
La a 58-a aniversare
fc-*

OMAGIU Șl FIERBINTE
RECUNOȘTINȚĂ PARTIDULUI

n fiecare an, la 8 mai, cind țara se acoperă cu co
voare de flori, comuniștii, întregul popor român oma- 

_ giază cu adincă recunoștință un eveniment de însem
nătate istorică — făurirea Partidului Comunist Român.

Creat acum 58 de ani, la 8 mai 1921, partidul clasei mun
citoare din România a ridicat, din prima zi a existenței 
sale, steagul luptei poporului nostru pentru libertate, inde
pendență și dreptate socială, înfruntind cu eroism teroare* 
burghezo-moșierească, polarizind in jurul său toate forțele 
progresiste și conducîndu-le la victorie.

Aniversind crearea Partidului Comunist Român, poporul 
nostru își exprimă calda recunoștință detașamentului de 
avangardă al clasei muncitoare, care a știut cu înțelepciune 
și fermitate să ducă masele largi populare spre numeroase 
și răsunătoare izbinzi, înscrise cu litere de aur 
pe răbojul anilor construcției socialiste. Sub flamura parti
dului comunist, România a cunoscut o înflorire fără sea
măn, ureînd impetuos spre culmi de civilizație și cultură, 
devenind, pentru multe alte țări, un simbol și un exemplu 
în lupta pentru eliberarea națională, pentru crearea unei 
vieți libere, fericite și prospere.

Datorită grijii părintești a partidului nostru, personal a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul general al 
partidului, președintele României, tineretul patriei noastre, 
oamenii muncii de Ia orașe și sate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — se bucură deopotrivă de 
minunatele condiții de viață și de muncă, de recreare și 
odihnă pentru întărirea capacității de efort și creație, prin 
practicarea educației fizice, a sportului și turismului. Măr
turie în acest sens stau nenumăratele hotăriri de partid 
și de stat privind îndrumarea, conducerea și sprijinul aces
tor activități care, prin lege, sînt considerate azi 
național.

Crearea, din inițiativa tovarășului Nicolae 
a marii competiții sportive naționale „Daciada" 
puternic impuls dezvoltării sportului românesc, 
baza pentru larga cuprindere a întregului tineret, a 
mase tot mai largi de cetățeni in practicarea sistematică a 
exercițiului fizic, a sportului și turismului.

Beneficiind de sprijinul multilateral acordat de partid, 
sportivii noștri s-au afirmat plenar in competițiile interna
ționale de anvergură, obținind succese care au ridicat con
tinuu prestigiul României în lume. Relațiile lor cu spor
tivi din alte țări, bazate pe egalitate și respect reciproc, 
fără discriminări de orice natură — reflectare pe plan 
sportiv a politicii externe promovate cu înțelepciune de 
partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — au adus sportivilor noștri stimă 
și prețuire pe toate stadioanele lumii.

Azi, la cea de a 58-a aniversare a făuririi Partidului Co
munist Român, sportivii țării adaugă omagiului și recunoș
tinței lor fierbinți angajamentul ferm de a se pregăti cu 
tenacitate și dăruire, pentru a intimpina cu noi și presti
gioase succese cel de al XH-lea Congres al partidului, eve
niment de seamă in viata României socialiste.
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Pentru studenții de la I. M. F. București

UN „AMFITEA TRU" NOU DEDICA T SPORTULUI
• în continuarea momentului inaugural

in „Cupa Carol Davila“, ajunsă la cea
Așteptam, împreună cu cei 

peste 1000 de tineri, băieți și 
fete, momentul cind porțile a- 
veau să fie deschise intr-un 
cadru festiv. Urmăream cele 
peste 1000 de chipuri vesele, 
ușor bronzate. Bucuria din pri
viri era amestecată cu emoția, 
ca după un examen luat cu 
nota 10. Aceasta pentru că stu
denții de la Institutul de Medi
cină și Farmacie — căci despre 
ei este vorba — erau, intr-a
devăr. după un examen — dar 
un examen de un fel deosebit 
— promovat cu notă maximă : 
dintr-o clipă in alta urma să 
înceapă festivitatea de inaugu
rare a noii baze sportive a 
I.M.F. Studenții... constructori 
își urmăreau cu mindrie opera: 
4 terenuri de volei. 2 de bas
chet 2 de tenis, un teren de 
handbal, o pistă de 130 m. gropi 
pentru sărituri, sectoare pentru 
aruncări, grupuri sanitare, ves
tiare — amenajate pe o supra
față de 10 000 metri pătrați. 
Totul purta. simbătă. haina 
sărbătorească a inaugurării.

Dar, s-a dat semnalul, a în
ceput defilarea coloanelor de 
sportivi. în amplul amfiteatru

in care, de acum, studenții își 
vor însuși mai bine materia 
atit de îndrăgită aici: sportul. 
„Admirăm eforturile voastre 
pentru a vă amenaja o bază 
sportivă proprie — spunea in 
cuvintul său prof. Ștefan Tâ- 
mășdan, prorector al I.M.F. A- 
eeste eforturi inseamnă 17 000 
de zile muncă patriotică efec
tuate de către studenți. cadre 
didactice, iubitori de sport și 
de mișcare in aer liber. Va fi, 
aici, un loc de recreare și des
tindere. dar și de fortificare a 
puterii de muncă și creație11.

Entuziaștii tineri și-au luat 
in primire prețioasa zestre. Și. 
ca evenimentul să aibă dimen
siunile cuvenite. catedra de 
educație fizică (al cărei șef este 

- inimosul prof. O. Bănățan) a 
programat in prima zi de viață 
a bazei o amplă acțiune sub 
genericul „Daciadei11 — finala 
uneia din cele mai vechi com
petiții studențești din țară : e-

entuziaste întreceri
de a XXIII-a ediție

a „Cupei Ca- 
participarea e-

diția a XXIII-a 
rol Davila“, cu 
chipelor selecționate din cele 
patru facultăți : Medicină ge
nerală. Pediatrie. Stomatologie 
și Farmacie.

Am 
zi aste 
fete), 
fotbal, 
(băieți 
o zi 
de la I.M.F., pe fila nr. 1 a jur
nalului bazei sportive din bd. 
Armata Poporului nr. 6. din 
Capitală, au fost trecuți primii 
cîștigători : baschet 
anul I Medicină „______ ,
baschet fete — Medicină gene
rală (selecționată); fotbal — anul 
IV Medicină generală :

urmărit întreceri entu- 
de atletism (băieți și 

baschet (băieți și fete), 
tenis de cimp. volei 

și fete). După o zi plină, 
a „Daciadei11 studenților

băieți — 
generală ;

IV Medicină generală : volei, 
băieți și fete — anul II Medi
cină generală : atletism, băieți 
și fete — anul I Medicină ge
nerală.

Un frumos început de drum...
Viorel TONCEANU

PRIMELE PARTIDE IN CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE ROMÂNIEI

Patru din cele opt terenuri pe care au inceput meciurile Cam
pionatelor internaționale de tenis ale României Foto : V. BAGEAC

VICTORIA JOCULUI,COLECTIV

Campionatele internaționale 
de tenis ale României au de
butat ieri, pe terenurile Pro
gresul din Capitală, cu me
ciuri preliminare care au an
gajat masa jucătorilor români. 
De astăzi, începînd de la ora 
10. competiția va primi mai 
multă culoare, odată cu intra
rea fn concurs- a majorității 
tenismanilor străini (din opt 
țări de pe trei continente).

Cu multă nerăbdare sint aș
teptate partidele prevăzute pe 
tabloul masculin, care are ja 
cele două capete pe cei mai 
buni jucători ai competiției : 
Thomas Emmrich (R.D. Ger
mană) — cîștigâtorul ediției 
precedente, și campionul na
țional Dumitru Hărădău. Șanse 
bune se acordă și altor parti- 
cipanți, trecuți printre favori- 
ții tabloului : internaționalul

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI

ÎNVINGĂTORI IN
Aseară s-a încheiat la Sze- 

kesfehervar (Ungaria) tradi
ționalul turneu internațional 
masculin de volei dotat cu 
„Cupa Volan11. O frumoasă com
portare a avut reprezentativa 
României, care a cîștigat tur
neul fără nici o înfrîngere. în 
ultima zi, echipa noastră a dis
pus cu 3—1 (0, —14, 10, 12) de 

brașovean Traian Marcu, cam
pionul R. P. Chineze Sun 
Chnn Lan, jucătorul spaniol 
de primă mină Antonio Mar- 
gets, cunoscutul Davis-cupman 
bulgar Liuben Ghenov.

Deși mai puțin asortat pe 
plan internațional, tabloul fe
minin ne va oferi totuși prile
jul unor interesante partide, 
în care se așteaptă, cu precă
dere, performantele surorilor 
Maria și Luci Romanov, ale 
campioanei R. P. Chineze Wan 
Ping și ale campioanei bul
gare Diana Moskova. Alături 
de acestea au o bună ocazie să 
se afirme tinerele jucătoare 
românce Camelia Chiri ac. Lu
minița Sălăjan. Cosmina Po
pescu și Nadia Becherescu.

Ion GAVRILESCU
(Continuare in pag. 2-3)

„CUPA VOLAN11
reprezentativa Franței. Celelalte 
rezultate: Cuba — Iugoslavia 
(tineret) 3—0, Ungaria — Selec
ționata orașului Leningrad 3—1. 
Clasament final : 1. România
10 p, 2. Ungaria 9 p, 3. Selec
ționata orașului Leningrad 7 p,
4. Cuba 7 p. 5. Franța 7 p, 6. 
Iugoslavia (tineret) 5 p.

A XX a EDIȚIE A „CURSEI MUNȚILOR" A MARCAT
UN MOMENT NOU IN CICLISMUL NOSTRU

• IONEL GANCEA S-A 
LANSAT PE ORBITA PER
FORMANȚEI • DE CE A 
FOST „UITAT- C. BON- 
CIU LA SELECȚIA ECHI
PEI NAȚIONALE? • MII- 
NE, START IN „CURSA

PĂCII*
A XX-a ediție a „Cursei 

Munților11 — competiție intra; 
tă. deci. în tradiția sportului 
nostru cu pedale — ne-a ofe
rit o mostră a variantei 
moderne a ciclismului. Mai 
bine de 80 la sută din traseul 
său a fost străbătut de rutieri 
în acțiuni spectaculoase, rea
lizate de grupuri restrinse. 
Deci, ciclismul combativ, spec
taculos, eficient pătrunde și la 
noi. Chiar dacă inițiatorii eva
dărilor au fost în majoritatea 
cazurilor numai de la Dinamo, 
restrîngerea ariei nu trebuie 
să îngrijoreze. Dinamo este e- 
șalonul de frunte al sportului 
cu pedale românesc, clubul 
care dă cei mai mulți și cei 
mai valoroși sportivi echipei 
naționale, inclusiv celei olim
pice. Și, amintind că acest club

HARKOV, 7 (prin telefon). 
Spre lauda sa, reprezentativa 
de rugby a țării noastre și-a 
încheiat partidele din ediția 
1978 79 a Campionatului euro
pean cu un remarcabil succes 
(15—9 cu U.R.S.S.), care a venit 
după cea mai bună evoluție a 
ei în această ediție.

Se știe, locul doi in compe
tiția continentală, organizată de 
F.I.R.A., s-a jucat la Harkov. 
Cind judecăm acest meci tre
buie să avem în vedere cîteva 
elemente. Mai întîi să spunem 
că echipei noastre ii era sufi
cient și un rezultat de egali
tate pentru a-și atinge obiecti
vul. Dar rugbyștii români nu 
s-au mulțumit cu așa ceva. 
Apoi se cere subliniat drumul 
ascendent pe care s-a înscris 
rugbyul sovietic. Cind facem 
afirmația nu vizăm numai spec
taculosul debut al reprezentati
vei U.R.S.S. în prima grupă 
valorică a campionatului curo- 

Costică Bonciu, liderul primelor două etape, in „tandem" cu 
Valentin Ilie Foto : Dragoș NEAGU

îl are în funcția de conducător 
tehnic pe antrenorul emerit 
Nicolae Voîcu, n-ar trebui să 
uităm că de mulți, foarte mulți 
ani, de aici pornesc marii per
formeri. Iată, acum și-a în
ceput urcușul spre măiestrie 
Ionel Gancea, alții — tot di- 

pean. Ne gîndim și la bunele 
rezultate ale selecționatelor so
vietice de juniori (mari sau 
mici).

într-un atare context, dar și 
prin el însuși, jocul echipei 
României a avut valențe deose
bite. „Tricolorii11 s-au mobilizat 
admirabil, reușind să-și etaleze 
clasa în multe momente în fața 
unui adversar în stare de un 
permanent travaliu și cu o linie 
de atac de-a dreptul remarca
bilă. Au existat. desigur. și 
unele imperfecțiuni : la 15—0 
s-a înregistrat o anume deco
nectare ; s-au scăpat baloane 
„înainte11 ; în tușe — pe repu
nere proprie — nu s-au ales 
întotdeauna cele mai bune so
luții. Dar mai importantă decît 
toate este autentica siguranță 
in expunere, momentele de joc 

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3)

namoviști — așteptîndu-și rîn- 
dul...

Putem afirma — fără teama 
de a exagera — că a XX-a

Hristache NAUM

(Continuare In pop. 2—3)



FINAL PASIONANT IN CAMPIONATUL
MASCULIN DE HANDBAL

Cu toate că se apropie de sfîr- 
șit, doar într-unul din cele două 
campionate republicane de hand
bal lucrurile s-au mai lămurit 
cumva. Este vorba de întrecerea 
feminină, în care Știința Bacău 
— cu un avans de 4 puncte față 
de Constructorul Baia Mare (cu 
care va juca în penultima etapă 
pe teren propriu !) — a luat o

Cu cine mai au de Jucat 
primele trei clasate în cam
pionatul masculin: STEAUA
cu H.C. Minaur Baia Mare 
(a), cu C.S.M. Borzești (d), 
cu Dinamo București (a); DI
NAMO BUCUREȘTI cu Uni
versitatea CIuj-Napoca (d), cu 
Politehnica Timișoara (a), cu 
Steaua (d) ; POLITEHNICA 
TIMIȘOARA cu C.S.M. Bor
zești (a), cu Dinamo Bucu
rești (d), cu Universitatea 
București (a)

asistat joi șl duminică, In Bucu
rești, la confruntări dure, cu lo
vituri nepermlse, care au dus la 
accidentări, eu suite interminabile 
de faulturi, de obstrucții, fără ca 
arbitrii să Intervină energic, 
prompt, pentru a curma de la 
început astfel de tendințe dăună
toare. Ei trebuie s-o facă măcar 
de acum Înainte, deoarece ierar
hia finală pe plan Intern trebuie 
să fie așezată pe temelia valorii 
șl a bunei pregătiri șl nu pe cea 
șubredă a unui handbal dur și 
obstructionist. .Cavalerii fluieru
lui" au, deci, cuvintul ...

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • C
IN DIVIZIA A DE SABIE, STEAUA S-A DETAȘAT ÎNCĂ 

DIN START...
MOTOCICLISTII DE LA C.M. BUC 

„CUPA F.R.M." LA

serioasă opțiune asupra titlului 
de campioană. In schimb, în 
disputa echipelor masculine lupta 
este pasionantă și foarte strînsă.

Legat de desfășurarea jocurilor 
de săptămina trecută este cazul, 
credem, să semnalăm un fapt 
puțin dorit, care își pune cu tot 
mai multă autoritate — din pă
cate — amprenta pe jocurile de 
handbal. Este vorba de duritatea 
excesivă, mai ales în jocurile fe
minine (!), duritate determinată 
de lupta acerbă pentru puncte, 
pentru evitarea retrogradării. Am

t"

c. a.
MASCULIN

1. STEAUA 15 11 1 3 307-232 23
2. Dinamo Buc. 15 10 3 2 299-299 23
3. „Poli- Tim. 15 10 2 3 273-241 22
4. H.C. Minaur 15 10 0 5 332-275 20
5. Știința Bacău 15 9 0 6 294-286 18
4. Gloria Arad 15 5 3 7 254-277 13
7. C.S.M. Bon. 15 6 0 9 287-313 12
8. „U- Cluj-N. 15 5 2 8 275-296 12
9. Univ. Craiova 15 3 1 11 247-318 7

10. Univ. Buc. 15 0 0 15 242-343 0
FEMiNIN

1. ȘTIINȚA BC. 15 9 5 1 207-173 23
2. Constr. B. M. 15 9 1 5 208-190 19
3. Hidrotehnica 15 8 2 5 225-231 18
4. Rulmentul Bv. 15 7 4 4 197-183 18
5. Univ. Tim. 15 6 3 6 207-188 15
6. Progresul Buc. 15 6 3 6 169-161 15
7. Confecția Buc. 15 6 3 6 203-209 15
8. Mureșul Tg.M. 15 5 2 8 227-232 12
9. Rapid 15 5 0 10 183-222 10

10. Univ. Buc. 15 2 1 12 192-239 5

A XX a EDIȚIE A
(Urmare din pag 1)

ediție a „Cursei Munților" a 
(ost cea mai dinamică și, prin 
aceasta, cea mai frumoasă 
competiție de lung kilometraj 
găzduită de țara noastră în ul
timul deceniu. Valoarea cicliș
tilor sovietici și încercarea te
merară a lui Costică Bonciu 
au deschis șirul evadărilor, j-au 
stimulat pe Teodor Vasile și 
Mircea Komașcanu, pe mai ti
nerii sau mai experimentații 
lor colegi, să-și etaleze talen
tul și valoarea. O etapă ca a- 
ceea cîștigată de Teodor Va
sile poate figura printre cele 
care concurează la premiul de 
frumusețe, iar alta — în care 
Mircea Romașcanu a ajuns la 
„lîna de aur“ — poate fi pro
pusă pentru premiul de dîr- 
zenie.

Avînd aceste atribute, com
petiția a însemnat și un exa
men serios al caDacității aler
gătorilor noștri din diferite 
centre. Ne-au făcut o impresie 
favorabilă — în afară de Mir
cea Romașcanu, Teodor Vasile 
și Ionel Gancea — și Costică 
Bonciu. Ion Cojocaru (Steaua), 
Aurel Bobeică (Metalul Plo- 
Peni), Costel Cîrje (Dinamo) 
și Ion Cernea (Olimpia). Au 
fost, desigur, și alții care s-au 
comportat ^satisfăcător, dar și 
mulți al căror nivel este pre
car, despre care se poate spu-

„INTERNAȚIONALEIT
DE TENIS ALE ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

. Dintre meciurile disputate 
ieri, eîteva au reliefat din nou 
ascensiunea în care se află trei 
dintre talentații noștri juniori : 
Mihai Șovar, Bogdan Toma și 
Cristinel Ștefănescu, ultimii 
doi învingînd adversari cu 
multă experiență, pe Codin 
Dumitrescu și, respectiv, pe 
Iosif Kerekeș.

Rezultate de ieri. Simplu 
bărbați ; V. Dinicu — V. Sălă- 
gean 6—1, 6—4 ; A. Suto — S. 
Popa 6—1, 7—5 ; L. Țiței — S. 
Niculescu 6—3. 2—6, 6—3 ; B. 
Almăjan — R. Hărnuț 6—1, 
9—7 ; A. Dîrzu — Ș. Nisiparu 
6—1, 6—3 ; M. Șovar — F. 
Sami (Sudan) 6—4, 6—2 ; Ed. 
Pană — D. Nemeș 6—4, 6__1 ;
FI. Segărceanu — A. Mîrza 
6—1. 7—5 : L. Bucur — A. 
Marcu 6—3, 6—3 ; C. Ștefănes
cu — I Kerekeș 7—5, 5 7,
6— 4 ; B. Toma — C. Dumitres
cu 6—3. 8—6. Simplu femei : 
Georgeta Onel — Liana Don
7— 5, 6—4 ; Adriana Caraiosi- 
foglu — Daniela Moise 9—11, 
6—0. 6—2 ; Cosmina Popescu 
— Dana Beleuță 9—7. 6—0 ; Ca
melia Chiriac — Carmen Ca- 
zaeliu 6—1. 6—1.

Din programul de azi atrag 
atenția meciurile : D. Hără-
dău — L Țiței, Ed. Pană — 
T. Marcu, T. Emmrich (R. D. 
Germană) — B Almăjan, Sun 
Chun Lan (R P. Chineză) — 
A. Suto, V. Lazar (Ungaria) — 
J. Bîrcu, M. Mîrza — L. Bucur, 
M. Pampulov (Bulgaria) — C. 
Popovici și altele. în total se 
vor disputa aproape 20 de 
partide de simplu (masculin și 
feminin).

„CURSEI MUNȚILOR"
ne că strică materialele de
geaba. Este aici vorba de lip
sa de exigență a antrenorilor, 
de faptul că nu se ocupă sufi
cient de pregătirea elevilor lor 
pe timpul iernii, că îi introduc 
în întreceri numai așa ca nu
mărul să fie cît mai mare și 
ei să-și îndeplinească „cantita
tiv" obiectivele. Poate că o 
analiză profundă a muncii teh
nicienilor, realizată de forul 
de resort acum, la începutul 
sezonului, ar putea avea un 
oarecare efect.

„Cursa Munților" a însemnat 
și un ultim test în vederea al
cătuirii reprezentativei Româ
niei pentru „Cursa Păcii". Fi
rește, cei mai buni au fost 
incluși (Ionel Gancea, membru 
al lotului nostru olimpic, este 
încă prea tînăr — 20 de ani
— pentru o competiție atît de 
grea). Dar, între cei care ieri 
dimineață au plecat la Praga
— pentru a lua mîine startul 
in marea competiție ciclistă a 
primăverii — nu s-a aflat șî 
Costică Bonciu. Deși a fost u- 
nul dintre alergătorii comba
tivi, deși s-a situat al treilea 
în ierarhia rutierilor noștri în 
această grea competiție de ve
rificare, antrenorul Vasile Se- 
lejan nu l-a preferat. Motivele 
sînt ambigue, lipsite de sub
stanță, real rămînînd doar cri
teriul subiectiv al apartenenței 
de club (cel care l-a înlocuit 
Pe C. Bonciu este de la clubul 
antrenorului echipei pentru 
„Cursa Păcii"). Mai de neîn
țeles este accepțiunea Biroului 
federal la această substituire, 
care —■ în nici un • caz — nu 
poate fi în favoarea' reprezen
tativei și, implicit, a ciclismu
lui nostru.

Mîine, _ echipa noastră intră, 
așadar, într-o nouă confrunta
re de amploare. Mircea Romaș
canu, locul III anul trecut, 
crede în șansa sa de a urca 
in această ierarhie de presti
giu. După cum Teodor Vasile
— căpitanul formației — are 
ambiția de a ridica reprezen
tativa României pe o treaptă 
superioară. Rămîne de văzut 
cum vor fi ajutați acești oa
meni de nădejde ai sportului 
nostru cu pedale de coechipieri, 
de ceilalți 4 rutieri care — 
laolaltă sau pe rînd — trebuie 
sâ-și aducă contribuția la per
formanța echipei.

Mult mal ușor dîcît s-au aș
teptat, sabreril de la steaua au 
Încheiat cu 5 victorii (maximum 
posibil) prima etapă a Diviziei 
A: 16—1> cu C.S.M. Iași, 13—3 cu 
Tractorul Brașov și Politehnica 
Iași și 11—5 cu Progresul Bucu
rești și Dinamo București. Ulti
mul meci se anunța și cel mai 
disputat. Numai că în timp ce 
„4"-ul campion s-a remarcat din 
nou printr-o omogenitate aproa
pe perfectă (J. Pop — 4 v, M. 
Mustață — 3 v, C. Marin și Nilca 
— cîte 2 v), Dinamo a contat 
doar pe Pantelimonescu (3 v) și. 
în parte, pe Frunză (2 v), D. 
Marin și Petrică nerealizînd nici 
o victorie...

Cel mai disputat meci din e- 
tapa inaugurală a fost cel din
tre Dinamo București și Progre
sul București. Maci cu miză: in- 
vingătoarea urma să ocupe lo
cul 2 în clasament. A cîștigat 
Dinamo, la tușaveraj (58—56). Cu 
alte trei victorii (11—5 la Poli
tehnica Iași, 12—4 la C.S.M. Iași 
și 9—7 la Tractorul), Dinam i 
București va talona pe Steaua 
cel puțin pînă la cea de a doua 
etapă a competiției.

Progresul București a ocupat 
locul 3, cu trei victorii: 13—3 la 
C.S.M. Iași, 11—5 la Tractorul și 
9—7 la Politehnica Iași. Păunescu 
se arată a fi — șl în acest cam
pionat — sabrerul de bază al 
formației bucureștene.

Pe locui 4, Tractorul Brașov, 
cu două victorii: 11—5 la C.S.M. 
Iași șl 9—7 la Politehnica Iași. 
In cel de-al doilea meci, stu
denții ieșeni au condus la un 
moment dat cu 4—1, lăsînd im
presia că vor realiza o victorie 
comodă. Ulterior, disputa de pe 
planșă s-a complicat. Mal calmi 
șl mai bine orientați tactic, sa
breril de la Tractorul s-au Im
pus în partea a doua a meciu
lui, după ce au egalat la 6—6.

Locul 5 îl ocupă Politehnica 
Iași (o singură victorie, Ia C.S.M. 
Iași, cu 9—7). Absența lui Iriml- 
ciuc din formație se resimte e- 
vldent, îneît este greu de anti
cipat în ce măsură cvartetul uni
versitar ieșean va mai străluci 
ca altă dată.

Pe ultimul lie, fără nici o vic
torie, C.S.M. Iași, care a avut în 
toate meciurile o evoluție ștearsă, 
foarte departe de ceea ce ne-a 
arătat în ediția precedentă a 
campionatului.

în Divizia B, revelația între
cerii a fost echipa Clubului spor-

PARTICIPARE RECORD IN
La sfîrșitul săptămînll trecute 

s-a desfășurat — intr-un cadru 
natural excelent — „Raliul Bu
covinei", cea de a doua etapă 
(din opt) a campionatului na
țional de raliuri. Ceea ce trebuie 
remarcat, de la bun început, în 
legătură cu această competiție 
este participarea record pentru 
țara noastră (89 de echipaje !), 
cît șl organizai ea foarte bună asi
gurată de către Filiala A.C.R. Su
ceava. Concurenții au avut de 
străbătut un traseu de 604 km, cu 
12 probe speciale, prin zonele pi
torești ale Bucovinei.

După dispute strinse, cîștigătoa-

tiv școlar din Slobozia (antrenor, 
N. Mihăilescu), cu 5 victorii: 
13—3 la Victoria Cărei, C.S. Satu 
Marc și Petrolul Ploiești, 11—5 la 
C.S.M. Cluj-Napoca și 10—6 la 
I.E.F.S. Apare evident faptul că 
foarte tînăra formație din Slobo
zia anunță o mare surpriză: 
perspectiva de a promova în Di
vizia A. Oricum, startul excelent 
pe care l-a luat va conta mult 
în viitoarele etape.

In campionatul individual, fa
za a H-a a etapei I, Cornel Marin 
(Steaua) a încheiat turneul pe 
locul I, urmat de Mihai Frunză 
(Dinamo Buc.) și Daniel Costin 
(Tractorul Brașov). S-au mal ca
lificat in turneul final, pentru 
desemnarea campionului național 
pe anul 1979, M. Mustață, Al. 
Nilca, Em. Oancea și I. Pop 
(Steaua), D. Marin, I. Petrică, 
I. Pantelimonescu (Dinamo Bucu-^ 
rești), FL Păunescu (Progresul 
București) și S. Vlad (Tractorul 
Brașov).

In Divizia B de spadă, Olimpia 
București (antrenor, N. Marines
cu) conduce neînvinsă după eta
pa I: 10—4 cu Tractorul Brașov 
(două duble înfrîngeri), 10—6 cu 
Progresul București, 11—5 cu 
C.S.Șc. Olimpia Craiova, 9—6 cu 
C.S.Șc. 1 Constanța (o dublă tn- 
frîngere) șl 8—8 (63—57) cu
Ă.S.U Tg. Mureș.

Tiberiu STAMA
CONCURS REPUBLICAN 

PE AMBARCAȚII MICI 
LA CANOTAJ

Azi, pe lacul Snagov, încep în
trecerile de canotaj din cadrul 
concursului republican pe ambar- 
cațli mici. Competiția, care pro
gramează probe la schlf simplu 
șl 2 fără cit maci, reunește Ia 
start vislași șl ramerl din întrea
ga țară.

„CUPA STEAUA" LA 
CAIAC-CANOE

Joi se va desfășură, pe lacul 
Snagov, competiția internațională 
de caiac-canoe dotată cu „Cupa 
Steaua*. La această tradițională 
întrecere, alături de cei mai va
loroși sportivi români, și-au a- 
nunțat participarea și concurenți 
de la cluburile Ț.S.K.A. Moscova, 
Dukla Praga, Ț.S.K.A. Sofia și 
Vorwârts Berlin.

„RALIUL BUCOVINEI"
re (pe mașini Dacia 1300) au fost 
declarate echipajele : Gh. Urdea 
— D. Rujan (C.S.U. Brașov) la 
clasa a 6-a, M. Popescu — FI. 
Hangu (C.S.U. Brașov) la clasa 
a 7-a, E. Ionescu Cristea — D. 
Amărică (Unirea Tricolor) la cla
sa a 8-a. Iri clasamentul general :
1, M. Popescu — FI. Hangu, 2. 
E. ionescu — D. Amărică, 3. I. 
Olteanu — O. Scobai (I.A. Dacia 
Pitești).

Pe echipe : 1. Unirea Tricolor,
2. I.A. Dacia Pitești, 3. Cetate 
Deva. Următorul raliu se va des
fășura în județul Hunedoara, în 
zilele de 2—3 iunie.

Aproape 10 000 de spectatori au 
asistat duminică, pe un traseu ales 
în centrul orașului Oradea, la 
întrecerile etapei a doua a „Cu
pei F.R.M.* la motociclism-vite- 
ză. La start s-au aliniat 96 de 
moto cicliști din zece cluburi și 
asociații sportive. La capătul u- 
nor curse spectaculoase, primul 
loc a fost ocupat de următorii 
alergători: 50 cmc începători (f) 
— Iliana-Mona Boata (C.M. Buc.); 
(b) — M. Moto! (C.M. Buc.);
avansați — L. Ferenczi (Voința
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250 cir 
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POPICARII JUNIORI ȘI-AU
In Capitală s-au disputat, timp 

de trei zile, întrecerile finale ale 
campionatelor naționale de po
pice, individual și perechi, la ju- ] 
niori și junioare. In lupta pentru 
cele patru titluri un cuvînt greu :
de spus l-au avut componenții ;
loturilor naționale care se pre
gătesc pentru campionatele eu
ropene.

REZULTATE TEHNICE: indi
vidual fete: 1. Maria Jîjic (C.S.M. 
Reșița) 849 pd (în două jocuri), 
“ ildiko Szasz (Voința Tg. Mu- 
. 7 " . Maria Czompok
(Hidromecanica Brașov) 817 pd; 1
băieți: 1. Al. Szekely (Progresul 
Oradea) 1808 pd, 2. ”
(Gloria Buc.) 1794 pd,
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2.
reș) 845 pd; 3.

V. 
3. C.

Tudor
Sta-

matesc 
Perech 
Elisabe 
reș) 8 
(Hidro: 
Nagy 
3. Elei 
(Rapid 
C. Sta 
ria Bl 
— M. 
pd, 3. 
structo 
grupa 
pe pr: 
Toader 
individ 
văsală 
perech

JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII LA LUPTE 
GRECO-ROMANE

La Brăila, in Sala polivalentă, 
s-au desfășurat întrecerile cam
pionatelor republicane de juniori 
mari șl mici la lupte greci-ro- 
mane. Au participat 264 de con
curența reprezentind 33 de clu
buri și asociații sportive din 21 
de județe. Nivelul tehnic a fost 
acceptabil, mulți concurențl fo
losind o variată gamă de pro
cedee tehnice. De remarcat e- 
voluția bună a luptătorilor con- 
stănțenl șl bucureștenl, care s-au 
clasat pe locul întii la ambele 
categorii de vîrstă.

Clasamentele la juniori mari — 
48 kg: 1. V. Pop (C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca), 2. V. Buclea (Glo
ria Buzău), 3. M. Galița (Vul
turii ' Textila Lugoj); 52 kg: 1. 
Șt. Goraș (C.S.Ș. 2. Constanța),
2. M. Cocioară (C.S.Ș. Oradea),
3. I. Asaftel (I.C.H. Constanța); 
57 kg: L M. Rlsipitu (Jiul Pe
troșani), 2. p. Gheorghe (Steaua), 
3. I. Boca (Constructorul Hune
doara) ; 62 kg: L Tr. Marinescu 
(C.S.M. Craiova), 2. N. Manea 
(C.S.Ș. Viitorul Buc.), 3. A. Țir- 
lea (C.S Ttrgoviște); 68 kg: 1. 
T. Drăgan (C.S.Ș. 2 Constanța),
2. E. Kiss (Mureșul Tg. Mureș),
3. C. Dănllă (Dinamo Brașov); 
74 kg: 1. D. Chirilă (Vulcan 
Buc.), 2. N. Dlbre (LO.B. Balș). 
3. Gh. Stanciu (C.S. Zalău); 82 
kg: 1. A. Matefi (Steagul roșu 
Brașov), 2. V. Piugaru (C.S.Ș.

Petroșani), 3. FI. lordache (Stea
ua); 90 kg: L D. Mușat (Pro
gresul Brăila), 2. I. Popa (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca), 3. M. Dia- 
conescu (C.S. Tg. Jiu); 100 kg: 
L A. Panait (C.S. Tîrgoviște), 2. 
M. Panaite (C.S.Ș. Viitorul Buc.), 
3. V. Szolonzi (C.S. Satu Mare); 
+100 kg: L C. Ghemuș (Dună
rea-Canal Medgidia) 2. L. Budea- 
nu (Steaua), 3. C. Ungureanu 
(C.S.Ș. Deva). Clasamentul pe 
cluburi: 1. C.S.Ș. 2 Constanța 18 
p, 2. C.S.Ș. Steaua 17 p, 3. C.S. 
Tîrgoviște 15,5 p; pe județe: 1. 
Municipiul București 35 p, 2. 
Constanța 31 p, 3. Hunedoara 
19,5 p. Câștigătorii la juniori mici 
— 44 kg: i. Polifrone (C.S.Ș. 
Constanța); 48 kg: Gh. Kerekeș 
(C.S. Tg. Mureș); 52 kg: L. Ne- 
deru (Minerul Motru); 56 kg: A. 
Băloi (C.S. Sătesc Brănești); 60 
kg: C. Vasile (Rapid Buc.); 65 
kg: FI. Maican (C.S.Ș. 2. Con
stanța) ; 70 kg: C. Tămăduianu 
(C.S.Ș. Viitorul Buc.); 75 kg: V. 
Modoran (C.S.Ș. Buzău); 81 kg: 
D. Cozariuc (C.S.Ș. Unirea Iași); 
87 kg: I. Filidan (C.S. Oradea); 
+87 kg: C. Roșea (Rapid Buc.). 
Clasamentul pe cluburi: 1. C.S.Ș. 
2 Constanța 28 p, 2. C.S.M. Cra
iova 20 p, 3. Rapid Buc. 18 p. 
Pe județe: 1. Municipiul Bucu
rești 44,5 p, 2. Constanța 32 p, 
3. Dolj 24 p.

N. COSTIN — coresp.

Peste 500 de concurenți au fost 
prezenți la întrecerile concursu
lui republican de primăvară al 
Juniorilor III, desfășurat pe sta
dionul „23 August* din Iași. 
Competiția, foarte bine organiza
tă de forurile sportive ieșene, a 
prilejuit afirmarea unor tineri 
tal mtați.

Rezultate înregistrate : BĂIEȚI: 
80 m : Valentin Alionte (Viitorul 
Buc.) 9,4, C. Agopian (C.S.S.A. 
Buc.) 9,5, V. Neagu (C.S.S. 1 Gl.) 
9,5 ; 600 m : Cătălin Agopian
(C.S.S.A. București) 1:27,3, N. 
Mindu (Lie. „Văcărcseu* Tg-viște) 
1:27,5-, C. Bartha (Lie. Sf. Gheor
ghe) 1:28,8 ; 2000 m : Csaba
Bartha (Lie. Sf. Gheorghe) 5:47,6 
C. Constantin (C.S.S. P. Neamț) 
5:47,7, V. Cîmpeanu (Minaur 
Zlatna) 5:47,9 ; 90 mg : L<ucian
Sorin Eni (C.S.S. Reșița) 12,5, V. 
Ouatu (Viit. Buc.) 12,6, C. Pușcaș 
(Lie. 2 Buc.) 12,6 ; 200 mg ; Va
lentin Ouatu (Viitorul Buc.) 27,2, 
L.S. Eni (C.S.S. Reșița) 27,8, M. 
Baicu (Olimpia Cv.) 28,3; 1000 m 
obst. ; Sorin Zbarcca (St. roșu 
Brașov) 2:56,0, V. Ursache (C.S.S. 
1 Gl.) 2:57,7, M. Cadar (C.S.S. 
Bacău) 2:58,3 ; 5 km marș : Emi- 
lian zaharia (PTT Buc.) 26:36,0, 
Fl. Mitrea (Lie. 2 Iași) 26:47,4, 
Gh. Ardeleana (C.S.S. Bacău) 
27:33,4 ; înălțime : Gabriel Măr- 
gineanu (C.S.S. Mediaș) 1,78 m, 
Eug. Kerekeș (C.A.S.U. Cluj-Na
poca) 1,74, L. Voinea (C.S.S. PI.)
l, 74 ; prăjină : Florin Kogălni- 
ceanu (C.S.M. Iași) 3,70 m, L. 
Onofrei (Lie. „Cantemir* Iași) 
3,30 m, V. Alionte (Viit. Buc.) 3,10 
m ; lungime ; Mihai Bolog 
(C.S.S.A. Buc.) 6,18 m, G. Bără 
(Șc. 19 Sibiu) 6.07 m, V. Dăscă
lița (Viit. Buc.) 5,87 m ; greutate 
(5 kg) : Stelică Turbă (C.S.S.A. 
Buc.) 13,94 m, Cr. Marcu (Șc. 190 
Buc.) 12,12 m, Tr. Pătru (Lie. 2 
Iași) 11,90 m ; disc : St. Turbă 
49,36 m, Cr. Marcu 45,26 m, M. 
Nistor (Lie. „Bălcescu'* Cv.) 41,64; 
suliță : Traian Pătru (Lie. 2 Iași) 
52,66 m, Gh. Ciulei (C.S.S. Tul- 
cea) 47,06 m, N. Turcaș (C.S.S. 
Zalău) 46,80 m ; ciocan : Liviu 
Popovici (C.S.S. Oradea) 47,90 m, 
N. Grigoraș (C.A. Roman) 47,86
m, Cr. Burlău (C.S.S. Oradea) 
46,22 m ; FETE : 80 m : Doinita 
Nedelcu (Șc. 190 Buc.) 10,2, D.
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DUPĂ ULTIMUL MECI INTERNATIONAL
(Urmare din pag. 1)

în stil de mare echipă, buna 
pregătire fizică, „aglomerările" 
(care au ieșit mai bine, parcă, 
decît oricînd). grămezile ordo
nate bine întoarse.

Arbitrul francez Gilbert Che- 
vrier ținea să remarce că eseul 
din minutul 44, reușit de gră
madă, „a fost în stilul celor 
mai bune echipe din lume, cum 
știu să înscrie numai Noua Ze- 
clandă. Țara Galilor, Franța sau 
Beziers, cea mai reprezentati
vă formație franceză a ultimu
lui deceniu. Faceți un rugby 
colectiv ireproșabil, fiindu-mi 
greu să remarc pe altcineva ca 
solist în afara ECHIPEI".'

Cum au evoluat cei 15 ? Tu- 
dose a jucat mai sigur ca altă
dată. reușind o transformare la 
limita... imposibilului ; Aid ca

s-a arătat în trei rînduri un 
atacant dezlănțuit, dar trebuie 
să fie la fel de exact și în fa
zele de apărare ; Constantin 
redevine, parcă, cel de pe vre
muri ; Becheș este o soluție 
mai mult decît inspirată, dove- 
dindu-se un placheur de excep
ție ; Motrescu a marcat un 
eseu, dar mai importantă este 
revelația lui ca... apărător ; 
Alexandru a respectat indicații
le primite, inscriindu-se și el 
pe un drum ascendent ; Suciu, 
după emoțiile startului, a pasat 
precis și și-a păzit bine adver
sarul direct ; Stoica și Murariu 
au demonstrat un mare spirit 
de sacrificiu, inițiind atac după 
atac ; Dumitru, mai sigur ca 
oricînd, a intrat bine în rolul 
căpitanului de echipă ; Pintea 
a fost de departe „nr. 1“ în 
tușă (el singur a cules 15 ba-

AL RUGBYȘTILOR
Ioane pe repunere adversă !) ; 
M. Ionescu, „om de pachet" 
mai mult decit oricînd. în sfîr- 
șit. linia intii a confirmat ris- 
cantaț !) alegere a antrenori
lor : „formula cu trei pilieri". 
Scarlat a și marcat, pe C._Dinu, 
care a devenit corecordman al 
selecționărilor în națională (55), 
împreună cu Nica, l-am văzut 
placînd ca niciodată, iar Cor- 
neliu a demonstrat că — cu 
tehnicitatea-i remarcabilă — 
poate face o bună figură și ca 
pilier și ca taloner.

Concluzionînd aprecierile noas
tre, ne vom referi la declara
ția antrenorului federal Valeriu 
Irimescu care, arătîndu-se mul
țumit de jocul de la Harkov, 
spunea că „pentru dificila 
toamnă competițională a echipei 
reprezentative sînt multe semne 
bune !“.

Am salutat — și sîntem con
vinși câ odată cu noi șl Iubitorii 
alergărilor de trap — măsurile 
luate de oficiali împotriva unui 
număr de 11 driveri, pentru aba
terile profesionale săvirșlte In re
uniunea anterioară. Am crezut că 
ele vor ave? efectul dorit, adică 
vor trezi la realitate pe cei care 
mal continuă încă să confunde 
hipodromul, alergările de trap cu 
o feudă personală. Dacă am a- 
plaudat maniera spectaculoasă în 
care Gică Tănase a eîștigat cu 
Abil premiul „Cheia", dacă am 
savurat sosirile din premiile 
„Cluj" șl „Craiova" și dacă am 
apreciat dublul succes realizat de 
C. Radu cu Rin șt Guraliva, nu 
aceleași cuvinte de laudă le pu
tem avea pentru restul cîștlgăto- 
rilor și nici pentru alțl cîțiva 
concurenți, „realizatorii" unor 
performanțe nu tocmai „ortodo
xe". Hemina și Rustica au cîști
gat cu valori (1:33,3, respectiv, 
1:34,8) aflate pe muchie de cuțit, 
Samba a „sărit" baremul prevă
zut de regulament (4 secunde), 
fugind 1:29,7 față de 1:34,7 cît re
alizase în ultima el evoluție, iar 
Tamira și Jurat, deși sosiți pe 
locul doi în alergările respective, 
s-au „remarcat" șl ei prin valo
rile înregistrate (1:40,6 — 1:33,4 
și, respectiv, 1:31.4 — 1:27,1). Deci, 
se dau sancțiuni șl totuși.. RE
ZULTATE TEHNICE : Cursa I :
1. Hemina (V. Moise), rec. 1:33,3,
2. Tamira. Simplu 20, ordinea 172.
Cursa a Il-a : 1. iluminata (I. 
Florea) rec. 1:35,1, 2. Higena, 3. 
Curioasa. Simplu 50, ordinea 1323, 
event 102, ordinea triplă 751. Cursa 
a IlI-a : 1. Rustica (N. Simion) 
rec. 1:34,8, 2. Fanon. Simplu 21, 
ordinea 120, event 161, triplu cîș- 
tigător 251. Cursa a iv-a : 1.
Samba (I. Bănică) rec. 1:29,7, 2. 
Soneria, 3. Retuș. Simplu 22, or
dinea 79, event 64, ordinea triplă 
83. Cursa a V-a : 1. Valida (Tr. 
Marinescu) ree. 1:31,1, 2. Salata.

Simplu 
Cursa 
Gheorgl 
Gascon, 
event 6! 
a VII-a 
1:28,5, 2 
nea 588, 
tor 60. 
ța (li
mes, 3. 
dinea 5< 
plă 791. 
(C. Ra< 
3. Hedei 
event 1 
ordinea
1. Gural
2. Dialer 
triac s-a 
lei și a 
nație cu 
lei șl 4 
cu 6 cai

LO
AS

PRI
Mîine, 

atractivă 
noexpreî 
ților po! 
ține Al 
ClȘTIGL 
zultatele 
la trage 
te mai 
în privi 
succese . 
șanselor

CIȘ

Catego 
autoturi* 
1 variar 
variante
17.75 va:
68.75 a 
412 lei;
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| IERIS-A REUNIT LOTUL REPREZENTATIV

I
I
I
I
I 
I
I

joc de prcgâtirc cu Petrolul Ploiești
Aseară s-a reunit, la Snagov, 

lotul reprezentativ, din care va 
fi alcătuită echipa națională 
pentru meciul de duminică, cu 
selecționata Ciprului, în preli
minariile Campionatului euro
pean. Din lot fac parte urmă
torii 17 jucători (aceeași com
ponență a „olimpicilor" pentru 
partida de la Pitești cu repre
zentativa similară a Ungariei) : 
Speriatu, Bucu — portari ; M.

Zamfir, Cîrstea, Ștefănescu, 
Ivan, Stancu, Nicolae, Purima 
— fundași ; Bărbulescu, Iovă- 
nescu, Augustin — mijlocași ; 
Doru Nicolae, Radu n, Câmă- 
taru, Stan, Marcel Răducanu — 
înaintași.

Lotul reprezentativ va susți
ne mîine, la Ploiești, de la 
ora 17, un joc de pregătire, in 
compania divizionarei B Pe
trolul.

ORAȘELE CARE VOR GĂZDUI

OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI"

a

*4 V

Augustin, in formă bună, la un pas de al trei
lea gol al său in meciul ca Chimia Rm. Vilcea 

Foto : V. BAGEAC

potrivit vizibil mingea nevoie 
limpede4* 
struirca _________ _
Ah, tehnică ! Gălan cîe 
la Corvinul a avut neT 
voie de patru preluări 
pînă a făcut ca balo
nul să rămînâ lîngă 
piciorul să”.
• 1’ ostul 

trai al _____ _
Dumitrache, a... 
butat duminică

cu mina. Arbitrul nu a 
văzut. In aceste condi
ții, Basno a recurs la 
ultima soluție, trăgîn- 
du-1 de tricou pe Vrin
ceanu, al cărui drum 
spre poartă era liber. 
Basna a „corectat" gre
șeala. dar s-a ales cu 
un cartonaș... • Pc
foaia vîlcenilor figurau 
duminică doar 14 jucă
tori. (Criza de efectiv 
este 
timp _ __________
Stanca, iar Cinci a a- 
eumulat trei cartonașe 
galbene „Pentru jocul 
cu «Poli- lași, trebuie 
să-mi fac forme de le
gitimare" — zîmbea 
amar antrenorul Mar
cel Pigulea

• Fundașul oră dean
a urmărit 

picioarele ad- 
decît balo-

evidentă). Intre 
s-a accidentat

de o „minte 
pentru con- 

ațacurilor. S

IORI
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(C.S.S. 
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Ildiko 
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î, Ad.

; su- 
Beiuș)
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(C.S.S.

1,3,

dionul 
cursul 
abina- 
artici-

Va- 
îj-Na- 

Goia 
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5450 p; 
2. Mi- 
incai“ 
el Aș- 
ipoca) 
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nescu 
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Miercuri 16 mai se vor dispu
ta optimile „Cupei României", 
în care sînt angajate zece for
mații divizionare A, cinci din 
eșalonul secund și o echipă din

CLUJ-NAPOCA : 
BRAȘOV: 
ALEXANDRIA : 
PITEȘTI : 
SIBIU : 
TÎRGOVIȘTE : 
CÎMPULUNG MUSCEL 
BUCUREȘTI :

ȘTIRI...

Divizia C. Conform regulamen
tului competiției, incepind din 
această fază partidele se vor 
juca pe terenuri neutre. Iată 
orașele care vor găzdui 
rile :

meciu-

Bacău 
Buzău

Politehnica Timișoara — S. C. 
Sticla Arieșul Turda — Gloria 
Sportul studențesc — F.C. Argeș 
Steagul roșu Brașov — Dinamo Slatina 
Politehnica Iași — Dinamo București 
Chimia Brazi — Universitatea Craiova 
F.C.M. Galați — Jiul Petroșani 
Steaua — Metalul București

ȘTIRI...
etapa a „cupei
va desfășura la 12

ȘTIRI ȘTIRI
ULTIMA

F.B.F.* se 
mai. Sînt programate următoa
rele meciuri: A.S.A. Tg. Mureș 
— Olimpia Satu Mare, Univ.

— Steaua și Politehnica 
C.S. Tîrgoviște. Reamin- 
primele două clasate vor 
pe ter*n neutru, finala

Craiova 
Iași — 
tim că 
susține, 
competiției.

OASPEȚII LVI

9) €IDI“ BDAVN
Decanul de vîrstă al antre

norilor noștri, Coloman Bra- 
un-Bogdan conduce — cu pa
siune șl cu o tinerească pu
tere de muncă — agenția 
U.T.A., care nu se ocupă 
doar de vinzarea biletelor, ci 
— mai cu seamă — de men
ținerea unei neîncetate legă
turi cu suporterii „alb-roșilor“ 
arădeni din Întreaga țară, de 
trimiterea de Insigne, fanioa
ne, brelocuri U.T.A., cu 
punsuri (verbale sau

răs- 
prin

LA CHIȘLNEU-CRIȘ se va dis
pusa mîine partida amicală din
tre * ’’ " * ’
(U.EJ.A. .     _
Ungariei. Din Jetul echipei noas
tre (antrenor C. Toma) fac parte, 
printre alții. Hie, Bednic, Albu, 
Frunză, Fișic, Popa.

SELECȚIONATA UXJ.A. *79 
va susține, duminică 13 mai, o 
partidă amicală cu reprezenta
tiva de juniori a Algeriei. Me
ciul va avea loc pe stadionul 
Autobuzul, în cuplaj cu partida 
de Divizia B dintre Autobuzul și 
Petrolul Ploiești. Pe același sta
dion, dar joi 10 mai, de la ora 17, 
lotul antrenat de Robert Cosmoc 
Si Gbeorghe Cosma va întîlni 
formația Autobuzul într-o parti
dă de verificare.

O PARTIDA 
LC.SXM. — RAPID 
miercuri, pe stadionul diviziona
rei C, de la ora 17.

„CUPA VOINȚA". In organiza
rea asociației sportive Voința 
București, astăzi și mîine se vor 
disputa Jocurile din cadrul „Cu
pei Voința". Participă echipele 
Luceafărul, Sportul studențesc, 
Electra și Voința. întDnirile se 
vor desfășura pe stadionul Vo
ința. cu începere de la ora 15,30.

selecționatele de juniori
■80) ale României șl

amicala
va avea loc

• Inciâvâ, realistă,
periculoasă în jocurile 
susținute în deplasare, 
Polîtzhnfca Iași se do
vedește o echipă cu 
„bărbia moale- în me- 
ciuriie de acasă, ur-de 
aproape orice lovitură 
o culcă la podea. —Ia
tă cfteva exemp'le si
metrice susținând con
vingător această afir
mație : F.C. Bihor — 
Politehnica Iași 1—1 (la 
Oradea) ; Politehnica 
Iași — F.C. Bihor 1—1 
(la Iași); Sportul stu
dențesc — Politehnica 
Iași J—9 Ga București); 
Politehnica Iași—Spor
tul studențesc 2—2 (la 
lași) ; S.C. Bacău — 
Politehnica Iași 0—1 (la 
Bacău) ; .. ...............
Iași 
1—1 
Baia 
nica 
Mare)
— F. C. Baia Mare 0—1 
(la lași). In versiunea 
tribunei Ieșene, sime
tria rezultatelor de mai 
sus se traduce astfel : 
„Ce am luat pe mere, 
am dat pe pere..." • 
„Parcă «galbenii^ sint 
mai multi pe teren* — 
remarca duminică un 
înflăcărat suporter ie
șean. Și avea, într-un 
fel, dreptate. Atît în 
faza de atac, cit și în 
cea de apărare, băimă- 
renii se grupau de fie
care dată mai mult în 
jurul acțiunii. Susține
rea colectivă a purtă
torului de balon (în 
atac) și sprijinul colec
tiv (în apărare) sînt 
două reguli fundamen
tale _ale jocului modern 
pe care F.C. Baia Ma
re le aplică, probabil, 
cel mal bine în cam
pionatul nostru. De un
de și rezultatele 
tei echipe " ** 
me“, 
știintă
• In 

Bacău, 
a ficut

Politehnica
C. Bacău 

(la lași) ; F. C. 
Mare — Politeh- 
Iași 0—1 (la Baca 
; Politehnica lași

s.

aces- 
»nu- 
bună

fără 
dar cu o 
a jocului.
meciul de la 
Traian Ionescu 

o schimbare

ini

z. NagM 
mai mult 
versarilor, 
nuL Spre sfîrșitul pri
mei reprize, încercînd 
să-l lovească, printr-un 
atac de deposedare (la 
gambă ..J, pe omologul 
său din formația 
verși, Barna, el 
autcaceidsitat. Ca 
marea majoritate a 
zorilor, duritatea 
dă mina eu un sărac 
bagaj tehnic. Iar Na- 
ghi nu numai că n-a 
mai reintrat după pau
ză, dar s-a ales și cu 
un cartonaș galben !

ad- 
s-a 
în 

ca- 
î?i

INTRE VESTIAR Șl GAZON
în atac prin driblingu
rile și pătrunderile sa
le derutante. > înlo
cuirea lud Botez în min. 
5 al meciului S.C. Ba
cău — Steaua se dato
rează accidentării sale 
la o ciocnire cu Iorda- 
che. Portarul stelist ex
plică : 
voluntar. 
ir.o*am ță 
dental, să stai pe la
șă
• Duminică, șuterul

nr. 1 de pe stadionul 
din Arad s-a numit... 
Oblemenco. lată bilan
țul său la încălzirea 
portarului Boldici : pa
tru „bare", cinci lovi
turi „la vlnclu", șapte 
dificile blocări Boldici, 
patru șuturi afară 
(menționăm : „canona
da" efectuată în pan
tofi de tenis !) •
U.T.A. anunță apropia
te noi promovări (se 
pare că vin serii ta
lentate ale juniorilor 
ei) după Ducadam, Co- 
raș, Caracicni. își pre
pară „bătrîna doamnă4 
o toaletă de... domni
șoară ?
• Arbitrul C. Gbiță. 

care a condus bine me
ciul Dinamo — Chimia, 
a comis o eroare, ca 
urmare a unei reduse 
mobilități. La un con
traatac, Vrinceanu și-a

am Uvit in- 
Eu știu ce 
• fii acci-

• Lucescu 
excesiv. ~ 
ruirea, 
cu care 
cu. De , ____ w
de ce ține ca toate ba
loanele care pleacă 
spre careul advers să 
treacă pe la eL Aceas
tă „filtrare- devine, 
uneori, frînă în acțiu
nile ofensive și li com- 
plexeară pe mai ti
nerii săi colegi. • Cînd 
scorul a devenit 4—1 
pentru Corvinul, Opri- 
șan a fost trecut... li
bero. Și acolo"a rămas, 
deși echipa sa, cu un 
om în plus, după eli
minai ea lui Agud, avea

^filtru"
De admirat dă- 

angajamentul 
a jucat Luces- 
neințeles, însă,

atacant cen- 
Jiului, Florea 

de- 
________  la di

vizionara C_ Știința Pe- 
a călcat 
mareînd 

al întîlnirii 
Flunedoara. 
Tg. Mureș 

sub orice 
critică la Petroșani. U- 
nul dintre cel mai 
șterși jucători ai echi
pei a fost Hajnal, care 
tot timpul meciului nu 
a făcut decit să-i re
proșeze antrenorului 
Bone că nu vede gre- 

celorlalți jucă- 
Președintele 

Tg._ Mureș,

trașaai. El 
cu ... dreptul, 
unicul gol 
cu Metalul 
• A.S.A. 
a evoluat

șelile 
tori, o 
A.S.A.
Gheorghe “ Pintilie, â 
felicitat la sfirșitul me
ciului cu Jiul brigada 
de arbitri pentru ma
niera in care a condus 
jocul. Totodată. Gh. 
Pintilie făcea remarca: 
-Sint de mulți ani Ia 
conducerea asociației, 
dar n-am văzut nici
odată echipa jucînd 
atit de slab. “ 
întimplat cu 
noștri- !

£ „Olimpia 
le probleme 
tiv...* 
intea jocului de : 
goviște Teodor 
— președintele 
lui satmărean. 
și Both I sînt i 
cuți, Bolba s-a ___
den lat la ultimul an
trenament. „Colac peste 
pupăză", in meciul cu 
C.S. Tîrgoviște Popa și 
Smarandpche au agra
vat și mai mult situa
ția Olimpiei. Primul 
s-a autoeliminat din te
ren, al doilea a acu
mulat al treilea carto
naș galben... Și cînd te 
gîndești că, în deschi
dere. juniorii sătmă
reni le dăduseră celor 
doi, și nu numai lor, o 
exemplară * ’
devotament 
gație 
ClUOUlir

Ceva s-a 
jucătorii

are gre- 
de efec-

— mărturisea îna- 
la Tir- 
Curpaș 
clubu- 
Kaizer 
nerefă- 

i acei-

lecție de 
și abne- 

pentru culorile

Fază din meciul Sport Club Bacău — Steaua 
(2—1) : fundașul băcăuan Panaite șutează la 
poarta bucureștenilor Foto : N. RIGLEA-Baeău

Accente
poștă) privind activitatea

tafon, 
îa 95, 

3758,
X-a :
L:29,9, 
aus-

38 115 
)mbi- 
19 087 
inații

I
I

:u I

poștă) privind activitatea ve
chiului club de pe Mureș. Po
vestește, cu emoție, Coloman 
Braun-Bogdan : „Duminică di
mineața, în agenție a intrat 
un grup 
nați și 
s-au interesat — .
procure dintre obiectele-amin
tire LJ.T.A. Și fiecare, pe mă
sura sumei de care dispunea, 
a cumpărat cite ceva. Au 
mulțumit — apoi — cu defe- 
rență. M-a impresionat în
treaga comportare a grupu
lui. Mă aștepta însă o și mai 
plăcută surpriză. După ce ti
nerii au trecut pe la ghișeu, 
s-a prezentat și cel ce-i înso
țea. Era antrenorul Silvia Stă- 
nescu, iar pasionați! amatori 
de amintiri alcătuiau echipa 
Universitatea Craiova, echipa- 
lider a Diviziei naționale de 
juniori. Iată cum, prin grija 
unui antrenor dornic sâ-i for
meze și sub alte aspecte — 
nu numai sub cel al instruirii 
—pe elevii lui, înregistrăm a- 
semenea frumoase preocu
pări “. (Ef. I.)

de tineri. Discipli- 
respectuoși, tinerii 

ce pot să-și

SPORT INFORMEAZĂ

s
7: 114 a 200 lei; cat. 8: 2386,25 a 
40 lei.

Report la categoria 1: 489.903 lei.
ORICINE JOACA POATE 

CIȘTIGA LA

SERIA I
Botoșani — Șiretul 

4—0 (2—0), Cristalul
— Laminorul Roman 
Danubiana Roman — 

Fălticeni 3—0 (2—0),
Nicolina

C.S.
cecea 
rohoi 
(0-1), 
resta __
brul Suceava ________ __ ...
0—0, C.F.R. Pașcani — Dorna Va
tra Dornei 1—1 (1—0), Metalul
Rădăuți — Metalul Botoșani 0—o, 
TEPRO Iași — Avintui “
0—0, Unirea Săvenl — 
Cîmpulung Moldovenesc .
nirea fiind exclusă din campio
nat).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XXJV-a: L C_S. 
BOTOȘANI 37 p (65—7), 3. Me
talul Rădăuți 30 p (44—M). X 
C.F.R. Pașcani 34 p (43—Z7)_ pe 
ultimele: 1L Șiretul Bueecea U 
p (20—43). 15. TEPRO Iași 16 p 
(20—32).

SERIA A H-a
I.M. Piatra Neamț — Energia 

Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 (0—1),
C.S.M. Borzeștl — Mineral Co- 
mănești 0—0. Rulmentul BIrlad — 
Hușana Huși 2—0 (1—0). Cetatea 
Tg. Neamț — Letea Bacău 1—1 
(0—0), Oituz Tg. Ocna — Bradul 
Rozncv 3—0 (2—0), Partizanul Ba
cău — DEMAR Mărășești 1—1 
(1—1), Aripile Bacău — Petrolul 
Moinețti 1—1 (1—1), Cimentul Bi- 
caz — Constructorul Vaslui I—1

Bu- 
Do- 
2—1
Fo- 

Zim- 
Iași

Frasin
A.S.A.

fr-3 (U-

DIVIZIA C - ETAPA A XXIV-a

oc o 
pro- 

:ipan- 
i ob- 
VIARI 

Re- 
urilor 
blica- 
? atît 
cente 
-șl a 
nîlne.

LOZ ÎN PLIC
• Autoturisme „Dacia 13M*B și 

„Skoda 105 L“ • Lozuri de* 
20.000, 10.000, 5.000, 2.000 lei etc. 
PRINTRE CEI MAI RECENTI 
CÎȘTIGÂTORI DE AUTOTURIS
ME se numără: Mihai MihaJ^a 
(corn. Modelu, jud. Ialomifci), 
Maria Corfar (Mediaș), Ion Năs- 
tase (București), Marioara Palela 
(corn Marasu, jud. Brăila),, Ni
colae Boroată (Drobeta-TV. Seve
rin) ș.a. Și dv puteți obține? sa
tisfacții asemănătoare participînd 
la cel mai simplu și popufar sis
tem de joc. MAI MULTE LO
ZURI — MAI MULTE ȘANSE DE 
SUCCES 1

o-o.
Pe primele locuri: 1. ENERGIA 

GH. GHEORGHIU-DEJ H p 
(43—11), x Letea Bacău JT p 
(50—IZ), 3. Partizanul Bacău »
p (37—24)— pe ultimele: 15 Ce
tatea Tg. Neamț 19 p (34—36). 1<- 
Oituz Tg. Ocna 8 p (17—54).

SERIA A m-a
Unirea IDS M.SA Focșani — Pe

trolul Berea 7—4 O—•). Oțelul 
Galați — Prahova Ploiești 1—0 
(0—0). F cresta Gogești — Dina
mo C.PJ* Focșani a—1 (4—1).
CLS.U. Galați — Olimpia Rm. Să
rat 7—4 (4—8), Petrolistul Bol-

Idești — Ancora Galați 1—1 (1—4), 
Luceafărul Adjud — Carpațl Ne- 
hoiu 4—1 (2—0>, Avintui Urzicenl 
— Metaiospart Galați 3—3 (2—0). 
Chimia B Șălcol

‘Ș.T —„8-.^.
FOCȘA — -----------

, Focșani M
Galați Mp. ____
15 Petrolul Berea ’6 p 
16. Metaiosport Galați 
(18-54).

SERIA A IV-a
Unirea Tricolor Brăila 

rina Mangalia 3—1 (2—1). 
tul Medgidia

(5S—9^ 2. Dinamo 
(50—14), l C.S.U. 
-17)... pe ultimele: 

(31—53),
P11

— Ma- 
. Cimen- 

Chlmpex Can-

stanța 3—0 (2—0). Arrubium Ma
cin — I.M.U. Medgidia 2—1 (2—4). 
Pescărușul Tulcea — Azotul Slo
bozia 2—0 (1—0). Granitul Baba- 
dag — Șoimii Cernavodă I—1 
(1—1), Unirea Elorie — Dacia 
Unirea Brăila 4—0 (2—4). Victoria 
Țăndărei — Voința Constanța 
1—I (1—0), Electronica Cor-star.- 
ța — Tractorul Vtziru 1—1 (4—4).

Pe primele locuri: 1—2. CIMEN
TUL MEDGIDIA 33 p (46— 1T) — 
16 victorii, UNIREA TRICOLOR 
BRAILA 35 p (54—Z3) — 16 vic
torii, X Azotul Slobozia 32 p 
(54—23)_ pe ultim eie: 15. Tracto
rul Vizir-a 13 p (25—56). 16- Ar- 
rubimn Măcin 13 p (23—15).

SERLA A V-a
Luceafărul H Bucureșri — TAL 

Bucurețti 4—1 (4—4). Mecanica 
Cnâ București — Viscjza Bucu
rești 1—4 (1—4), Sirena București
— LC^-LIL București 4—4. Uni
rea Trieolcr București — Voința 
București 1—1 O—l). Electronica 
București — Teiir.: metal Bucu
rești 1—1 (1—4), Abatorul Bocu- 
rești — Victoria Lebliu 14—1 
(3—4), Flacăra roșie Bucu
rești — Auicmecanica București 
1—3 (4—1). Automatica București
— Petrolul Bolintin 7—2 (4—1). 
Celuloza Călărași — Luceaărul I 
București 3—0 (Lurealăral s-a 
retras dm camp:-nat)

Pe primele locuri: 1- TJ4.B. 44 
p (32—22), 2. Mecanica fină 38 p 
(45—13). 1. Celuloza Călărași 33
p (41—16). 4. Automatica 33 p
(43—24)_ pe ultimele: 16. Victoria 
Lefilia 13 p (23—75). tt. Lucea
fărul n 12 D (23—W).

SERI A A VI-a
Flacăra Automecanlca Moreni

— Dinam o Alexandria 6—4 (3—4).
LO.B. Balș — Chimia Găești 1—0 
ț»—o>. Răsăritul Caracal — Pro
gresul Corabia 4—4 (1—0). Elec
tronistul Curtea de Argeș — Me
talul Mija 3-4 (3—4). ROVA Ro
șiori — Cetatea Tr. Măgurele 
1—4 (1—0). Cimentul Fieri —
Constructorul Pitești 2—1 (1—0),
Petrolul Videle' — Recolta Stol- 
cănești 4—0 (3—0), Dacia Pitești
— Progresul Pucioasa 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: L FLACARA 
MORENI 39 p (62—13), 2. ROVA 
Roșiori 29 p (35—20), 3. Progre
sul Pucioasa 27 p (35—28)... pe 
ultimele: 15 Chimia Găeștl 19 p 
(32—35), 16. Cetatea Tr. Măgurele 
18 p (33—37).

SERIA A VU-a
Forestierul Băbeni — Pandurii 

Tg. Jiu 0—4 (0—1), Minerul Mo- 
tru — Minerul Vulcan 2—0 (1—0), 
dimistul Rm. Vilcea — Metalur
gistul Sada 3—1 (1—0) — s-a ju
cat la Curtea de Argeș, Minerul 
Lopeni — Gloria Drobeta Tr. 
Ser. 3—4 (4—4). Dmma Orșova
— Constructc mi Craiova 3—0
(2—O. (XFJL Craiova — Progre
sul Băilești 1—4 (1—0. Lutru
Brezei — Unirea Drăgășani 4—0 
(1—0. Constructorul Tg. Jiu — 
Metalul Bovinari 4—1 (4—0).

Pe primele locuri: L PANDU
RII TG. JIU Xî p (77—25), 2. 
CLF R. Craiova » p (38—21). X 
Minerul Lupeni 28 p (45—23)— 
pe ultimele: 15. Unirea Drăgă- 
șa-1 it p (a—ii), 16. Construc
torul Tg. Jiu 17 p (29—43).

SERIA A VHI-a
Vulturii Textila Lugoj — Uni

rea Tomnatic 3—0 (2—0), Elec
tromotor Timișoara — Unirea 
Sinnicolau 1—1 (0—0). Știința Pe
troșani — Metalul Hunedoara 
X—4 (l—O. Gloria Reșița — Mi
nerul Ghelar 4—0 (O—O. Meta
lul Oțelu Roșu — ICRAL Timi
șoara 5—î (3—0). Unirea Alba ru- 
lia — Metalul Bocșa 3—0 (1—0), 
C.F.R Simeria — Laminorul Nă
drag 3—1 (1—1), C.I.L. Blaj —
Minerul Ora vița 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. VULTU
RII LUGOJ 31 P (45—23), X Uni
rea Stanleolau 33 p (34—23). 3, 
Unirea Alba Iulla 29 p (33—20)... 
pe ultimele: 15. C.LL. Blaj 16 p 
(13—36). 16. Metalul Hunedoara 13 
p (13—40).

SERIA A IX-a
Tricolorul Beluș — Strungul 

Arad 4—0, Bihoreana Marghita — 
Tehnofrig Cluj-Napoca 2—1 (0—1), 
Rapid Arad — Unirea Dej 1—0 
(1—0), Recolta Sal anta — Voința 
Oradia 4—1 (2—0), Minerul Bihor
— Minerul Suncuiuș 3—1 (1—0),
Metalul Aiud — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 5—0 (3—0), C.F.R.
Constructorul Arad — Sticla A- 
rieșul Turda 0—0, C.M. Cluj-Na
poca — Victoria In eu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 36 p (49—12), 2. Bi
horeana Marghita 33. p (45—16), 
3. Sticla Turda 32 p (35—14)... pe 
ultimele: 15. Minerul Bihor 17 p 
(24—41), 16. Tehnofrig Cluj-Na
poca 17 p (15—34).

SERIA A X-a
Minerul Băiuț — Someșul Sa

tu Mare 1—0 (0—0), Viitorul Glo

ria Șlmleu — Lăpușul Tg. Lăpuș 
0—2 (0—1), Minerul Baia Sprie — 
Minerul Ilba-Seinl 3—1 (2—0), He
be Sîngeorz Băi — CUPROM 
Bala Mare 1—1 (0—0) — s-a ju
cat la Năsăud. Minerul Băița — 
Silvicultorul Maieru 3—1 (0—1),
Oașul Negrești — Bradul Vișeu
2— 0 (1—0), Victoria Cărei — Mi
nerul Rodna 2—0 (1—0), Rapid 
Jibiu — Armătura zalău 0—3 
(Rapid a fost retrogradată în 
campionatul Județean).

Pe primele locuri: 1. SOME
ȘUL SATU MARE 34 p (46—14), 
x Armătura Zalău 30 p (55—27), 
X Oașul Negrești 27 p (46—18), 
4. CUPROM Baia Mare 27 p 
(33—30)... pe ultimele: 13. Bradul 
Vișeu 22 p (23—43). 14. Silviculto
rul Maieru 22 p (30—54). 15. Vi
itorul Șimleu 10 p (20—85).

SERIA A XI-a
Carpați Mtrșa — IM1X Agnita

3— 0 (1—0), Automecanlca Me
diaș — Construcții Sibiu 2—0 
(1—0), Oțelul Reghin — Metalul 
Copșa Mică 3—0 (3—0), INTER
Sibiu — Utilajul Făgăraș 1—0 
(1—0), Sticla Tîrnăveni — Chimia 
or. Victoria 3—2 (2—1), Metalul 
Sighișoara — Avintui Reghin 3—0 
(2—0), Mureșul Luduș — I.P.A. 
Sibiu 6—1 (1-0). Foresta Bistri
ța n-a jucat.

Pe primele locuri: 1. CARP ATI 
MIRȘA 30 p (40—23), 2. Metalul 
Sighișoara 28 p (36—15), 3. Chi
mia Victoria 25 p (31—25)... pe 
ultimele: 13. IMIX Agnita 20 p 
(25—38). 14. Metalul Copșa Mică 
20 p (24—41), 15. I.P.A. Sibiu 18 
p (34—33).

SERIA A XlI-a
Viitorul Gheorghenl — Precizia 

Săcele 1—0 (0—0). Carpațl Sinaia 
— Tractorul Miercurea Ciuc 4—0 
(0—0), Pragresul Odorheiu Secu
iesc — Torpedo Zărnești 3—0 
(1—0), Izvorul Tg. Secuiesc — 
Avintui Mlneeiu 1—0 (1—0), Mi
nerul Bălan — Mobila-Măgura 
Codlea 2—1 (1—0), Carpațl Bra
șov — Caraimanul Bușteni 2—0 
(1—0), Minerul Baraolt — C.S.U. 
Brașov 2—0 (0—0). l.R.A. Cîmpi- 
na — Metrom Brașov 0—3 (I.R.A. 
fiind exclusă din campionat).

Pe primele locuri: 1. VIITO
RUL GHEORGHENI 36 p (41—14),
2. Progresul Odorhei 33 p (46—16),
3. Carpați Sinaia 32 p (39—16)... 
pe ultimele: 14. Mobila Codlea 
20 p (26—26), 15. Avintui Mîneciu 
18 p (16—38).

★
Rezultatele nc-au fost transmise 

de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



Campionatele europene de box La landskrona (Suedia):

ION CERNAT Șl VALENTIN SILAGHI-VICTORIOȘI
Ț. Dinu - întrecut de sovieticul Kravțov, iar I. Boboc învins de... arbitri

NADIA COMANECI -10 LA BÎRNA!
KOLN. 7 (prin telefon). In 

reuniunea de la prînz a celei 
de a treia zi a campionatelor 
europene de box ce se dispută 
la „Sporthalle" din localitate 
am consemnat cea de a șasea 
victorie înregistrată de sportivii 
români, dintre cei 7 care au 
urcat pînă atunci treptele rin
gului actualei ediții a întrece
rilor.

Greul Ion Cernat a făcut și 
el primul pas spre locurile su
perioare ale categoriei. El a 
avut ca adversar pe portughe
zul Silva Miranda, un pugilist 
puternic, dar cu o tehnică rudi
mentară. Românul a încercat 
să se impună în lupta de a- 
proape, recomandabilă în ase
menea situații, prin lovituri ce 
ținteau străpungerea barajului 
de directe expediate de portu
ghez. Una dintre intenții i-a 
fost dejucată de adversar, care 
cu o directă l-a zdruncinat pe 
Cernat, obligat să asculte nu
mărătoarea arbitrului pînă Ia 
8. Ambițios, el a reluat ostili
tățile. și-a reglat mai. bine tirul 
loviturilor expediate, s-a apro
piat cu mai multă atenție de 
adversarul său și cu o directă 
de dreapta l-a trimis la podea 
pe Miranda. Portughezul s-a 
ridicat, a luat poziția de gardă, 
dar o nouă serie trimisă de 
Cernat l-a îngenunchiat pe Mi
randa. Românul a sesizat că 
este stăpîn pe situație. A aș
teptat ca adversarul să intre în 
gardă, s-a apropiat calm și, 
cînd mai erau 20 de secunde 
pînă la sfîrșitul primei reprize, 
cu o puternică directă de dreap
ta și-a expediat pentru a treia 
oară adversarul la podea, mo
ment în care arbitru] de ring 
a ridicat mina lui Cernat con- 
sfintindu-i victoria prin infe
rioritatea adversarului.

Cîteva cuvinte despre singu
rul boxer român învins în pri
mul meci. Pana Till Cercel a 
trebuit să coboare treptele rin
gului învins deoarece el a 
boxat ultima repriză a meciului 
său cu francezul de culoare

După C.M. de tenis de masă

EVOLUȚII CONTRADICTORII, REZULTATE SUB 
AȘTEPTĂRI ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

PHENIAN, 1 (prin telex). Iată 
că șl de la această ediție a C.M. 
de tenis de masă reprezentativa 
țării noastre se întoarce acasă 
fără rezultate deosebite. E drept, 
și băieții, și fetele au avut ici- 
colo cite o sclipire, cîte un re
zultat ceva mai răsărit, dar ni
mic durabil pe tabelele de con
curs. Echipa masculină (Ș. Do- 
boși, T. Gheorghe, Z. Bolim șl 
S. Crișan), care se angajase să 
obțină un loc mai bun decit acel 
13 de la Birmingham, nu a cîștl- 
gat nici o partidă în turneul 
respectiv șl a retrogradat în ca
tegoria valorică secundă. Au fost 
pierdute meciuri cu echipe pe 
care altă dată le învingeam fără 
probleme, semn că alții au 
crescut, în timp ce al noștri...

Formația feminină (Maria A- 
lexandru, Liana Mihuț și Eva 
Ferenczi) s-a plasat pe locul 10 
în grupă, evoluînd exasperant de 
slab, fără ambiție și nepromi- 
țînd mare lucru pentru viitor.

In probele individuale, de care 
ne legasem toate speranțele în- 
tr-o singură jucătoare, au fost 
cîteva sclipiri sporadice, întîm- 
plătoare, dar fără efect de evi
dențiat. în sfîrșit, nici la dublu 
feminin, în valoarea căruia am 
crezut, nu s-a realizat o perfor
manță la nivelul așteptărilor. Ar 
fl insă nedrept să reproșăm ceva 
Măriei Alexandru, nu numai pen
tru că, de-a lungul anilor, ea 
a adus patriei trei titluri mon
diale șl alte numeroase europene, 
aflrmîndu-se ca o mare sporti
vă. apreciată nu numai de noi, 
românii, ci șl pentru că, în si
tuația dată, ea a vrut, dar nu 
a mal putut face ceva. Nu este 
vina el că nu i-a urmat nimeni 
exemplul, că nu a venit nimeni 
lingă ea, să preia cu vrednicie 
• ștafetă glorioasă, de ani și 
ani. ața cum a făcut-o ea In 
1961 SL să ne gindlm bine, să 
amintim și factorilor de răspun
dere că au avut timp destul să 
pregătească o urmașă Măriei: 
18 ani 1

Desigur, așa cum se știe, nu 
a cerut nimeni Imposibilul, o- 
blectlvele Ia „mondiale* au fost 
rezonabile, au ținut seama de 
decalajul existent Intre sportivii 
noștri șl ceilalți. Cu atit este 
mai de neînțeles că aceste o- 
biective modeste nu s-au înde
plinit. Dar, să-l lăsăm pe spe
cialiști să-și exprime punctul de 
vedere. Antrenorul emerit Pa
neth Farkaș, responsabilul lotu
lui masculin: „Am preluat la 1 
ianuarie un lot neomogen. Am 
muncit mult să-l pun pe picioa
re. Jucătorii au evoluat inegal, 
au jucat slab cu cei slabi și bine 
cu cei puternici. Valoarea lor 

Londas cu maxilarul fracturat.
Odată cu înaintarea spre e- 

tapele superioare ale competi
ției, meciurile disputate aici 
devin tot mai spectaculoase șl 
mai dîrze. Păcat, însă, că odată 
cu aceasta au început să apară 
și unele neplăcute „erori" de 
arbitraj, unora dintre ele că- 
zîndu-le victime și sportivi ro
mâni. Reuniunea de seara a 
început cu un astfel de meet 
Ion Boboc (semimuscă), deși 
superior pe parcursul celor 
trei reprize vest-germa'nului 
Stefan Gertel, a fost declarat 
învins cu o decizie de 3—2. 
Este suficient, credem, să ară
tăm că în timp ce arbitrul iu
goslav Novicici l-a considerat 
învingător pe Boboc la o dife
rență de 2 puncte, iar norve
gianul Hannas la diferență de 
1 punct, ceilalți 3 arbitri — 
Turminen (Finlanda), Joos (El
veția) și Gardianenko (U.R.S.S.) 
— l-au preferat pe Gertel, toți 
Ia egalitate de punctaj (!!). Și 
astfel sportivul român a pără
sit concursul învins de... ar
bitri.

La „cocoș". Teodor Dinu a 
boxat bine în compania sovie
ticului Nikolai Kravtov și după 
primele două reprize ' avea 
chiar un ușor avantaj. In ul
timul rund. însă, Kravțov a 
lăsat o impresie mai bună, mai 
ales prin faptul că unul din
tre croșeele sale a făcut ca

FLORETISTUL PETRU KUKI
Turneul internațional de flo

retă bărbați de la Bonn a fost 
cîștigat de scrimerul Aleksandr 
Romankov (U.R.S.S.) cu 4 vic
torii, urmat de reprezentantul 
țării noastre. Petru Kuki, cu 
3 victorii. Pe locul III, An
drea Borella (Italia), campio
nul mondial de tineret din a- 
cest an, de la South Bend. în 
continuare, clasamentul turneu
lui final arată astfel: 4. Arca-

este însă cu mult sub nivelul 
mondial. Acasă vom analiza 
atent situația și vom trage con
cluziile necesare". Antrenoarea 
federală Ella Constantinescu, co
ordonatoarea întregii reprezenta
tive șl căpitan nejucător al for
mației feminine : „M-ați avizat 
că nu vreți să discutăm evoluția 
Măriei Alexandru, dar ca este 
pivotul echipei feminine. Ea a 
fost eonvinsă că va realiza ceva 
aici, la mondiale, și cind a vă
zut că nu-i merge jocul s-a e- 
nervat. Aștepta, firesc, ca măcar 
una din fete s-o ajute, să ciștige 
in meciurile de simplu ale pro
bei pe echipe. Cind pe umerii 
săi a rămas lotul, și nici ea nu 
a jucat bine, s-a enervat și mai 
tare... Ea a greșit mult și in 
probele individuale, iar in dublul 
„speranțelor" partenera ei a ju
cat ca și ea, cind bine, cind 
slab. Liana Mihuț a evoluat mai 
bine aici, mai ales in dublul e- 
chipei. Eva Ferenczi nu a co
respuns... Comportarea generală 
sub așteptări in fața unor ad
versari slabi sau a unora buni, 
dar care au jucat slab aici, lip
sa de rezistență, mai ales psi
hică, și altele atestă că pregă
tirea nu s-a ridicat la nivelul cu
venit in ansamblul ei. Dar, așa 
cum spunea antrenorul Paneth, 
se va analiza pe îndelete această 
situație acasă". Și — adăugăm 
noi — poate se va pune, în sfîr
șit, piciorul in prag.

Mircea COSTEA

ATLETISM • în cadrul con
cursului de la Fresno (Califor
nia), atletul finlandez Reijo 
Stahlberg a stabilit un nou re
cord național șl eea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui în proba de aruncarea greu
tății, cu rezultatul de 21,69 m. 
Coechipierul său Markku Tuokko 
a realizat, de asemenea, un nou 
record al țării sale în proba de 
aruncarea discului, cîștigînd cu 
68,12 m. Alte rezultate : suliță : 
Olsen (Canada) — 82,98 m ; înăl
țime : Sanders (S.U.A.) — 2,18 m; 
lungime — Echizuelen (Nigeria) — 
7,87 m ; 100 m plat : Iillorson 
(S.U.A.) 10,1. • Concursul de
maraton desfășurat la Van
couver a fost cîștigat de a- 
tletul australian Bill Scott, cro
nometrat pe clasica distanță de 
42,195 km cu timpul de 2 h 15:59.
I-au  urmat neozeelandezul Tony 
Good — 2 h 17:03 și canadianul 
Tom Howard — 2 h 18:32.

BASCHET • La Lyon, In pri
mul tur al „Cupei intercontinen
tale" (m) Franța — S.U.A. 98—86 

Dinu să fie numărat în picioa
re, ceea ce a determinat juriul 
sâ-i acorde sportivului sovietie 
victoria cu 3—2.

Seara tîrziu a urcat în ring 
și „mijlociul" Valentin Silaghi. 
El a făcut un meci foarte bun 
în compania vest-germanului 
Manfred Jasmann, care a în
cercat să atace, dar intențiile 
sale nu s-au putut realiza da
torită barajului de directe fă
cut de Silaghi. Sportivul român 
a condus lupta, cîștigînd deta
șat (5—0). în partida următoa
re, Silaghi îl va întîlni pe M. 
Gillieron (Elveția), învingător 
prin descalificare(i) în fața 
sovieticului Vladimir Sin.

Alte rezultate înregistrate: 
semimuscă : H. Pieleziak
(Polonia) b.p. J. Inarez (Spa
nia), D. Geilih (R.D.G.) b.p. 
A. Juntumaa (Finlanda) ; cocoș : 
I. Dudas (Ungaria) b.p. V. Pi- 
neszki (Polonia), St. Forster 
(R.D.G.) b.p. B. Angin (Turcia); 
mijlocie : Usivirta (Finlanda) 
b.ab. 1 Pficher (Austria). Nim- 
kiewikz (Polonia) b.k.o. 2 Mao- 
len (Franța). Gebauer (R.D.G.) 
b.p. Foler (Bulgaria) ; grea : 
Levay (Ungaria) b.p. Natto 
(Franța). Gortskov (U.R.S.S.) 
b.k.o. 1 Stoimenov (Bulgaria); 
G. Skrzecz (Polonia) b.p. Kaia 
(Turcia).

Mihai TRANCÂ

PE LOCUE 2 EA BONN
die Godel (Polonia) 2 v„
5. Francesco Cervi (Italia) 2
V., 6. Marthin Behr (R.F.G.)

PUNCTAJE DEOSEBITE IN
Prima zi a „Cupei Steaua", 

concurs internațional cu o par
ticipare valoroasă a trăgătorilor 
de la Ț.S.K.A. Moscova, Hon- 
ved Budapesta și Lcgia Varșo
via, s-a încheiat cu rezultate 
deosebite. Trei cifre de excep
ție au înregistrat, de pildă, țin- 
tașii sovietici, în proba de 
pistol liber. V. Terentiev, cu 
566 p, I. Raienko, cu 563 p și 
A. Egrișin, din nou cu 563 p, 
au dominat întrecerea, ocupînd, 
în această ordine, primele 
locuri ale clasamentului indivi
dual. în aceeași probă, L. Stan 
a înregistrat 553 p, M. Trușcă 
540 p, iar C. Țîrloiu 534 p. în 
clasamentul „intern" al probei, 
pe primul loc s-a clasat Ilie 
Petru (Olimpia), cu 553 p. un 
trăgător care a demonstrat în 
această primăvară că trebuie 
privit cu mai multă atenție și 
urmărit în consecință de selec
ționeri. Tot un trăgător sovietic, 
V. Vlasov, s-a impus in între
cerea de pușcă liberă 60 f c. 
Rezultatul său : 596 p. prin care 
a învins, la baraj, pe Romulus 
Nicolescu, în vervă ieri. Pe 10-

ANATOLI KARPOV 51 MIHAIL TAI 
ÎNVINGĂTORI LA MONTREAL

MONTREAL, 7 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah de 
la Montreal s-a încheiat cu vic
toria marilor maeștri sovietici A. 
Karpov și M. Tal, clasați pe pri
mul loc, la egalitate, cu cîte 12 
puncte din 13 posibile. Pe locu
rile următoare : L. Portisch (Un
garia) 10*/? p, L. Liubojevici 
(Iugoslavia) 9 p, B. Spasski 
(U.R.S.S.), J. Timman (Olanda) 
— 8«/a p, L. Kavalek (S.U.A.), R. 
Hubner (R.F.G.), V. Hort (Ceho
slovacia) — cîte 8 p și B. Larsen 
(Danemarca) 5’/2 p.

TELEX
(46—39). Au asistat peste 10 000 
de spectatori.

CICLISM • După 12 etape, în 
„Turul Spaniei" se menține lider 
francezul Christian LeVavassgur, 
urmat de olandezul Joop Zoete- 
melk — la 2 sec. Etapa a 12-a 
(Pampeluna — I.ogrono ; 149 km) 
a revenit belgianului Albert van 
Viierberghe în 3 h 49:19. • 
Ultima cursă clasică a sezo
nului de primăvară, campionatul 
orașului Zilrich, a fost cîștigată 
de Italianul Giuseppe Saroni 
(265,500 km în 6 h 32:59, medie 
orară de 40,316 km). Pe locul 2, 
tn același timp, a sosit compa
triotul său Francesco Moser, Iar 
pe locul 3, la lâ s, belgianul De- 
meyer.

HANDBAL • în med tur pen
tru finala „Cupd Cupelor" (m), 
S. C. Magdeburg (R.D.G.) —
V.f.L. Gummersbach (R.F.G.)

COPENHAGA. 7 (prin tele
fon). — In cursul dimineții de 
luni, gimnastele noastre care 
vor participa, la finele aces
tei săptămîni, la cea de-a 12-a 
ediție a campionatelor europe
ne, au sosit ta orașul gazdă 
al competiției, după un scurt 
stagiu de pregătire și cîteva 
concursuri demonstrative în 
Suedia. Duminică seara, de 
pildă, gimnastele noastre au 
susținut un concurs de verifi
care cu echipa Suediei. la 
Landskrona, în cursul căruia 
Nadia Comăneci a îneîntat pu-

„CIM intr MUTAȚII în ierarhia 
CELOR MAI BUNE ECHIPE DE POLO

RIJEKA, 7 (prin telefon). 
Așadar, echipa de polo a Un
gariei, de șase ori campioană 
olimpică, cîștigătoare a titlului 
mondial în 1973, și-a adăugat 
duminică seara un nou succes 
în bogatu-i palmares, terminînd 
pe locul I în prima ediție a 
„Cupei F.I.N.A.", competiție 
care a reunit la start primele 
opt clasate la ultimul campio
nat al lumii. Victoria poloiști- 
lor din Ungaria, conturată încă 
de sîmbătă seara, după verita
bilul derby cu echipa S.U.A. 
(4—3), a fost ușor umbrită de 
evoluția din ultimul joc. învin- 
gătoarea competiției a început 
meciul cu Iugoslavia (echipa 
gazdă avea nevoie de victorie 
pentru a ocupa locul III) fără 
Szapo, Szivos și Molnar, doar 
primul intrînd în bazin abia 
în repriza secundă, la scorul de 
4—0 în favoarea gazdelor. Fi- 
nalmente, formația iugoslavă 
și-a atins scopul, cîștigînd cu

„CUPA STEAUA * LA TIR
cui 3, ungurul F. Szilagi, cu 594 
p. întrecerea juniorilor a re
venit lui F. Cristofor, cu 594 p. 
Excelent rezultatul — 597 p — 
lui N. Rotaru, clasat pe primul 
loc în clasamentul invitaților 
interni ai „Cupei Steaua". La 
pușcă standard 3x20 f juniori, 
locul I a revenit lui Victor 
Popa, cu 556 p, iar pistolul 
standard senioare Anei Cioba- 
nu, cu 579 p. Adrian VASILIU |

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 26): Osijek

— Steaua Roșie Belgrad1 2—2;
Borac Banja Luka — Buducnost
2— 0; O.F.K. Belgrad — Sarajevo
3— 0; Rijeka — Zagreb 2—0; Voj- 
vodina Novi Sad — Sloboda Tuz
la 5—0; Vîlez Mostar — Partizan 
Belgrad 4—1; Radnicki Niș — 
Napredak 3—0; Dynamo Zagreb
— Olimpia Liubliana 1—1; Ze- 
lezniciar Sarajevo — Hajduk 
Split 2—2. Pe primele două 
locuri, Hajduk — 38 p și Dyna
mo — 36 p.

SPANIA (et. 30) : Santander
— Sevilla 2—3; Valencia — val- 

Jecano 1—1; Salamanca — Real
Sociedad 1—3; C.F. Barcelona — 
Espanol 2—1: Las Palmas — At
letico Madrid 1—0; Atletico Bil
bao — Gijon 1—1; Burgos — Cel- 
ta Vlgo 1—0 ; Huelva — Hercules
3—1; Real Madrid — Saragossa 
2—1. tn clasament: 1. Real Ma
drid — 42 p, 2. Gijon — 39 P,
3. Las Palmas — 36 p.

POLONIA (et. 24): Widzew
Lodz — Zaglembie Sosnowiec 
1—1 ; Odra Opole — Polonia By
tom 1—2; Ruch Chorzow — Po
gon Szczecin 1—0; Wisla Craco
via — G.K.S. Katowice 1—1 ; 
Szombierki Bytom — Lech Poz
nan 1—1; Slask Wroclaw — 
Gwardia Varșovia 0—0; Stahl Mie- 
lee — L.K.S. Lodz 4—1; Legia

18—15 (11—7). Returul — la 13
mal. la Dortmund.

SCRIMA • Ediția din acest an 
a „Trofeului Jeanty" a revenit 
floretistei sovietice Valentina Si
dorova. Ea a fost urmată de 
Schwartzenberger (Ungaria), Lo- 
sert (R.F.G.), Szocs (Ungaria), 
Glliazova și Belova (ambele 
(U.R.S.S.). Reprezentantele țării 
noastre au ratat Intrarea în tur
neul final.

TENIS • „Cupa Federației" 
(feminin), desfășurată la Madrid, 
a revenit selecționatei S.U.A., 
care a învins in finală cu 3—0 
formația Australiei, cîștigînd ast
fel pentru a 8-a oară trofeul : 
Chris Evert — Dianne Fromholtz 
2—6, 6—3, 8—6 : Tracy Austin — 
Kerry Reid 6—3, 6—0 ; Casals, 
King — Turnbull, Reid 3—6, 6—3, 
8—6. • Turneul final al Circui
tului W.C.T. s-a încheiat la Da
llas (Texas) cu victoria tînărului 
tenisman american John McEn
roe, care l-a întrecut în finală 
cu 7—5, 4—6, 6—2, 7—6 pe suede
zul Bjdrn Borg. 

blicul spectator cu evoluțiile 
sale de înaltă ținută. In con
sens unanim, publicul și arbi
trajul au acordat Nadiei nota 
10 la bîrnă. La sărituri și pa
ralele ea a primit 9,90, iar la 
sol — 9,85. Deci, un total de 39,65 
pentru Nadia Comăneci. urma
tă de Anca Kiss cu 38,70 șl 
Emilia Eberle cu 38,65.

Presa sportivă suedeză elo
giază, ta edițiile de luni, com
portarea gimnastelor românce și 
le acordă mari șanse la apro
piatele campionate europene.

In acest fel, noua ierarhie a 
marilor valori în polo-ul mon
dial, după jocurile de la Bel
grad și Rijeka. se prezintă 
astfel: 1. Ungaria 11 p, 2. S.U.A. 
10 p (40—26), 3. Iugoslavia 10 p 
(38—32), 4. U.R.S.S. 9 p, 5. K.F. 
Germania 8 p, 6. Italia 4 p, 
7. România 3 p, 8. Bulgaria 1 p.

Față de clasamentul ultimu
lui campionat mondial, doar 
trei echipe și-au menținut ve
chile poziții: Iugoslavia. U.R.S.S. 
și Bulgaria. Formația Ungariei 
a urcat o treaptă, cea a R.F. 
Germania două, iar S.U.A. a 
cîștigat trei locuri, revenind, 
după 7 ani, din nou pe podium. 
Reprezentativa Italiei, campioa
nă a lumii, a căzut tocmai pe 
poziția a șasea, iar cea a Româ
niei a coborît de la locul 6 
la 7.

Așa cum am mai precizat și 
în relatările anterioare, poloiștii 
români au evoluat cu mult sub 
așteptări, reprizele jucate la 
valoarea care nu in puține rîn- 
duri le-a fost subliniată putîn- 
du-se număra pe degete. Tur
neul de la Belgrad și Rijeka,' 
deosebit de important ca etapă 
de pregătire a campaniei olim
pice, a reușit să dezvăluie mai 
multe puncte critice privind jo
cul poloiștilor români, chiar 
componența actuală a reprezen
tativei.

A fost un turneu plin de în
vățăminte, ce a prilejuit nume
roase concluzii pe care le vom 
dezbate intr-un viitor număr 
al ziarului nostru.

ÎN EUROPA
Varșovia — Arka Gdynia 0—0, 
tn clasament: 1. Ruch — 33 p,
2. Widzew — 31 p, 3. Stahl — 
29 p.

R. F. GERMANIA (et. 30) : F.C. 
Kaiserslautern — Arminia Bie
lefeld 3—2; Fortuna Diisseldorf 
— Schalke 04 3—1; S.V. Ham
burg — M.S.V. Duisburg 3—0; 
V.f.B. Stuttgart — V.f.L. Bochum
2—0; Hertha B.S.C. — Werder 
Bremen 0—2; F.C. Koln — Bo
russia Monchengladbach 1—1; 
Darmstadt — Bayern Miinchen
1—3 ; Borussia Dortmund — 
Eintracht Braunschweig 2—2. Pe 
primele trei locuri. V.f.B. Stut
tgart — 43 p; S.V. Hamburg — 
42 p (un joc mai puțin dispu
tat), F.C. Kaiserslautern — 42 p.

★
• într-un meci internațional a- 

mical, selecționata de tineret a 
Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul dî 3—1 (1—1) formația simi
lară a U.R.S.S.

RECORDUL MONDIAL 
PE 110 mg 

COBOARĂ LA 13,0!
NEW YORK, 7 (Agerpres). 

In cadrul concursului interna- 
tional desfășurat la Los An
geles, atletul american Renaldo 
Nehemiah (20 ani) a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de 110 m garduri, cu timpul de 
13,0. Cu o lună în urmă, la 
San Jos<5, el fusese cronome
trat în 13,16, doborînd recordul 
lumii, care aparținea, din anul 
1977, cubanezului Alejandro Ca- 
sanas, cu 13,21.

In cadrul aceluiași concurs, 
cursa de 400 m a revenit ame
ricanului Willie Smith — 45,55 
(cea mai bună performanță 
mondială a anului). în timp ce 
dublul campion olimpic Alberto 
Juantorena (Cuba) a ocupat lo
cul trei, cu 46,20. Alte rezulta
te : 100 m plat — McTear 10,17 j 
prăjină — Tully 5.33 m ; 800 m 
— Robinson 1:48,29.


