding și vest-germa- 
nul Gregor Eraun — 224 km în 
5h5€:i8. Asul belgian Roger de 
Vlaeminck s-a clasat al patrulea, 
la 9 sec.

NATAȚIE • In turneul inter
național de polo care se desfă
șoară în orașul cehoslovac Kosi
ce, echipa Dinamo București a 
învins cu scorul de 16—€ (3—3, 
2—1, 3—3, 2—1) formația Slavia 
Bratislava.

TENIS • In „sferturile* tur
neului final W.C.T., Bjdm Borg 
l-a întrecut cu 6—3. 6—1, 6—1 pe 
Geoff Masters, iar Vitas Gerulal- 
tis a dispus cu 6—4, 6—3, 6—3 de 
Brian Gottfried.

VOLEI • In ziua a doua a tur
neului de calificare de la Atena 
pentru C.E. (masculin): Olapda
— Anglia 3—0 (15, 11, 10); Grecia
— R.F. Germania 3—1 (—12, 14, 9, 
5). • In meci amical feminin, la 
Miinchen : Olanda — R.F. Ger
mania 3—2.

pe care echipa noastră il poate 
trece cu succes". Este, dealtfel, 
opinia generală a lotului, pe 
care conducătorul delegației 
Jean Oncescu, vicepreședintele 
F.R.R., o completează : „Rug- 
byștii români au datoria de a 
termina cu fruntea sus actualul 
sezon, pentru a se crea astfel 
o bază trainică, in perspectiva 
unei toamne competiționale în
cărcate, care va debuta pentru 
noi cu dificilul turneu in Tara 
Galilor".

Antrenorii Valeria Irimescu 
și Alexandru Paloșanu au 
intenție 
formația 
Madrid, 
prinde... 
stantin Dinu (acesta 
mîine recordul absolut al selec
ționărilor în națională, deținut 
— încă ! — la această oră de 
Gheorghe Nica) și Cornelia 
Scarlat urmînd să joace Octa
vian Cornelia. Se scontează în 
acest mod pe o forță de împin
gere sporită — cei trei au îm
preună mai bine de 310 Jtg. 
Ușor accidentat, Mircea 
raschiv va fi înlocuit, se pare, 
de Eduard Suciu. Iar în com
partimentul de atac vom înre
gistra un nou debut, al lui Ma
rian Aldea. Prin urmare, echi
pa României va intra în teren 
in alcătuirea : Tudose (7 pre
zențe în reprezentativă) — Mo- 
trescu (32), Constantin (28), Be- 
cheș (2), Aldea (debutant) —
Alexandru (17), Jiuciu (4) —
Murariu 7 ..
Stoica (24) — Ionescu (16), Pin- 
tea (11) — Scarlat (7), Corneliu 
(2), C. Dinu (54). Ca rezerve 
figurează Gh. Dinu (3), 
raschiv (21), Munteanu 
Ungureanu (1).

Meciul va fi arbitrat de 
cezul Gilbert Chevrier, care 
mai condus partida România — 
Spania (în 1977) și 
dintre selecționatele 
ale țării noastre și 
de acum un an.

CLASAMENTUL
5 
3 
2 
1 
1 
0 0

în 
în 
la

unele modificări 
care a evoluat

Astfel, linia I va cu-
3 pUieri, între Con- 

egalează

Pa-

(18), Dumitru (25),

5
4
5
4
2
4

Franței

Pa-
(24),

fran- 
a

întîlnirea 
secunde 

Poloniei,

LA ZI
0
1
3
3
1
4

și Italiei și-au

o 
o 
o 
o 
o

34
24
76
81
38

171—
102—
71—
40—
18— __
16—165

1. Franța
2. România
3. Italia
4. Polonia
5. U.R.S.S.
6. Spania

Echipele ____ ,__________  ,___
disputat toate partidele. în afa
ra meciului de la Harkov, mai 
sînt de jucat întîlnirile Polonia 
— U.R.S S. (13 mai) șl U.R.S.S. — 
Spania (20 mai).

— sportivul sovietic Vladimir Sin. 
De asemenea, semimusca Ion 
Boboc intiînește un alt reprezen
tant al țării gazdă, medaliatul 
cu bronz la „Centura de aur“, 
Stefan Gerthel. Dar, ceea ce este 
semnificativ, trebuie să amintim 
că dintre cei 12 pugiliști români, 
doar supergreul Valentin Vrîn- 
ceanu a fost tras la sorți pe 
partea tabloului în care boxerii 
susțin un meci mai puțin !

Sîmbătă seara, Daniel Radu 
(muscă) este deschizătorul de 
pîrtie al sportivilor noștri la ac
tuala ediție a campionatelor eu
ropene, cind, în gala de seară, 
îl va întîlnl pe un alt reprezen
tant al R. F. Germania, Harald 
Korper, învingătorul întîlnindu-1 
apoi pe Șandor Orban (Ungaria).

Dar, dacă am amintit de cei ce 
vor debuta în compania unor 
boxeri extrem de puternici, este 
cazul să spunem cîteva cuvinte 
și despre cei care în primele 
partide au adversari ce par a fi 
mai ușor de învins... De exem
plu, semiușorul Dragomir Ilic 
are, credem, o misiune mai u- 
șoară în fața lui P. Kilpinen 
(Finlanda), după care va întîl- 
ni, în sferturi, pe învingătorul 
partidei Kordium (Turcia) — 
Garcia (Spania), iar în continu
are pe partea sa de tablou mai 
figurează Lundby (Suedia), Wel
ler (R.F.G.), Konesny (Cehoslova
cia), Sereno (Portugalia). Deci... 
Și Carol Hajnal are culoar favo
rabil : primul adversar — Gi
roud (Elveția), apoi Atanasov 
(Bulgaria).

Dar să așteptăm primul sunet 
de gong.

R

Mihai TRANCĂ

BUDAPESTA, 5 (Agerpres). — 
In finala turneului zonal femi
nin de șah de la Zalaegerszeg pe 
primul loc s-a situat Tvanka 
(Ungaria) cu 51/2 p, urmată de 
Elisabeta Polihroniade (România), 
Veroczi (Ungaria) — cîte 5 p, 
Baumstark (România), Makai 
(Ungaria), Eretova și Klimova 
(ambsle Cehoslovacia) — cîte 
41/2p etc. Primele trei clasate, 
respectiv Ivanka, Polihroniade șl 
Veroczi, și-au asigurat califica
rea la turneul interzonal al cam
pionatului mondial. Pentru de
semnarea celorlalte două califi
cate, ocupantele locurilor 4—7 
vor participa la un turneu de 
baraj.

„CUPA FEDERAȚIEI -
LA TENIS CONTINUĂ

FĂRĂ SURPRIZE
MADRID, 4 (Agerpres). — Com

petiția internațională feminină de 
tenis pe echipe pentru „Cupa 
Federației* a continuat la Ma
drid cu desfășurarea ultimelor în- 
tîlniri din cadrul optimilor de fi
nală. Selecționata S.U.A., dețină
toarea trofeului, a întrecut for
mația R.F. 
de 3—0 
Sylvia 
Austin 
Evert, 
nika, 
6—4). Alte rezultate : Australia — 
Iugoslavia 3—0 ; Franța — Italia 
2—1 ; Olanda — Japonia 3—0.

Germania cu scorul 
(Chris Evert Lloyd — 

Hanika 6—4, 6—2 ; Tracy 
— Iris Riedel 6—1, 6—3 ; 
Rosemary Casals — Ha- 
Katja Ebbinghaus 6—1,

MULTE „LOVITURI DE TEATRU44

ÎN MECIURILE DIN C. E
Preliminariile Campionatului 

european de fotbal sînt în plină 
desfășurare. Săptămînile pe care 
le străbatem programează 
tide numeroase în toate 
șapte grupe. Mai—iunie și septem
brie—noiembrie ale acestui an 
sînt perioadele de vîrf ale com
petiției care va desemna, în ac
tuala îi fază, pe cele șapte re
prezentative care, alături de Ita
lia, formația țării organizatoare, 
se vor alinia anul viitor la tur
neul final al celei de a Vl-a edi
ții a acestei competiții. Meciu
rile din ultimele zile, departe de 
a clarifica situația, au compli
cat-o în unele grupe. Judecarea 
poziției concurentelor în „clasa
mentele la zi* ne duce la con
cluzia că o singură echipă est’ 
certamente calificată — repre
zentativa Cehoslovaciei, dețină
toarea titlului european. Elevii lui 
J. Venglos au punctat cu ma
ximă precizie (și acasă și în 
deplasare) și următoarele par
tide — ambele pe teren propriu—, 
cu echipele Suediei și Luxem
burgului, vor cons 31ida, 
poziția lor fruntașă.

In rest, incertitudini, 
tudini provocate și d’ unele re
cente rezultate asupra cărora 
vom stărui. Cercetîndu-le, în or
dinea grupelor, ne vom opri mai 
întîi asupra egalului (0—0) ob
ținut de echipa Belgiei pe sta
dionul din Prater, în fața a 
40 000 de spectatori decepționați 
de incapacitatea Iul Krankl, 
Schachner, Sara, Kreutz și 
lalți de a fructifica măcar 
dintre cele 10 (!) mari situații de 
gol pe care le-au avut. Egalul 
de la Viena plasează reprezenta
tiva Portugaliei într-o favorabilă 
poziție de atac la locul fruntaș 
al grupei a H-a.

O partidă care a trezit un 
mare interes în Europa s-a dis
putat la Chorzow, în fața a peste 
90 000 de spectatori. Polonia a 
învins cu 2—0 „portocala me
canică* (n.a. echipa Olandei), în
tr-o alcătuire aproape asemănă
toare cu cea de la „i - - - 
(doar fără Neeskens și 
noua formație poloneză 
Szymanowski, Zmuda, 
și Lato au supraviețuit 
zecelui* celebru pentru

par
cele

desigur,

Incertl-

cei- 
una

.mondiale*
Rep). în 

î numai
Nawalka 
„unspre- 
victoriile

MĂSURI ORGANIZATORICE 
IN CAMPIONATUL TURCIEI
ANKARA, 4 (Agerpres). — Fe

derația de fotbal din Turcia a 
hotărit să nu mai autorizeze 
transferul de jucători de peste 
hotare la cluburile din țară, in- 
cepind cu sezonul viitor. Difi
cultății financiare ale echipelor 
și absența unui progres vizibil 
datorat jucătorilor importați au 
stat la baza acestei decizii. In- 
ceplnd cu sezonul următor, în 
campionatul Turciei vor interveni 
unele modificări în sensul or
ganizării unul campionat paralel 
al echipelor de rezerve.

• în preliminariile olimpice, la 
Udine: italia — Grecia 4—0 (1—0).
• La Zalaegerszeg, în C.E. (ti

neret) : Ungaria — Turcia 5—0 
(2-0).

S

de la C.M. 1974 și turneele olim
pice. Comentatorii notează star
tul furtunos al gazdelor (5—0 ra
portul de comere în primele 10 
minute), dar șl decizia discuta
bilă a arbitrului francez Wurtl 
— dictarea unul penalty în min. 
64, transformat de Mazur — în- 
tr-o perioadă cind olandezii 
atacau dezlănțuit.

Altă surpriză, pe Nepstadion,' 
unde echipa Greciei, cu șapte ti
tulari folisiți în jocul de la 21 
martie cu selecționata României 
(Kolesidis, Kapsis, Ardizoglu și 
Mavros sînt cei patru noi intro
duși) a r eușit un rezultat egal în 
fața echipei Ungariei (cu patru 
..olimpiei" în formație : Katzirz. 
Kutasl, Kovacs, Fekete). Un 0—0 
care face foarte interesantă în
trecerea din grupa a Vl-a. în 
fine, tot din categoria surprize
lor face parte și succesul vest- 
germanilor (2—0 la 
decât prin prisma 
cu Malta și Turcia. 
Jupp Derwall s-au 
vreme !

Cardiff) ju- 
,,remizelor* 

Oamenii Iul 
regăsit la

Eftimie IONESCU

tn co'mpa-Și acum vă lăsăm __ ___
nia clasamentelor din cele șapte 
grupe pmtru o analiză completă 
a situației competiției europene. 
Ea ne rezervă, cu siguranță, și 
alte „lovituri de teatru»* în săp
tămînile care vin, pline de me
ciuri interesante.

GRUPA 
1—1 6—5
3— ̂ -1—0
4— 1—3—0
5— 0-3-3 
3—0—1—2 _ 
meci : Bulgaria 
mai).

GRUPA A H-A î 
5— 2—2—1 7—5 6 p, .
3—2—1—0 " 1 : ______
4_0__4_.0 2—2 4 p, 4. Scoția 3—1— 
0—2 5—6 2 p, 5. Norvegia 3—0—1—2 
3—6 1 p. Următorul meci : Nor
vegia — Portugalia (10 mai).

‘ A III-A : 1. Spania 
10—3 7 p, 2. România 
5—5 3 p, 3. iugoslavia 

6—5 2 p, 4. Cipru 
0—8 0 p. Următorul

I : 1.
7 puncte,
9-4 5 p,

5—3 5 p, 4.
9—13 3 p.
2—6 1 p.

Irlanda N. 5—3—
2. Anglia

3. Irlanda 
Danemarca

5. Bulgaria 
Următorul 

Irlanda (23
1. Austria

2. Portugalia
3—1 5 p, _ 3. Belgia

GRUPA
4— 3—1—0 
3—1—1—1
3— 1—0—2
2—0—0— 2 _________
meci: Cipru —România (13 mai).

GRUPA A IV-A : 1. Olanda
5- 4—0—1 12—3 8 p, 2. Polonia
4— 3—0—1 7—2 6 p, 3. R.D. Ger
mană 3—O—l 5-~ 5 4 p. 4—5. 
Elveția 3—0—0—3 l1—8 0 p, 4—5. 
Islanda 3—0—0—3 1—8 0 p. Urmă
torul meci : Elveția — R.D. Ger
mană (astăzi, 5 mai).

GRUPA A V-A
vacla 3—3—0—0 8—1 6
4—2—1—1

1.
2.

3. R.D.

8—5 5 p.
2-0—1—1 3—5 1 P, 4.
3—0—ii—3 1— 9 0 p.
mici : Suedia —
(6 tnai).

GRUPA A vi-A :
5—2—1—2 12—€î 5 p,
3_2—o—l 6—9 4 P,
4-1—1—2 4—6 3 p.
2—1—0—1 2—2 2 p.
meci : U.R.S.S.

Cehoslo-'
2. Franța 

Suedia
1.

P,
3.
Luxemburg 
Următorul 

Luxemburg

1.
2.

3.
4.
Următorul

- Ungaria

Grecia 
Finlanda 
Ungaria 
U.R.S.S.

(19 mai).
GRUPA A VII-A :

Iilor 3—2—0—1 8—2 4 p,
Germania 3—1—2—0 2—0 4 p, 3. 
Turcia 3—1—1—1 2—2 3 p, 4. Malta 
3—0—1—2 1—9 1 p. Următorul 
meci : Malta — Tara Galilor 
(2 iunie).

1. Tara Ga-
2. R.F.

p-


