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IAdmirabilele noastre sportive dedică 
prestigioasele lor performanțe celei de a 
35-a aniversări a eliberării Patriei ?•
Congresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român

1975-1977-1979, TRIPTIC Of AUR Al fXCEPJIIWALEI NOASTRE GIMNASTE

NADIA COMĂNECI DIN NOU
CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ A EUROPEI
EMILIA EBERLE, medalie de argint, 
o ascensiune vertiginoasă pe podium
PIELITA RlIUN (10CU1 V)
UN DEBUT UIMITOR

MARILE ÎMPLINIRI 
DE LA COPENHAGA...
Istoria de aur a gimnasticii noastre, începută la Skien în 

1975, continuată glorios la Olimpiada de la Montreal 1976 ți 
„europenele" de la Praga 1977, a fost trecută prin filtrul 
dificil, totuși cu aur, al „mondialelor" de la Strasbourg 1978, 
pentru ca ieri să înregistreze un adevărat triumf. Este trium
ful mișcării noastre sportive, condusă ți îndrumată de partid. 
Este triumful muncii îndîrjite, pasionate, de înaltă calificare, 
muncă și dorință de afirmare proliferate in centre -din în
treaga țară, care au dus la descoperirea ți afirmarea altor 
talente pe lingă cel al Nadiei Comăneci, ața cum s-au dovedit 
Emilia Eberle (din Arad) și acum Melita Ruhn (din Sibiu). 
Este triumful școlilor de austeră și dirză pregătire de la 
Onești și, de curînd, Deva, unde antrenorul Bela Karoly ți 
soția sa, Marta, au selecționat, format ți șlefuit marile ta
lente de azi, devenite vedete ale gimnasticii mondiale.

Ieri au fost culese noi roade ale acestor S ani de aur ai 
gimnasticii noastre și obținută revanșa sportivă pentru cam
pionatul mondial de la Strasbourg, la care unele neimpliniși 
au generat marile ambiții împlinite minunat, aseară, la 
Copenhaga, cu victorii ce se transformă in importante opțiuni 
pentru campionatele mondiale de la Dallas (decembrie 1979) 
și Jocurile Olimpice de la Moscova 1980. (a.n.)

COPENHAGA, 11 (prin 
telefon). Ziua de 11 mai 
s» va înscrie ca o zi me
morabilă, 
semnificații 
gimnasticii noastre, 
sportului românesc, 
capitala Danemarcei, 
Nadia Comăneci, Emilia 
Eberle și Melita Ruhn, 
sportivele care au repre
zentat țara noastră la
această tradițională și
prestigioasă competiție, 
au încălzit inimile tutu
ror spectatorilor, trans
formați pe moment 
mii de susținători 
gimnastelor românce. 
Sportivele noastre au 
realizat un mare succes, 
care cu siguranță va a- 
vea un răsunător ecou 
internațional. Dealtfel, 
chiar acum, la centru) 
de presă de la Bondby 
Hallen, cei aproape 100

ziariști sosiți la corn-

Astă-seară, la Koln, finalele campionatelor europene de box

PUGILIȘTll ROMÂNI DANIEI RADU Șl 
VALENTIN SIEAGHI ÎN EUPÎÂ PENTRU EIEEU
----------------- - PROGRAMUL FINALELOR

Semimuscă
Muscă 
Cocoș 
Pană 
Semi ușoară 
Ușoară 
Semlmijlocle 
Mijlocie mică 
Mijlocie 
Semigrea 
Grea 
Supergrea •

: S.Sabirov (U.R.S.S.) — P. Gbeilich (R.D.G.)
: H. Srednicki (Polonia) — Daniel Radu (România) 
: D. Pehlivanov (Bulgaria) — N. Kravțov (U.RS.S.) 
: V. Ribakov (U.R.S.S.) — T. Andrejkowskl (Bulg.) 
: R. Weller (R.F.G) — V. Demianenko (U.R.S.S.) 
: P. Oliva (Italia) — S. Konokbaev (U.R.S.S.) 
: St. Mircovici (Iugoslavia) — H. Muller (R.F.G.) 
: M. Perunovici (Iugoslavia) —V. Savcenko (U.R.S.S.) 
: T. Uusivirta (Finlanda) — Valentin Sllaghl (Rom.) 
: Al. Nicotian (U.R.S.S.) — T. Kacear (Iugoslavia) 
: IV. Rohnert (R.D.G.) — Ev. Gorstkov (U.R.S.S.) 
: P. Bussing (R.F.G.) — F. Somody (Ungaria)

KOLN, 11 (prin telefon). 
După o săptămînă de aprige 
întreceri, ediția a XXIII-a a 
campionatelor europene de box 
amator a ajuns în faza finală. 
La acest ultim act, sint pre- 
zenți 24 de pugilisti din 10 
țări; U.R.S.S. — 8, R.F.G. ți

Iugoslavia cite 3, România, 
R.D.G, și Bulgaria cite 2, Po
lonia, Ungaria, Finlanda și 
Italia, cite 1

în reuniunea de s'mbătă sea
ră, în lupta pentru cucerirea

(Continuare in pag. 2-3)

cu profunde 
în istoria 

a 
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in 
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de
petiție se grăbesc să co
munice, în premieră 
mondială, prin zeci de 
telexuri și telefoane, lu
mii întregi vestea că 
Nadia Comăneci, tripla 
campioană olimpică la 
Montreal și dubla cam
pioană europeană de la 
Skien și Praga, a re
purtat un nou și strălu
citor succes, reușind să 
învingă net pe campioana 
mondială de la Stras
bourg, Elena Muhina, și 
să cucerească pentru a 
treia oară consecutiv ti
tlul de campioană abso
lută a Europei ți intrind 
astfel în mod definitiv 
în posesia trofeului 
Federației internațmnale 
de g:mnastică.

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag a 4-a)

MELITA 
RtH.'l

EMILIA 
EBERLE

CLASAMENTUL INDIVIDUAL COMPUS
1. NADIA COMANECI (România} 39,45
2. Emilia Eberle (România) 38,85
3. Natalia Sapcșnikova (Uniunea Sovietică) 38,75
4. Elena Muhina (Uniunea Sovietică) 38,70
5. Melita Ruhn (România) 38,15
6. Vera Cerna (Cehoslovacia) 38,00
7. Eva Mareckova (Cehoslovacia) 38,00
8. Maxi Gnauck (R.D. Germană) 38,00
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p 
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Cei 5 dețină
tori ai medalii
lor de bronz Ia 
campionatele eu
ropene de box. 
ediția a XXIII- 
a : de Ia stin
gă : Dragomir 
Die. Carol Haj- 
nal. Ion Bu- 
dușan. Georgică 
Donici ți Ion 
Cernat.

iui ca tuvx

Mîine, la Limassol

în preliminariile C. E.

MECIUL DE FOTBAL 
CIPRU - ROMÂNIA
LIMASSOL, 11 (prin telefon).' 

La capătul a două ore de zbor 
(pe ruta București — Larnaka) 
și a încă unui ceas de drum, 
cu autocarul, echipa națională 
a României a sosit, la amiază, 
la Limassol, locul de desfășu
rare a meciului cu reprezenta
tiva Ciprului contînd pentru 
preliminariile campionaiului eu
ropean. Fotbaliștii români au 
fost întimpinați de oficiali ai 
federației cipriote de specialita
te, de ziariști și fotoreporteri/ 
de... o căldură de 32 grade la 
umbră, temperatură obișnuită 
în luna mai în această exotică

(Continuare în pag. 2-3)



MAI MULȚI TINERI EXCELENT PREGĂTIȚI,

MAI MULTE TITLURI Șl MEDALII
G Interviu cu prel. Victor dona, secretar responsabil al r.R. lupte
Au trecut „europenele" de 

lupte de la București și, fi
resc, gîndurile, însoțite de în
dreptățite speranțe, se îndreap
tă acum spre marile competiții 
viitoare, spre căile unor noi 
progrese si afirmări prestigioa
se în arena internațională. Ce 
a urmat, așadar, tovarășe prof. 
Victor Dona, după bilanțul ce
lor 10 medalii, completat cu 
titlul de cea mai bună echipă 
a continentului, cucerit pentru 
a doua oară consecutiv de for
mația reprezentativă a țării 
noastre, în întrecerile de greco- 
romane 1

■— Mai tatii, o analiză realis
tă, exigentă, care a reliefat ne
cesitatea consolidării succese
lor remarcabile obținute la 
greco-romane, dar și -cerința 
de’ apropiere față de nivelul 
tehnic și valoric mondial a 
sportivilor din lotul de „libere", 
îndeplinirea acestor obiective 
este, desigur, condiționată de 
frnbunătățirea și perfecționarea 
continuă a procesului de pre
gătire, dar și de o preocupare 
mai susținută pentru promo
varea curajoasă a elementelor 
tinere, cu posibilități de a se 
impune rapid în elita mondială 
a luptelor.

— Nu ne surprinde, dar 
no face mare plăcere să a- 
flăm o asemenea înțelegere 
a rolului „schimbului de 
mîine" într-o disciplină în 
care, de exemplu, campionii 
europeni ai ediției 1979 au 
vîrsta lui Ion Draica (21), 
Ștefan Rusu (23) sau Con
stantin Alexandru (25)...

— Ați amintit de fruntașii e- 
ehipei de greco-romane și cred 
că este necesară o precizare. 
Cu un an ta urmă, la C.E. de 
la Oslo, formația României cu
cerea locul I în clasamentul 
pe națiuni, întrecînd -reprezen
tativa Uniunii Sovietice cu 
12,25 puncte. La București, 
echipa de greco-romane și-a 
păstrat titlul, dar diferența a 
fost doar de un punct ! Iată de 
ce trebuie să facem totul pen
tru a pregăti la un nivel supe
rior și ■ alți tineri luptători.

— Pe cine aveți în vede
re ? Caro dintre aceștia ar 
putea obține (firește dacă 
vor răspunde încrederii a- 
cordate) titularizarea în 
echipa de greco-romane, să 
spunem chiar pentru cam
pionatele mondiale din lu
na august, de Ia San Diego ?

— Colectivul tehnic (Ion 
Corneanu — antrenor coordo
nator la ambele stiluri, Ion 
Cernea, Nicolae Pavel, Station 
Pobescu, Eugen Hupcă și dr. 
Nicolae Ploeșteanu) a și înce
put. să caute și să aplice so
luții pentru deplina valorifica
re a talentului și calității unor 
sportivi, cum sint: Nicolae 
Zamfir (57 kg), Ștefan Negrișan 
șt Dănut A’acoboaîe (62 kg). 
Gheorghe Minea (74 kg)...

— Ce măsuri a adoptat 
federația pentru ca și Ia 
„libere" să fie obținute re
zultate pe măsura condiți
ilor (i a așteptărilor 7

— Să spunem lucrurilor pe 
nume : decalajul între cele 
două stiluri este evident și, 
din păcate, încă prea mare. 
După campionatele' mondiale 
de la Ciudad de Mexico s-a 
realizat un progres incontes
tabil, dar, față de ediția trecu
tă a „europenelor", rezultatele 
de la București au evidențiat 
tacă destule neajunsuri: nivel 
tehnic compptițional sub cerin
țele marilor competiții conti
nentale, neacoperirea valorică 
corespunzătoare decît la puține 
categorii de greutate, capaci
tatea de efort redusă a unor 
sportivi etc. Sperăm să elimi
năm, în mare măsură, aces
te deficiențe printr-o pregăti
re mult mai intensă, mai solid 
fundamentată științific. Ne-am 
propus, de asemenea, formarea 
unui singur lot (spre deosebire 
de cele două grupe în cadrul 
cărora s-a încercat formarea 
echipei pentru C.E. de la Bucu
rești), care să fie completat 
și ' definitivat după finalele 
campionatelor naționale, pro
gramate la Iași, între 1 și 3 
iunie. Va fi încă un prilej pen
tru antrenorii acestui lot (Vas- 
eul Popovici, Vasile Iorga. Ion 
Bătrîn și dr. Nicolae. Lazăr) 
de a titulariza cele mai talen
tate elemente tinere din dife
rite centre, de lupte din țară.

— înțelegem că problema 
tineretului preocupă fede
rația de specialitate nu nii-

mai la nivelul loturilor re
prezentative de seniori.-

— Nu se poate discuta des
pre „schimbul de ntitae" doar 
cu gîndul la prima mare com
petiție (Campibnâtele mondiale 
de la San Diego). Ne-am ocu
pat cu multă atenție de pre
gătirea echipei noastre care 
va participa la Balcaniada de 
tineret din Bulgaria. Am acor
dat o- importanță deosebită 
campionatelor naționale de ju
niori, desfășurate recent la 
Brăila (libere) și Baia Mare 
(greco-romane). Vom acționa 
mai eficient ca pînă acum pen
tru consolidarea activității di
feritelor centre din țară, do
rind ca exemplul celor de 
greco-romane de la Rădăuți 
sau Suceava să fie urmat și la 
stilul libere, ta Galați, Reșița, 
Brașov, Buzău, începînd cu Ini
țierea și pregătirea de bază a 
tinerilor luptători (9—12 ani) 
din satele apropiate și conti- 
nuînd cu activitatea de perfor
manță a acestora în centrele 
amintite.

In concluzie, pentru AZI și 
pentru MÎINE, cu. cit _ mai 
mulți tineri talentați, . îndru
mați și pregătiți cu pasiune și 
răspundere — cu atît mai mul
te titluri și medalii în disci
plina luptelor, pentru gloria 
sportului românesc în lume.

Dan GĂRLEȘTEANU

suim ARDELEANU (C. s. Satu Mare) ÎNVINGĂTOARE

CAMPIONATE • COMPETIȚII ©
TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI FEMININ 

DE BASCHET
TG. MUREȘ, 11 (prin telefon). 

Turneul final al campionatului 
național de baschet feminin a 
debutat vineri ta sala ’sporturilor 
dta localitate cu un meci al am
bițiilor, desfășurat tatrs Crișul 
Oradea — virtuală campioană a 
României — și Rapid București,' 
tacă deținătoare a titlului. A fost 
o partidă care, fără a avea vir
tuți tehnice deosebite, a plăcut 
datorită dîrzeniei cu care s-a 
luptat, ritmului viu al acțiunilor 
ofensive șl atractivei evoluții a 
scorului. Este drept, prima re
priză nu lăsa să se întrevadă o 
dispută echilibrată, deoarece fe
roviarele, cu Gabriela Bosco, 
Eugenia Gherghișan șl Angela 
lordache alcătuind un trio eficient 
(deși prea puțin ajutate de par
tenerele ta alte, Marla Andreescu 
șl Marla Csikos), au dominat, 
detașîndu-se la un moment dat 
la 15 puncte (39—24 ta min. 19).

A urmat Insă repriza ta care 
orădencele au demonstrat adevă
rata lor valoare, care le va a- 
duce duminică la prînz bineme
ritatele tricouri de campioane. 
Pi fondul unei pregătiri fizice 
net superioare celei a adversare
lor, elevele antrenorului Traian 
Constautinescu au aplicat un 
presing irezistibil, datorită căruia 
au cucerit minge după minge șl 
au Întreprins contraatacuri ta se
rie, la acest capitol strălucind

Adriana Niculescu. Drept urmare, 
diferența a scăzut văzînd cu o- 
chii, iar în min. 26 tabela de 
marcaj indica scor egal : 49—49.

Au urmat 5^—6 minute de ega
lități și inversări de scor, pentru 
ca din min. 33 Crișul să ss dis
tanțeze decisiv (80—67 în min. 
37). în final, feroviarele au re
făcut vertiginos (dar era prea 
tîrziu) datorită bunei evoluții a 
jucătoarei Camelia Tatu, care a 
înscris 10 puncte în mai puțin 
de 3 minute.

Scor final : 83—77 (30—11) pen
tru Crișul. Au marcat : Niculescu 
28, Szabo 18, Varga 10, Moraru 
8, Tabără 8, Funckenhauser 7, 
Grigoraș 2, Constantines cu 2 de 
la învingătoare și Bosco 21, Gher- 
ghișan 15, Andrees cu 13, Iordache 
10, Tatu 10, Csikos 5, Bartha 3 
de la învinse. Au arbitrat bine 
P. Pasăre (București) și L Hor
vath (Cluj-Napoca).

într-un meci la fel de intere
sant, cu captivante răsturnări de 
scor, Universitatea Timișoara a 
întrecut Voința București cu 
81—78 (33—35). Cele mai eficiente 
jucătoare : Așteleanu 25, Casetti 
15, Gross 14 și Bodea 10 de la 
timișorence, Tomescu 20, Borș 
ÎS și Radul eseu 16 de la bucu- 
reștence. Au condus bine J. An
tonescu (Buc.) și I. David (Bo
toșani) . întrecerile continuă.

Dumitru STANCULESCU
Campionatul republican de călărie (etapa I) 

VICTOR DEMIAN (DINAMO), ÎNVINGĂTOR LA 
„SEMIUȘOARĂ**
telefon).

durat
CBAIOVA, U (prin

Ploaia torențială care a ____
toată dimineața șl-a pus serios 
amprenta asupra evoluției

CAM
STEAUA-
CampionatelJ 

handbal se a 
ediției 1973/791 
line șl femiiti 
minică ta d 
(etapa a Xvl 
zona unui ma 
capul de afiș] 
STEAUA — I 
MARE, conlrJ 
echipe cu ma 
viștii bucureș 
Cluj-Napoca, 
versitățfi din 
cile șîntem I 
este așteptat I 
res. Din etan 
atenția dispi 
(unde Știința 
poziția de lidl

MilN
Steaua joaci

SIMBATA

CONSTANȚA, 11 (prin tele
fon). Finala campionatului na
țional individual feminin de 
floretă a reunit,. pe planșele 
din Sala sporturilor, primele 12 
scrimere ale țării, calificate din 
fazele anterioare. întrecerea, 
care se anunța deosebit de e- 
chilibrată prin participarea in 
corpore a lotului reprezentativ 
(absentă fiind cea mai nou ve
nită în lot, junioara Gabriela 
Betuker), s-a dovedit, în cele 
din urmă, fără probleme to 
ceea ce privește desemnarea 
cîștigătoarei. Aceasta s-a dato
rat, în principal, formei deose
bite manifestate de reprezen
tanta Clubului sportiv din Satu 
Mare, Suzana Ardeleanu (ce 
bine ar fi dacă ea ar trage cu 
aceeași siguranță și în competi
țiile internaționale I), iar pe de 
altă parte formei oscilante do
vedită de reprezentantele clu
bului tomitan. Farul, Viorica 
Țurcan și Marcela Moldovan.

După 9 victorii consecutive, 
Suzana Ardeleanu se - detașase 
ca lideră autoritară, șansele 
sale de a obține titlul de cam
pioană națională fiind foarte 
mari, totrucît în ultima treime 
a concursului urma să totîl- 
nească pe reprezentantele clu
bului Dinamo București, Aurora 
Dan, Mariana Bog și Carmen 
Docan, care, pînă atunci, nu e- 
miteau pretenții deosebite. Așa 
s-a și întîmplat, fa cele din 
urmă, 
ment" 
Mare 
titlul, 
totea

pierdut la Aurora Dan (5—3), 
ratînd astfel prilejul de a ter
mina neînvinsă competiția.

Mult mai strînsă a fost dis
puta pentru celelalte două 
locuri pe podium. Decisiv a fost 
asaltul dintre Viorica Țurcan și 
Adriana Dragomir, ta care ta 
eventualitatea victoriei scrime- 
rei de la Farul aceasta ar fi 
terminat pe locul 2, determi- 
nînd, implicit, și „remorcarea" 
coechipierei sale Marcela. Mol
dovan pe locul 3. Dar Adriana 
Dragomir și-a apărat cu multă 
convingere șansele, cîștigînd net 
(5—2), astfel incit Viorica Țur- 
can a reușit să-și păstreze lo
cul secund numai pe bază de 
tușaveraj (+15 față de +13) în 
fața Adrianei Dragomir.

Clasamentul finalei: 1. SUZA
NA ARDELEANU (C.S. S. Ma
re) 10 v. — campioană naționa
lă pe 1979, 2. Viorica Țurcan 
(Farul) 8 v <+15), 3. Adriana 
Dragomir (Steaua) 8 v (+13), 
4. Marcela Moldovan (Farul) 
7 v (+15), 5. Ecateriua Stahl
(Steaua) 7 v (+13), 6. Magdale
na
7.
8.
v.,

amprenta asupra evoluției celor 
40 de călăreți care s-au aliniat 
la startul primei probe a campio
natului republican de obstacole 
— categoria semlușoară. Prezența 
a numeroși concurenți tineri s-a 
făcut simțită prin unele greșeli 
comise pe parcursul prevăzut cu 
10 obstacole (112 sărituri), astfel 
că numai 11 dintre ei au reușit 
să intre în baraj. Trebuie să 
spunem, însă, că majoritatea ce
lor care n-au intrat în baraj au 
fost penalizați doar pentru o sin
gură greșeală. Aceasta ne deter
mină să apreciem, avlnd în ve
dere și condițiile atmosferice, că 
el au totuși o bună pregătire de 
concurs.

Odată cu începerea barajului 
(la cronometru) a început și 
ploaia (care contenise cu puțin 
timp înainte de startul în probă),

Odată cu 1 
international 
privirile se Is 
campionatul n 
ia mîine. Dan 
... plenul său, 
cele opt pari 
aminate ( I 7)1 
(care trebuia 
este plecată îl 
unde, după- u 
Intîlni mîine, 
selecționată a 
(partida cu R| 
pentru 13 lua 
s-a deplasat 
(Iși va juca 
RC Sportul sl 
rești, la 6 iu 
unei invita tiv 
Naudary. C.Si 
turneu ta F< 
meciul cu Un 
ra pentru dat 
cum, multe a] 
luare de cad 
punde cu red 
(locurile 1—8

Ce se joacă 
Iași — Steal] 
nalel „Cupei" 
tă, ta care 
țlte : Steaua

GHEq
1

cu un singur „amenda- 
: floretista din Satu
a clștigat fără emoții 

dar decontractată taa- 
ultimului asalt, a

Chezan (Steaua) 7 v (+11)> 
Aurora Dan (Dinamo) 6 v., 
Carmen Docaa (Dinamo) 4 
9. Elisabeta Guzgan (Steaua) 

3 v„ 10. Mariana Bog (Dinamo) 
2 v (—16), 11. Maria Habala
(C.S.M. Cluj-Napoea) 2 v (—18), 
12. Rozalia Oros (CJS.Ș. Satu 
Mare) 2 v (—25).

Astăzi și mîine se desfășoa
ră, ta aceeași localitate, etapa 
a II-a a Diviziilor A și B la 
floretă fete.

Paul SLAVESCU

făcînd și mai dificile condițiile 
de concurs. Totuși, dinamovlstul 
Victor Demian (cu June) a reu
șit să‘ termine fără penalizare, 
Ceilalți, în dorința de a-1 depăși 
Ia timp, au greșit, Ieșind rînd pe 
rînd din lupta pentru primul loc. 
Clasament : 1. Victor Demian 
(Dinamo) cu June 0 p, 2. Gio- 
conda Pînzaru (C.S.M. iași) cu 
Razbec 4 p (42,3 s), 3. Romulus 
Pașcovschi (C.S.M. Craiova) cu 
Soc 4 p (42,4 S).

Datorită absenței motivate â 
călăreților d2 la Steaua, probele 
de dresaj nu s-au mai putut 
disputa. întrebăm, prin urmare : 
ce fac, totuși, celelalte cluburi 
în acest domeniu ?

Sîmbătă (de la ora 16) se des
fășoară proba de obstacole cate
goria ușoară, iar duminică (de 
la ora 8,30) cele de obstacole e- 
chipe și de categoria mijlocie.

Emanuel FANTANEANU
„MEMORIALUL VASILE NICOARÂ" LA CAIAC-CANOE
In organizarea clubului sportiv 

Steaua, pe lacul Snagov s-au 
desfășurat întrecerile din cadrul 
„Memorialului Vasile Nicoară" la 
caiac-canoe. Concursul a reunit 
la start numeroși sportivi din 
țară, precum și echipaje aparțl- 
nlnd cluburilor militare '’
Moscova, Dukla Fraga, 
Sofia și Vorwărts Berlin. A fost 
o competiție interesantă,_
de ambarcații pe pista nautică 
din dreptul turnului de 
cu evoluții spectaculoase, de bun 
nivel tehnic. Dintre numeroasele 
curse desfășurate a reținut, în
deosebi, atenția întrecerea rezer
vată seniorilor în proba de 
caiac simplu 500 m. In dispută 
cu sportivi de valoare interna
țională, tinărtil I. Birlădeanu a 
reușit să-și adjudece victoria 
într-o cursă viu disputată. Cu 
un finiș impresionant, ei și-a 
depășit principalii adversari, a- 
dăugindu-și o nouă ’ 
palmaresul care, de 
la alta, devine tot 
Ne referim la cele 
obținute la recenta 
de la Belgrad și * 
torie realizată, 
Eșeanu, în cursa 
500 m desfășurată 
mortalului Vasile

ȚSKA 
TSKA

cu zeci
sosire,

victorie ta 
la o regată 

mai bogat, 
trei locuri I 

Balcaniadă 
a doua vic- 

cu

(Eșeanu, Bîrlădeanu) 1:40,7, 1.
TSKA Moscova'(Hljiri, Cernis- 
kov) 1:42,7, 3. Vorwărts Berlin 
(Hempel, Drager) 1:43,6 ; C 2 — 
500 m : i. steaua (Gheorghe și 
Tonta Simionov) 1:52,3, 2. țska 
Moscova (Jirw, Bereza) 1:55,0, 3. 
Dukla Fraga (Kim, Indra) 1:56,5 ; 
K 4 — 500 m : 1. Steaua 1:30,0 ;
2. ȚSKA Moscova 1:31,2, 3. Voir- 
wărts Berlin 1:33,3 ; K 1 — 1000 m: 
1. M. Holte (Vorwărts Berlin)
3. -53,7, 2. Masiuta (ȚSKA Mosco
va) 3:57,7, 3. A. Ștefan (Steaua) 
3:59,3 ; C 1 — 1000 m : 1. ' —
deja (Vorwărts Berlin) 4:14,5, 
S. Corneenco (Steaua) 4:19,5, 
V. Barhatetr (TSKA 
4:22,3 ; K 2 — 1000 m: 
(Borbandi, MaHâhin) 3:27,3, 2.
Vorwârts Berlin (Hempel, Holte) 
3:2S,3, 3. ȚSKA Moscova (Hijin, 
Cemiskov) 3:30,4 ; C 2 — 1000 m: 
1. Steaua (Gheorghe și Torn Si- 
mionov) 3:36,0, 2. Dukla Praga 
(Vrdlovet, Kuhicev) s:36,3, 3.
ȚSKA Moscova (Jirov, Berezan) 
3:45,3 ; K 4 — 1000 m :1. Steaua 
3:02,2,’ 2. Vorwărts Berlin 3:04,7, 
3. țska Moscova 3:05,0.

Ieri a'Încep 
pionatul repi. 
prima din ca 
desfășurat pe 
stadionului ft 
au participat 
Metalul Bucu 
ința Sibiu, I 
Brăila. După; 
mult aplauda 
valoare frumi 
al curajului,

CO!

Ma-
2. 
3.

Moscova)
1. Steaua 

3:27,3,

c Stadionu 
stanța găzdu 
ne, întrecerii 
blican 
lor de 
te la 
petiție 
1963 și atlet 
și 11964, între 
mal mulțl I 
chipa care j

de pi 
categd 
aceastl 
atlețil

ta.
Împreună 
de caiac dublu 
ta cadrul „Me- 
Nieoară".

Rezultate : K 1 — 500 m : 1. I. 
Bîrlădeanu (Steaua) 151,7 ; 2. P. 
Hempel (Vorwărts Berlin) 1:54,3, 
3. V. Masiuta (ȚSKA Moscova) 
156,1 ; C 1 — 500 m : 1. K. Bla- 
jik (Dukla Praga) 2ă>4,6, 2. S.
Comeenco (Steaua) 2:05,9, 2.
I. Covaliov (ȚSKA Moscova) 
2:07,3; K 2 — 500 m: 1. Steaua

Vasile TOFAN

Performera 
pionatulul na 
chlpe, <vare sl 
Herculane, a 
Iași, care a 
politehnica | 
masculin, 
Juniori). 
impus : 
rești —

(4%-Vz,

în

o
1—1,

ÎNTRECERI DECISIVE IN
DE

CAMPIONAT! 
POPICE

RUGBY. Stadionul Tinere
tului IV, ora 16: Calculatorul 
Buc. — Vulcan Buc. (Div. B).

TENIS. Terenurile din par
cul sportiv Progresul, de la 
ora 12: campionatele inter
naționale ale României.

DUMINICA
’ FOTBAL. Stadionul Repu

blicii, ora 11: Rapid — Șoimii 
Sibiu; stadionul Autobuzul, 
ora 11: Autobuzul — Petro
lul Ploiești (meciuri ta Di
vizia B); stadionul Laromet, 
ora 11: Tehnometal — Unirea 
Tricolor București; stadionul 
TJW.B., ora 11: T.M.B. — Ce
luloza Călărași; stadionul Tri
umf, ora 9: Vîscoza — Aba
torul Buc., ora 11: Autome- 
canica — Sirena Buc.; sta
dionul ICSIM, ora U: ICSIM 
— Automatica Buc.; stadionul 
Voința, ora 11; Voința — E- 
leetroniea Buc. (meciuri in 
Divizia C).

HANDBAL.
ora 9; 
ria Arad 
Confecția 
mișoara 
Steaua —
(A.m.),

POLO. Ștrandul
lui, ora 11: C.N. ___
Dinamo Buc. (Dlv. A).

RUGBY: Stadionul Tinere
tului II, ora 9,30: Cl.sp.șc. H 
Buc. — Cl.sp.șc II Constanța 
(camp, jr.)

TENIS Terenurile din par
cul sportiv Progresul, de la 
ora 10: campionatele interna
ționale 2d e României.

Sala Floreasca,
Universitatea — Glo- 

(A.m.), ora 10,15: 
— Universitatea Ti- 
(A.f.), ora 11,25:
Minaur Baia Mare

Tineret u- 
A.S.E. —

FINALELE CAMPIONATELOR EUROPENE DE BOX
(Urmare din vag. 1)

centurilor de campioni conti
nentali se vor afla și doi re
prezentanți ai țării noastre, a- 
mîndoi debutanți la o competi
ție de o asemenea amploare. 
Daniel Radu (muscă), campio
nul european de juniori de 
anul trecut, îl va intîlni pe de
ținătorul centurii mondiale, po
lonezul Henrik Srednicki, un 
boxer, evident, cu o mult mai 
mare experiență competiționa- 
lă, puternic și dornic să-și re
editeze bunele performanțe. 
Unui adversar atît de reduta
bil, tînărul nostru reprezentant 
îi opune arma talentului, do
rința de afirmare și tinerețea. 
Evoluția lui Radu din seara 
semifinalelor, în compania lui 
Kegebein (R.F.G.), dă speranțe 
tehnicienilor noștri că el este 
capabil să realizeze o nouă sur
priză și să cucerească și titlul 
european al seniorilor. Daniel 
Radu i-a îneîntat pe spectato
rii prezenți la „Sporthalle", de 
la care a primit, fa repetate 
rînduri, aplauze la scenă des
chisă, atît pentru eschivele 
sale, pe cât de derutante, pe

atât de spectaculoase, cit ți 
pentru ripostele rapide ți pre
cise. Sperăm că și sîmbătă sea
ră, în partida finală el va iz
bândi, chiar dacă adversarul 
său este deținătorii! titlului 
mondial.

Cel de-al doilea pugilist ro
mân angajat în lupta pentru 
centura de campion continen
tal este „mijlociul" Valentin 
Silaghi, care II va Intîlni pe 
finlandezul Tarmo Uusivirta, 
boxer cu o puternică lovitură 
de dreapta, învingător nescon
tat, prin k.o., în fața campio
nului R. D. Germane, Manfred 
Gebauer. In măsura în care 
reprezentantul țării noastre 
va reuși să boxeze cu aceeași 
precizie, să-șî folosească din 
plin alonja, el are reale șanse 
să obțină un frumos succes. 
Excelent pregătit, cu un moral 
ridicat, Valentin Silaghi abor
dează cu multă încredere și ho- 
tărîre partida finală.

Ceilalți 5 boxeri români care 
au ajuns în faza semifinalelor 
(D. Ilie, C. Hajnal, I. Budușan. 
G. Donici, L Cernat) an fost 
nevoiți să se mulțumească eu 
medaliile de bronz. Dar să nu

uităm că „semiușorul" Drago- 
mir Ilie era câștigător, după 
două reprize, în partida cu 
Renne Weller (R.F.G.) și numai 
neșansa de a se fi rănit la ar
cadă a făcut ca el să lipsească 
din finală. De asemenea, o 
surpriză plăcută a constituit-o 
și evoluția tânărului „greu" 
Ion Cernat, care a fost extrem 
de aproape de o mare sur
priză în partida cu Evgheni 
Gorstkov (U.R.S.S.). Cu numai 
cîteva lovituri precise In fina
lul meciului, el ar fi putut con
vinge încă 2 judecători să-i acor
de victoria pe care i-o dă
duse, de altfel, arbitrul fran
cez Lorente.

Oricum, bilanțul obținut la 
Koln, de boxerii români, este 
superior încă de acum, îna
intea ultimului act, celui de la 
ediția precedentă șl din punct 
de vedere cantitativ (7 medalii 
față de 6) si din punct de ve
dere calitativ (2 finaliști, față 
de o medalie de argint). Spe
răm ca In finalele din seara 
aceasta medaliile noastre de 
argint să se transforme ta... 
aur I

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
Finalele campionatelor națio
nale individuale și perechi la 
popice au continuat pe arenele 
Hidromecanica (seniori) și Rul
mentul (senioare) din localitate 
cu probele de perechi. Instalați 
încă de joi pe primul loc, ti
nerii popicari brașoveni V. Do- 
nos și I. Novac (Rulmentul) 
continuă să conducă cu 1837 
p.d. (926 — 911) după 25 de 
dubluri, fiind urmați de Gh. 
Niță—V. Popa (C.F.R. Timișoa
ra) cu 1794 p.d. (877 — 917) și 
Al. Barothi—L. Kiss (Construc
torul Sf. Gheorghe) cu 1794 
(895 — 899).

La fete, însă, fruntașele s-au 
schimbat aproape după fiecare 
pereche obținîndu-se — deși 
pistele sint mult mai preten
țioase — rezultate destul de 
valoroase. După jocul a 15 
cupluri a devenit lider tande
mul Doina Mihăilă—Polixenia 
Gavrilă (Voința Ploiești)
865 p.d. (445 — 420), fiind

TURNEELE DE BARAJ

condat, deol 
de Marianal 
Czompok (I 
șov) 851 p.d] 
genia Aiech] 
(Textila T 
(412 — 438)

Vineri du] 
put în ambl 
nariile proH 
de după pr 
duc Marianal 
(deținătoarea 
dreescu se I 
locul 4 cu 
băieți I. Noi 
șov) cu 91 
tării, I. Bici 
Mureș) nu 
apere titlul.

Sîmbătă d 
ultimele pe] 
primii 16 dJ 
dividuale sa 
neul final 
campionilor.

se- Ti

PENTRU DlViZ
din

Mihai TRANCA

Aseară, ta sălile de sport__
Focșani șl Deva, s-au desfășu
rat partidele primei rile dta ca
drul turneelor de baraj pentru 
promovare ta Divizia A de volei.

FOCȘANI. Intr-o ambianță deo
sebit de caldă pe care a oferit-o 
Sala sporturilor din localitate — 
arhiplină —, candidatele la cele 
două locuri ta elita volelbalistică 
masculină au furnizat în prima 
zi partide de calitate. Jocul din
tre Petrolul Ploiești și Dinamo 
Brăila a fost cel mal dinamic 
șl disputat. Au cîștigat plolește- 
nH eu »—1 (—12, ÎS, S, 5). ta
cealaltă partidă: Calculatorul

București -
3—0 (15, 6, 
eoresp.)

DEVA. EcJ 
primul pas 1 
nta) stat V 
șl GJ.G.CJ. 
minat vie toi 
seturi In ta 
din ziua tn*J  
raj. Olimpia 
Votata Buca 
de nivel tej 
zultate : Un] 
2—1, g.lgJ 
(L SIMION



6 COMPETIȚII
DERBYUL ZILEI LA HANDBAL

șl de virtuală câștigătoare a cam
pionatului) și Constanța.

Programul etapei :
Masculin : Universitatea Bucu

rești — Gloria Arad ; Universi
tatea Cluj-Napoca — Dinamo 
București ; Politehnica Timișoara 
— C.S.M. Borzești ; Steaua — 
H.C. Minaur Baia Mare și Uni
versitatea Craiova — Știința 
Bacău.

Feminin : Știința Bacău — Pro
gresul București ; Constructorul 
Baia Mare — Universitatea Bucu
rești ; Confecția" București — 
Universitatea Timișoara ; Mureșul 
Tg. Mureș — Rapid București ; 
Hidrotehnica Constanța 
mental Brașov.

Rul-

FIONATUL DE RUGBY
Con-ihnica), iar Grivița roșie Ia 

(cu Farul)
dar Politehnica beneficiază 
vantajul terenului. Partida ... _ 
arbitrată de Petre Ionescu. In tur: 
42—9 în favoarea bucureștenilor. 
Tot în turneul de elită se va 
disputa jocul Farul — RC Grivița 
Roșie. Constănțenii, care în tur 
au pierdut La București cu 21—15, 
vor căuta, desigur, să-și la re
vanșa, ceea ce pare foarte reali- 

—zabil. Va arbitra Paul Soare. In 
turneul 9—16 se vor disputa me
ciurile : Mldia-Năvodari — C.F.R. 
Brașov, în tur : 0—10 (ar
bitru : Dinu Spirea) ; Știința Baia 
Mare. — "Minerul Gura Humoru
lui, în tur : 4—4 (va conduce : 
Alexandru Lemneanu) ; Rulmen
tul Blrlad — Politehnica Cluj-Na- 

. poca, în tur: 6—3 (partida va Ii 
condusă de Gabriel Eftimescu).
• Astăzi se va disputa și o 

restanță din Divizia B : Calcula
torul Buc. — Vulcan Buc. (stad. 
Tineretului, ora 16). Intîlnirea nu 
mal poate influența clasamentul 
final, deoarece Vulcan a câștigat seria I, calificîndu-se, alături de 
Electrotimiș Timișoara, Locomoti
va Buzău și Constructorul Cons
tanta, în turneul de baraj 
conduce spre Divizia A.

care

CIȘTIGAT PRIMA ETAPA 
UI DE DIRT-TRACK

CIPRU-ROMANIAMECIUL
(Urmare din pag. 1)

I
I
I și Cămătaru, ambii

I
I
I
I
I
I
I

localitate — port la Marea Me- 
diterană, situată în extremita
tea sudică a insulei.

După masa de prinz și un 
ceas de odihnă, cei 17 compo
nent! ai lotului, inclusiv Ște- 
făneseu 
apți de joc, au făcut la ora 
16,30 (ora de începere a meciu
lui) un antrenament pe un te
ren cu zgură din apropierea 
hotelului, sub supravegherea și 
îndrumarea conducerii tehnice 
alcătuită din Fl. Halagian, I. 
Marica și coordonatorul federal 
C. Drăgușin. A fost o ședință 
de pregătire, de circa 90 de mi
nute, la sfîrșitul căreia a fost 
anunțat „ll“-le pentru partida 
cu Cipru. Iată-1 : Speriatu — 
M. Zamfir, Cirslea, Ștefănescu, 
Ivan — Bărbulescu, Augustin, 
Iovănescu — D. Nicolae, Radu 
II, Stan. Să' ne amintim, este 

[' aceeași formulă de echipă a
„olimpicilor" (folosită cu bun 

, randament la Pitești, în cea 
mai mare parte a meciului- 

' tur cu selecționata similară a
Ungariei), dar care — așa 

I ne-au spus antrenorii — 
I poate suferii pe parcursul 

ciului, unele modificări 

I
I
I
I

cum 
mai 
îne
care 

să-i afecteze sistemul de joc și, 
implicit, concepția tactică. „A- 
dică, precizau antrenorii, o tre
cere de la 1—4—3—3 la 1—1—1—2 
prin cooptarea buzoianului Ni
colae în rindul mijlocașilor și 
prin renunțarea la unul dintre 
vîrfuri, după toate probabili
tățile la... buzoianul Stan. Dar, 
Indiferent de varianta pe care 
o vom adopta, au adăugat an
trenorii, echipa noastră va tre
bui să arunce in luptă aiuuri- 
le ei și anume gradul de teh-

nic.iate superior partenerei de 
întrecere, precum și acea dă
ruire care să justifice imbri
carea tricoului cu tricolor, o 
premieră pentru cei mai multi 
dintre componenții echipei". A- 
ceste idei ale conducerii tehni
ce sînt cuprinse, dealtfel, și in 
declarația căpitanului formației 
noastre, liberoul Ștefănescu : 
„Sînt la curent cu unele rezul
tate meritorii obținute de echi
pa Ciprului, intre care acele 
scoruri strînse, înfringeri la li
mită, in compania puternicelor 
reprezentative ale R.F. Germa
nia, Italiei și Angliei. Știu însă 
că aceste adevărate performan
te pentru o echipă ca Cipru 
sint rezultate de excepție ce nu 
pot supralicita valoarea reală 
a gazdelor noastre. Și mai știm 
încă un lucru : noi, olimpicii, 
cărora ni s-a încredințat misiu
nea de cinste de a apăra culo
rile tării intr-o partidă oficială 
de campionat european, sintem 
recomandați de o recentă vic
torie (n.n. — 2—0 cu selecționa
ta olimpică a Ungariei), în 
dauna unui adversar clasat in
tr-o categorie valorică indiscu
tabil superioară celei a Cipru
lui. Și, cum toți componenții 
echipei noastre se gindesc tot 
timpul la o comportare remar
cabilă și pentru partida retur 
de Ia Miskolc, se înțelege că 
vom trata cu toată seriozitatea 
și această partidă de la Limas
sol".

La ora la care telefonez, re
prezentativa Ciprului efectuea
ză o ultimă lecție de pregătire 
la Nicosia. în rubricile de fot
bal ale ziarelor apărute astăzi 

IUBIȚI FOTBALUL? DOVEDIȚI-O!

aici răzbate o mare dorință a 
gazdelor de a obține un rezul
tat cit mai bun in compania 
jucătorilor români. Scop în 
care, pentru a-și întări forma
ția sa, antrenorul Costas Talia- 
nos a făcut toate diligentele 
pentru a-i avea în echipă pe 
Gheorghi Pantziaras și Stavros 
Papadopoulos, doi jucători ci- 
prioți care activează în prima 
ligă a Greciei. Ia Aris Salonic 
și, respectiv, Olympiakos Pireu, 
în cazul în care cei doi vor pri
mi aviz favorabil de la echi
pele lor de club, C. Talianos 
va trimite in teren _ll“-le : G. 
Pantziaras — Kaloteu, Patikis, 
Stefanos, N. Panziaras — Avru- 
dis, Papadopoullos, Gregori — 
Antoniu, Kaiafas, Kissonergis. 
Cum se vede, pe post de virf 
central va juca Kaiafas, de la 
Omonia Nicosia, cunoscutul om 
de gol. fost câștigător al trofeu
lui „Gheata de aur".

Meciul se va disputa pe „Tsi- 
rion Stadioum", construit cu trei 
ani în urmă și a cărui capaci
tate se cifrează la 25 000 de 
locuri, și va fi condus de arbi
trul bulgar D. Parmakov. Pină 
la această oră s-.au vîndut a- 
proximativ 8000 de bilete. în
trucât terenul este situat In a- 
fara orașului. în apropierea 
înălțimilor „Ayia Phyla" acolo 
in zona respectivă, temperatura 
este mai scăzută. îi asigură or
ganizatorii pe fotbaliștii noștri, 
văzindu-i oarecum impacientați 
de căldura din centrul orașului 
unde se află hotelul care îi 
găzduiește.

Gheorghe NICOLAESCU

NOUA DEBUTANT!
3

IN ECHIPA NOASTRA
in- 
ge- 
UiT-

• Meciul de miine al echipei 
naționale este al 305-lea din 
treaga ei activitate. Bilanțul 
neral al reprezentatlvea este mătorul :

304 126 74 104 532—493
• Reprezentativele României și 

Ciprului se intilnesc mîine pen
tru a treia oară. Precedentele 
două jocuri s-au desfășurat m 
anii 1966 și 1967, tot în cadrul 
Campionatului european inter-re- 
prezentative. lată cele două „cro
nici telegrafice" ale partidelor :

3 decembrie 1966 (Nicosia). CI
PRU — ROMANIA 1—5 (1—0).
Au marcat : Kostakis (min. 40), 
Dridea I (min. 50 și 82), Luces
cu (min. 52), Frățilă (min. 66 și 
74). ROMANIA : M. ionescu — 
Popa, Nunweiller III, D. Coe, 
Deleanu — Ghergheli, Dobrin — 
Pircălab, Frățilă, Dridea I, Lu
ces cu.

23 aprilie 1967 (București) : 
BORĂN'U — CIPRU 7—0 (3—0). 
Au marcat : Lucescu (min. 4), 
Martinovici (min. 15), Dumitrlu H 
(min. 24, 52 și 77), I. Ionescu 
(min. 46 șl 86). ROMANIA : M. 
Ionescu — Popa, Nunweiller IIL 
D. Nicolae, Mocanu — Ghergheli, 
Dobrin — Martinovici, Dumltriu 
II, I. Ionescu, Lucescu.

• Pentru intîlnirea de miine,
lotul nostru dispune de următorii 
jucători. Vi-i prezentăm împreu
nă cu numărul de selecționări 
în echipa națională : Speriatu
(debutant), Bucu (deb.) — M. 
Zamfir (7 selecționări), Ștcîănes- 
cu (9), Cirstea (deb.), ivan 
(deb.), Stancu (deb.), Purima 
(deb.), Bărbulescu (deb.), Augus
tin (1), Iovănescu (deb.), Al. Ni
colae (deb.), M. Răducanu (2), 
D. Nicolae (2), Radu II (4), Stan 
(2), Cămătaru (2). Deci, 9 de- 
butanți dintre cel 17 selecționați I 
Faptul se explică prin selecțio
narea lotului olimpic pentru 
această partidă. Să sperăm că 
noii internaționali, alături de cei 
care au mai îmbrăcat tricourile 
echipei naționale, vor dovedi că , 
merită încrederea arătată.

alergătorului bucureștean Gheor
ghe Sora, care a obținut 
mal bun timp al etapei, 
pe un tur de pistă.

CLASAMENTUL ETAPEI 
Gh. Sora (Metalul Buc.) 
2—3. M. Dobre (Metalul 
13 p, i. r — 
blu) 13 p, _ .. _.. 
(I.P.A. Sibiu) 12 p șl C. 
1—ou (Metalul Buc.) 12 p, 

(Voința Sibiu) 10 p.

și cel
1:22,5

lescu 
Pavil

L 
15 p, 
Buc.) 

BobUneanu (I.P.A. Si- 
, 4—5. N. Răurcanu 

Volcu-
5.

Duminica sportivă
pc stadionul Dinamo

I.

C AL JUNIORILOR II
țla din acest an a „Concursului 
Prietenia".
• Săptămlna ^viitoare va avea 

loc prima etapă a importantului 
concurs republican dotat cu 
„Cupa României", sinonim cu 
campionatul republican pe echi
pe. Formațiile din grupa A vor 
evolua pe Stadionul Republicii 
din Capitală.

E ȘAH PE ECHIPE
lectromotor Timișoara t—4 (1—2, 
%—1%, l‘/r—Vi), Medicina Timi
șoara — Calculatorul I.I.R.U.C. 
București — Si'/x—i'/r P—3, Xl/>—*/ 2, 
t—1) șl Petrolul — Vulcan 
S'/r-y/i (3‘/r-2'/2, 1—1, 2-0).

CLASAMENTUL ABSOLUT, care 
se calculează pe puncte de meci, 
este următorul : 1. Universitatea 
București 9 p (19%, o partidă în
treruptă), 2. I.T.B. 9 p (19*/a),  3—4. 
Petrolul Ploiești și Politehnica 
București S p (16'A), 5. Universi
tatea Iași 6 p (16), S. Medicina 
Timișoara 6 p (15).

In celelalte clasamente, care se 
calculează prin adiționarea punc
telor de partidă, situația se pre
zintă astfel :

MASCULIN : 
București 12 
Calculatorul 
etc.

FEMININ : 
Electromotor 
I.T.B. 3% ;

JUNTORI-JUNJOARE : 1—2. Uni
versitatea București șl Universita
tea Iași 4%, 3—5. I.T.B., Calcula
torul și Petrolul 4 p.

Campionatul continuă cu dispu
tarea rundei a patra.

în organizarea clubului 
sportiv Dinamo și a Con
siliului pentru educație fi
zică și sport al Sectorului 2 
al Capitalei, duminică va fi 
organizată, la complexul 
sportiv din șos. Ștefan cel 
Mare, o interesantă dumi
nică sportivă. Acțiunea este 
dedicată aniversării înfiin
țării clubului Dinamo. în 
program, care începe la ora 
9. sînt prevăzute întreceri 
de atletism, baschet, fotbal, 
gimnastică, handbal, judo, 
lupte, tir, volei, rezervate 
tuturor iubitorilor sportului 
și demonstrații 
merilor clubului

Luni, la

ale perfor- 
dinamovist.

C. C. A.
la orele 18,

. 1. Universitatea
(1), 2. I.T.B. 12, 3—4. 
si Politehnica 10%

1. Politehnica 5, 2. 
I’/î» 3—4« Medicina și

Luni, 14 mai, 
în sala de spectacole a Ca
sei Centrale a Armatei, in 
cadrul manifestărilor din ci
clul „Mari sportivi ai Româ
niei răspund întrebărilor 
dumneavoastră", va avea 
loc o întîlnire cu profesorul 
universitar Ascanio Damian 
și antrenorul emerit Petre 
Cosmănescu. Prezintă Cris
tian Țopescu. Va urma un 
film artistic.

Incepind de mîine, ștrandul 
Tineretului din Capitală va fi 
pus la dispoziția publicului. 
El va fi deschis intre orele 
1 ,1 ÎS.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI DEPUS BULETINELE PRO

NOSPORT ?
După cum am mal anunțat, 

concursul pronosport de miine, 13 
mal 1979, oferă celor mal inspi
rați participant! mari șanse de a 
obține AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și IMPORTANTE CIȘTIGURI 
IN NUMERAR. Nu iritați, Insă, 
Că ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor. NU
MAI CINE JOACA POATE CIS- 
TIGA 1

sala clubului Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicoviei nr. 42; 
panoul cu numerele câștigătoare 
va fi televizat în cursul serii).

nr.

AUTOTURISME, 
BANI...

EXCURSII,

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO

DIN 11 MAI 1919
Extragerea I: 59 5 58 70 72 36

80 55 83.
Extragerea a n-a: 44 14 78 43

15 21 3 62 85.
Fond total de cîștiguri: 931.834

Iei din care : 106.658 lei report
categoria 1.

Partlclpînd la tragerea Prono- 
expres-Olimpic de mîine, 13 mai 
a.c., aveți multiole posibilități de 
a obține : autoturisme „Daria 
1300“ sau .,Skoda 120 L“, CÎȘTI- 
GURI ÎN NUMERAR de 50.000, 
25.000, 10.000 lei etc., EXCURSII 
LA JOCURILE OLIMPICE de la 
Moscova — 1980. MAI MULTE BI
LETE — MAI MULTE POSIBILI
TĂȚI DE A VA NUMĂRA PRIN
TRE MARn CÎȘTJGĂTORI | (Tra
gerea va avea loc la era 17, ia

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 6 MAI 1979

Categoria 1: 3 variante 25%
36.618 lei. Categoria 2: 4
riant; a 17.670 lei. Categoria 3: 
37 a 1.910 lei. Categoria 4: 135,50 
a 522 lei. Categoria 5: 218 a
200 leL Categoria 6: L930.75 a
100 lei.

Cîștigurile de categoria 1 au 
revenit participanților: POPOVICI 
AURORA și COZIANU ELENA 
din lași, RADULEA ION din 
București.

a 
va

în ultimul timp, se constată 
o atitudine din ce în ce 
fermă a diferitelor 
ale F.R.F. față de actele 
indisciplină. O asemenea 
ziție se cuvine salutată 
deauna și, mai. ales. în 
măverile fierbinți" ale returu
lui, cînd, în focul luptei pen
tru puncte, la ambii poli ai 
clasamentelor, unele echipe 
sau unii jucători încalcă regu
lamentul și etica sportivă, co
mit abateri, unele dintre ele 
foarte grave. Din cind în cînd, 
și unii spectatori turbulenți 
contribuie la crearea unui cli
mat nefavorabil în teren și în 
tribune, prin acte care une
ori poartă pecetea huliganis
mului.

Ca urmare a abaterilor co
mise fie de jucători fie de 
spectatori, ba, câteodată, și de 
unii și de alții, Comisia de 
competiții și disciplină a trebuit 
să recurgă la măsura cea mai 
drastică, excluzind din campio
natul Diviziei C echipe ca 
Unirea Săveni și I.R.A. Cimpi- 
na. Cit privește lista jucători
lor sancționați în mod aspru, 
ea cuprinde zeci de nume, 
printre aceștia figurind Epure 
(Unirea Săveni) și Baldoviu 
(Constructorul Tg. Jiu) suspen
dați pe cite doi ani. Și Divizia 
B ne-a oferit exemple nega
tive, cum a fost, recent, eazul 
meciului Gloria Bistrița — Au
rul Brad, întrerupt de arbitru

mai 
organisme 

de

„pri-

A AITORIIOR
In urmă cu două zile a înce

put la București cursul de for
mare a antrenorilor oe fotbal, ța 
care participă un număr de a- 
proximatv 70 de cursanți. selec
ționați prin examen din rândurile 
foștilor jucători divizionari A șl 
B, care activează ca instructori 
sportivi și nu au Împlinit virata 
de 40 de ani. în prima parte a 
cursului, cu o durată de trei 
săptămîni șl cu un caracter teo- 
retâco-metodic și practic, viitorii 
antrenori vor lucra efectiv în 
conducerea antrenamentelor, vor 
acumula cunoștințe din teoria 
educației fizice și a fotbalului, 
de fiziologie, pedagogie și psiho
logie. Partea a doua a cursului, 
cuprinsă intre 2 iunie șl 31 de- 
cembrie, se va desfășura la echi
pele cărora le aparțin cursanții 
șl unde se va efectua și inspec
ția de specialitate în muncă 
practică. Intre 3 $1 24 Ianuarie 
1930 pste prevăzută cea de a 
treia parte a cursului de antre
nori. teoretică și practică. care 
se va încheia cu un examen șl 
cu repartizarea în producție a 
absolvenților. Iată și câteva nu- ' me din ----  -----  — -
ctați la 
trenor : 
Brelan, 
trescu, 
Ivan, Pojoni, 
du I, ~ ‘
Fr. Varga, _. ......
gescu, M. Voinea, Hie ! 
Ene Daniel, I. Varga, N. 
cescu, Costea, Flldiroiu.

in min. 43, pentru că Moraru 
(Aurul), căruia 1 se arătase 
cartonașul roșu, a refuzat pur 
și simplu să părăsească terenul.

Partida a fost omologată cu 
scorul de 3—0 (pe teren, în a- 
cel moment, 1—0) pentru Gloria 
Bistrița^ iar jucătorii Moraru 
și Rudisuli (Aurul Brad) au 
fost suspendați pe cite 4 etape.

Supărător este faptul că u- 
neori atmosfera a fost încinsă 
și de atitudinea unor antrenori, 
care au turnat gaz pe foc, în 
loc să vină cu... stingătorul de 
incendii. Colegiul central al 
antrenorilor a avut o „mică" 
discuție cu o serie de antrenori 
vinovați de diferite abateri. 
Discuția ar putea continua cu 
Ștefan Onisie, antrenorul e- 
chipei C.F.R. Cluj-Napoca, care 
l-a jignit pe arbitrul 
Deleanu, ambii fiind 
ternaționali.

Buna desfășurare a 
lor de fotbal depinde 
numai de conducătorii 
pe, de jucători și antrenori, ci și 
de arbitri. Cerind jucătorilor 
să respecte regulamentul, ar
bitrii sînt cei dinții care să se 
încadreze in litera și spiritul 
lut Din păcate, s-au comis se
rioase greșeli, chiar și in Di
vizia A. unde activează arbitri 
cu o îndelungată experiență. 
La un asemenea nivel, greșeli 
atît de grave sînt inadmisibile. 
De aceeași părere este și Co
legiul central al arbitrilor, care 
analizind faptele a luat măsuri 
împotriva unor arbitri, ultimii 
sancționați de către Comisia de 
disciplină a Colegiului central 
de arbitri Cind V. Roșu 
(București), care a condus par
tida Olimpia Satu Mare — F.C. 
Bihor și N. Dinescu (Rm. Vîl- 
cea), tușier la meciul Politeh
nica Timișoara — Dinamo 
București, suspendați pe trei 
luni, și, respectiv, o lună. 
(N3J. — Nejustificat de blinda, 
neacceptabil de blîndă sancți
unea lui N. Dinescu, care ar 
trebui să Ce CEL PUȚIN tri
plă !).

Cine iubește cu adevărat fot
balul nu poate să nu reflecteze 
serios asupra celor de mai sus. 
Dragostea pentru fotbal poate 
fi dovedită altfel decît prin 
acte care încalcă — sub toate 
formele — spiritul sportiv I

Augustin 
foști in-

meciuri- 
însă nu 
de echi-

Jock BERARIU 
Pompiliu VINTILA

• Situația in 
din C.E. : grupa a in-a
1. SPANIA 4 3 1 0 10—3 7
2. România 3 1 1 1 5—5 3
3. Iugoslavia 3 1 0 2 6—5 2
4. Cipru 2 0 0 2 0—8 0

PROGRAMUL Șl ARSURII
MECIURILOR DIN ETAPA DE IHIIIVE

A DIVIZIEI B
SERIA I: 9 C.S.M. 

Muscelul “ ' ~ __ __
radea) • Nitrâmonia-Făgăraș — 
Tractorul --------- - --------
(Craiova) _
— Viitorul- Vaslui:
(P. Neamț) • Progresul Brăila
— Ceahlăul P. Neamț: A. Comă- 
nescu (Bacău) s F.C. Constanța— Viitorul —■ — ---------
(Tîrgoviște) • Constructorul iași
— LC.LM. Brașov : "
(B. Mare) _ ---
F. C. Brăila: "Gh. Retezan (Bucu
rești) e Delta Tulcea — Portul 
Constanța: Al. loniță (București) 
a Steagul roșu Brașov — Mi
nerul G. Humorului: A. Bădu- 
lescu (Ploiești).

SERLA A H-a: a Metalul Plo- 
penl — Metalul București: N. 
Hainea (Birlad) • Viitorul Scor- 
niceșîi — Electroputere Craiova:
G. Cilia eseu (Reșița) n F.C.M. 
Giurgiu — Unirea Alexandria: 
D. Arndt (Iași) a Poiana Cîmpi- 
na — Progresul Vulcan Bucu
rești: Șt. Costea (Brăila) a Ra
pid București — Șoimii Sibiu : 
O. ștreng (Oradea) • Gaz me
tan Mediaș — Chimia Tr. Măgu
rele: S. Necșulescu (Tîrgoviște) 
• ș.N. Oltenița — Dinamo Sla
tina: V, Tătar (Hunedoara) a 
Autobuzul' București — Petrolul 
Ploiești: I. Rus (Tg. Mureș) a 
Chimia Brazi — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin: T. Crișan (Cluj-Na- . 
poca) — se dispută pe stadionul 
Petrolul din Ploiești.

C-lung: o.
Suceava — 
Ujheli (O- .

Brașov: R. Șerban
• Oltul Sf. Gheorghe 
' M. Dumea

Tecuci: C. Tănase
C. Silaghi

F.C.M. Galați —

SERIA A IH-a: a C.F.R. Ti- 
mișoara — C.I.L. sighet: I. Lâ- 
zăroiu (București) a F.C.M. Re
șița — U.M. Timișoara: L. Frun
ză (Sibiu) a Victoria Călan — 
C.F.R. Cluj-Napoca: R. Platoș
(București) a Universitatea Cluj- 
Napoca — înfrățirea Oradea: 
M. Moraru (Ploiești) a lud. sîr- 
mei C. Turzil — Minerul Anina: 
V. Trifu (Brăila) a Mureșul 
Deva — Metalurgistul Cuglr: Gh. 
Abramiuc (Suceava) a "" 
M. Nouă — Aurul Brad: 
tană (S. Mare) o Dacia 
— Gloria Bistrița: M.
(București) a Chimica 
veni — Minerul Cavnlc: 
trescu (București).

R.

Minerul 
V. Ca- 
Orăștie 
Bercan 
Tîrnă- 

R. Pe-

FOTBAL PENTRU ELEVI

lista celor 70 de candi- 
viitoarea profesie de an-
N. Naghi, Both L M. 
D. Cojocarii, FI. Dumi- 

Gyorfi, Jamaischi, N. 
Solomon, Soo, Ra- 

Strîmbeanu, Gh. Tătaru, 
N. Toma, St. Geor- 

Stelian, 
Stol-

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ELECTROAPARATAJ (str. Ham
barului nr. 1, sectorul 3) organizează noi selecții pentru sec
ția de fotbal dintre elevii născuți in anii 1964—1965. Cei admiși 
în grupele de fotbal vor fi școlarizați in cadrul liceului cu 
același nume, clasa cu profil electrotehnic.

Testarea candidaților — care vor trebui să depună în prea
labil actele necesare înscrierii (fișă tip de înscriere, adeve
rință medicală tip M.S. 58, .......................... " '
electrocardiograma șl copie avea loc " ' — —
bulul.

Elevii 
Relații 

77.33.35.

in
din
se

perioada 20—26
provincie vor 
pot primi la

analizc hepatice și cardiovasculare, 
a certificatului de naștere) — va 
iunie 1979 pe baza sportivă a clu-
primi gratuit^ cazare și masă, 

secretariatul liceului, la telefonul



Campionatele internaționale de tenis

LUCIA ROMANOV- WAN PING, ÎN fINALA PROBEI FEMININE
BUCUREȘTI - HAVANA 105 75 

IN TURNEUL OE BASCHET OE LA SOFIA
Ieri, zi plină în campiona

tele internaționale de tenis ale 
României care au programat 
meciuri în toate probele, ba 
chiar și în turneele de conso
lare, meritul organizatoric reve
nind unui vrednic și compe
tent directorat de concurs. Din 
păcate, vremea a fost destul de 
capricioasă (vînt în rafale. • pe a- 
locuri ploaie și doar rare scli
piri de soare), stînjenind ade
sea intențiile jucătorilor. Sfertu
rile de finală ale probei de sim
plu bărbați au oferit, pe lîngă 
două partide agreabile, frumoa
se (aproape ,.de salon") : Emm- 
rich (R.D.G.) — Margets (Spa
nia) 6—3, 7—5 și Hărădău — 
Osta (Spania) 6—2. 6—4, alte 
două dispute îndîrjite care au 
adus printre semifinaliști pe 
Segărceanu, învingător la lup
tă împotriva Iui Marian Mirza 
(3—6. 6—2. 6—Q) și pe Ghenov 
(Bulgaria), victorios asupra unui 
Pană ambițios, dar labil (7—5. 
6—2). Astăzi, în semifinale, se 
prevede un pasionant duel In
tre consacratul Dumitru Hără
dău și tinărul în ascensiune 
Florin Segărceanu, precum și 
un meci probabil la discreția lui 
Thomas Emmrich (împotriva lui 
Liuben Ghenov).

Pe tabloul feminin au fost de
semnate finalistele : Lucia Ro
manov care a întrecut, nu fără 
emoții (8—6, 6—3) pe cîș.-
tigătoarea turneului de anul 
trecut de la Subotița (Iugo
slavia) — Yu Li Giao 
(R. P..Chineză), și învîngătoa- 
rea meciului campioanelor na
ționale : Wan Ping (R.P. Chi
neză) — Maria Romanov 9—7, 
6—0. Finala L. Romanov — Wan 
Ping, astăzi, la ora 12.

Probele de dublu au avansat 
și ele pînă spre fazele finale. 
La dublu bărbați. In semifinale: 
Hărădău. T. Marcu — Ghenov. 
M. Pampulov (Bulgaria) 8—6. 
6—2 șl Segărceanu, Dîrzu — 
Mancaș. Bucur 7—5, 6—4. La 
dublu feminin, in sferturi: Ro
manov. Romanov — Hadgiu, 
Caraiosifoglu 6—2. 6—1. Chen 
Zhen Hua. Duan Li Lan (R.P. 
Chineză) — Don, Brăștin 6—2,

NADIA COMANECI. CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ A EUROPEI
(Urmare din pag. I)

Nadia Comăneci a fost pentru 
toți cei care au urmărit-o vi
neri după-amiază aceeași eroi
nă sportivă fantastică de acum 
trei ani care a uimit prin înal
ta ei virtuozitate și măiestria 
tehnică a execuțiilor. Gîtuită 
de emoție, ea ne-a spus la cî- 
teva clipe după ce și-a înche
iat exercițiu] la bîrnă, care i-a 
consemnat victoria finală: 
„Sini extrem de bucuroasă și 
foarte fericită pentru acest suc
ces pe care. împreună cu cole
gele mele, il dedic din toată 
inima celor două mari eveni
mente din istoria patriei mele 
dragi, a 35-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. în aceste cli
pe emoționante pe care le tră
iesc alături de antrenorii Marta 
ți Bela Karoly, care cu grijă, 
competență și atenție m-au pre
gătit, îmi îndrept gîndurile că
tre cei dragi de acasă, către 
familia mea din Deva și către 
toți cei care mi-au asigurat 
cele mai bune condiții de viață 
și de muncă pentru a-mi per
fecționa continuu măiestria ji 
a dobîndi acest succes. îi asi
gur pe toți cei care mă iubesc 
și care se bucură de succesele 
mele că nu mă voi opri aici. 
Doresc ca și pe viitor să rea
lizez noi și prestigioase per
formanțe care să onoreze miș
carea noastră sportivă, Româ
nia socialistă".

Urcînd pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, Nadia 
Comăneci a primit cele mai 
mari onoruri acordate învin
gătoarei din partea președinte
lui Federației Internaționale 
de Gimnastică. Iurî Țitov 
(U.R.S.S.), care i-a înmînai 
medalia de aur de campioană 
europeană absolută și cupa pe 
care marea noastră gimnastă 
o va aduce luni după-amiază 
definitiv în patrie, felicitînd-o 
călduros pentru marea ei per
formanță. Publicul a aplaudat 
îndelung acest moment sărbă
toresc, solicitînd Nadiei Coma
neci să ridice necontenit pre
țiosul trofeu pe care l-a cucerit 
azi într-un mod atît de stră
lucit. Ridicarea pe cei mai 
înalt catarg a tricolorului ro
mânesc a dat o nouă străluci
re acestor campionate, făcînd-o 
pe Nadie Comăneci să lăcri
meze de bucurie.

Semifinalistele Lucia Romancfv ji Yu-Li-Giao (R.P. Chineză) 
înainte de începerea partidei, care a revenit tenismanei românce. 

Foto : Vasile BAGEAC
6—4. C. Popescu, Chiriac — 
Moskova, Sotirova (Bulgaria) 
6—4. 6—2. Wan Ping. Yu Li 
Giao (R. P. Chineză) — Be- 
cherescu, Sălăjan 6—4, 10—8.
La dublu mixt, în sferturi : 
Marcu. L. Romanov — Almă- 
jan, Brăștin 6—4, 6—1 : Dong 
Yun. Duan Li Lan (R. P. Chi
neză) — Lâzâr (Ungaria), Ca-

In turneul de la Roma

VIRGINIA RUZICI PIERDE LA SIMPLU 
DAR CONTINUĂ LA DUBLU

ROMA, 11 (Agerpres). — în 
proba de dublu femei din ca
drul Turneului feminin de te
nis de la Roma, perechea Vir
ginia Ruzici (România) — Mima 
Jausovec (Iugoslavia) a învins 
cu 6—3, 6—1 cuplul Siegel, 
Vermaak.

Alte rezultate : Evert, Casai» 
— Marsikova, Mandlikova 6—7,

Succesul Nadiei Comăneci 
este, desigur, rezultatul talen
tului ei de excepție, dar șl 
marii dorințe de a dovedi tu
turor că este cea mai bună 
gimnastă a lumii. Printr-o ri
guroasă pregătire începută i- 
mediat după C.M. de la-Stras
bourg, cînd în condițiile cu
noscute Nadia Comăneci a fost 
nevoită să se mulțumească 
cu un număr mai mic de me
dalii decît i-ar fi dat dreptul 
valoarea, marea noastră cam
pioană a reușit să atingă aici, 
la Copenhaga, o formă ex
traordinară, prin care a spul
berat pur și simplu pe toate 
marile sale adversare. De a- 
ceastă dată Nadia Comăneci 
s-a redescoperit pe sine, a do
vedit din nou tuturor că este 
inegalabilă. Cu excepția bîr- 
nei. ea a obținut cele mai mari 
note din concurs în to’te .pro
bele (între care de ori
9,90), avînd mari șanse ca sîm- 
bătă, în finalele pe aparate, să 
repurteze noi succese, să cu
cerească noi medalii de aur. 
După ce Nadia Comăneci ridi
case la Praga la 39,30 puncta
jul campioanei absolute euro
pene, iată că aici, la Copenha
ga, ea înregistrează un nou re
cord, ducind la 39,45 suma no
telor cu care cîștigă titlul de 
campioană absolută a conti
nentului.

Pentru a da și mai multă 
măreție acestui moment im
presionant și a spori bucuria 
din rînduriie delegației noas
tre, la succesul Nadiei Comă
neci s-a adăugat o altă perfor
manță de excepție : medalia 
de argint cucerită de Emilia 
Eberle Ia individual compus. 
Pentru mulți părea imposibil 
ca tînăra româncă de 15 ani. 
Emilia Eberle, să le întreacă 
pe Elena Muhina, campioană 
mondială absolută, pe Natalia 
Sapoșnikova, componentă a e- 
chipei U.R.S.S., campioană 
mondială, pe alte maestre din 
R.D. Germană, Cehoslovacia și 
Ungaria. Dar, campioana ab
solută de junioare a Europei, 
tripla medaliată cu bronz de 
la Strasbourg a dorit și a ob
ținut aici cel mai mare succes 
al carierei ei de gimnastă. E- 
milia Eberle s-a apropiat mult 
de valoarea marii sale colege 
Nadia Comăneci și a luat, de
sigur, la prima sa participare 
la campionatele europene de 
senioare o serioasă opțiune

raiosifoglu 6—1, 6—3 ; Xu Mei 
Lin, Chen Zhen Hua (R. P. 
Chineză) — Kalovelonis (Gre
cia), C. Popescu 6—3, 6—1 ;
Ghenov. Moskova (Bulgaria) — 
Pană, Chiriac 6—2, 6—4.

Duminică, de la ora 10, pe 
terenurile Progresul : finalele 
la simplu bărbați, la dublu fe
mei șj dublu mixt.

6—3, 6—2; Stevens, Newberry 
— Porzio. Thibault 6—4, 7—5.

Rezultate din sferturile de 
finală ale probei de simplu : 
Austin — Ruzici 6—3, 6—2 |
Evert — Madruga 3—6, 6—1,
6—4 ; Goolagong — Riedel 6—3, 
6—0) Hanika — Fromholt 
6—3. 1—6, 6—2.

pentru viitoare și strălucite 
succese.

în fine, să subliniem și re
zultatul deosebit pe care l-« 
realizat aici mezina gimnaste
lor noastre, Melita Ruhn. 
Concurînd în prima serie, ea 
a fost o excelentă deschizătoa
re a pîrtiei succeselor, impu- 
nîndu-se cu autoritate și reali- 
zînd cel mai bun punctaj, 38,15, 
superior celui cu care a cîști- 
gat Ludmila Turișceva titlul 
de campioană absolută în 1973 
la Londra. Cu acest rezultat, 
Melita Ruhn s-a clasat pe lo
cul 5 la individual compus, 
performanță elogios comentată 
aici de ziariști și specialiști.

Prima probă din concurs a 
fost SOLUL, în care Emilia 
Eberle a evoluat cea dinții. Ea 
a executat foarte bine dublul 
salt înapoi, sala aplaudînd-o 
cu căldură. Nota 9,50 nu- re
flectă îndeajuns valoarea exe
cuției. Nadia Comăneci concu
rează după Natalia Sapoșni
kova, care obținuse 9,55. Pu
blicul este pur și simplu în 
picioare, incintat de evoluția 
Nadiei. Răspunzînd entuzias
mului sălii, la încheierea e- 
xercițiului Nadia revine de 
mai multe ori in prim plan. 
Cînd se afișează nota (9,75), 
este o nouă ocazie pentru ca 
aplauzele să izbucnească cu 
aceeași căldură. Elena Muhina 
are o dezechilibrare în finalul 
execuției și este notată cu 
9,65. Deci pentru prima oară 
Nadia Comăneci se clasează 
înaintea concurentelor sovie
tice în această probă. După 
primul schimb, Nadia se ins
talează în frunte, cu cea mai 
mare notă.

Următorul schimb, SĂRITU
RILE. Nadia Comăneci execu
tă la a doua încercare o sări
tură extraordinară, de kino- 
gramă. Săritura Tsukahara cu 
șurub a fost de o mare ampli- 
ttldine și de o extraordinară 
precizie la aterizare, astfel că 
arbitrele îi acordă cu mare 
promptitudine nota 9,90. Emi
lia Eberle pare și ea hotărîtă 
să se mențină în grupa frun
tașelor, fiind notată cu 9,80.

După schimbul doi, Nadia 
totalizează 19,65 puncte, ur
mată de Elena Muhina 19,40 
p. iar Emilia Eberle avansea
ză pe locul 3 cu 19,30 p, îna
intea Verei Cerna cu 19,25 p 
și a Nataliei Sapoșnikova cu 
19,20 p.

SOFIA. 11 (prin telefon). In 
ultimul ei foc din turneul de 
baschet dotat cu „Marele pre
miu al orașului Sofia", echipa 
Bucureștiului a întilnit selec
ționata orașului Havana. La ca
pătul unei întreceri pe care a 
ciominat-o permanent, depășin- 
du-și adversară prin acțiuni ra
pide și printr-o mai bună pre
cizie în aruncările la coș. for
mația bucureșteană a obținut 
o victorie concludentă la sco
rul de 105—75 (55—39). Punc
tele echipei învingătoare au 
fost realizate de : Cernat 34,

CICLIȘTII ROMÂNI PRINTRE FRUNTAȘI 
ÎN ETAPA A ll-a A „CURSEI PĂCII"

PRAGA, 11 (Agerpres). — 
Competiția ciclistă „Cursa pă
cii" a continuat ieri cu etapa 
â Ii-a, desfășurată pe traseul 
Pardubice — Olomouc, etapă 
ciștigată la sprint de rutierul 
cehoslovac Michal Klasa, cro
nometrat, pe distanța de 163 
km, cu timpul de 3h 51:16. 
L-au urmat Nikitenko 
(U.R.S.S.). Drogan (R. D. Ger
mană), Pikkus (U.R.S.S.). Ave
rin (U.R.S.S.). Bogaert (Belgia), 
Sujka (Polonia), Rua (Portuga
lia). Hie Valentin (România), 
Koli (Iugoslavia). Travelini 
(Italia), Teodor Vasile (Româ
nia). Bartolsic (Cehoslovacia), 
Nyman (Suedia), Koneeny 
(Cehoslovacia). Mircea Romaș- 
canu (România) — toți in ace
lași timp cu învingătorul.

Plutonul s-a menținut aproa
pe tot timpul compact, cele trei 
sprinturi intermediare fiind 
cîștigate de Guseinov (U.R.S.S.), 
Jankiewicz (Polonia) șl Niki
tenko (U.R.S.S.).

în clasamentul general indi
vidual. conduce Staikov (Bul
garia), urmat de Klasa (Ceho-

A1 treilea aparat, PARALE
LELE. Nadia Comăneci a tăiat 
pur și simplu respirația sălii, 
publicul răsuflind ușurat in fi
nalul execuției. Precizie, des
prindere de bare, complexitate 
a compoziției, toate acestea au 
făcut ca brigada de arbitre să 
o noteze din nou cu nota 9,90. 
Elena Muhina a fost notată cu 
9,85, iar Emilia Eberle, care o 
urmează, obține și ea 9,75.

în sfîrșit, ultima probă, BÎR- 
NA. Nadia Comăneci. care in 
concursurile premergătoare 
campionatelor europene se re
marcase în această probă, are 
o execuție de mare clasă, fi
ind notată cu 9,90. Titlul era 
asigurat, indiferent de nota 
Sapoșnikovei, care a realizat și 
ea lin exercițiu excelent, obți- 
nînd 9,95. în sinul micii noastre 
delegații, îmbrățișări, entu
ziasm de nedescris. Emilia E- 
berle obține și ea o notă foar
te bună, 9.80, cu care urcă pe 
locul doi în clasament la in
dividual compus, deoarece E- 
lena Muhina are o ratare în 
această probă.

Sîmbătă după amiază au loc 
finalele pe aparate.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Leverkusen, 

atletul vest-german Manfred 
Huenig a obținut o performanță 
remarcabilă la aruncarea cioca
nului : 73,54 m.

AUTO a Cursa de la Gaines
ville (Georgia) a revenit pilotu
lui finlandez Keke Rosberg 
(„Spyder"), care a înregistrat 
pe 338 km media orară de 188,280 
km. Jacky Ickx („Lola") 1-* * 
clasat pe locul dod, la 7 sec.

• LA VARȘOVIA, in meci a- 
mical. Polonia (tineret) — Algeria 
(tineret) 2—2 (1—1).
• „CUPA CEHOSLOVACIEI" a 

fost cucerită la actuala ediție de 
Lokomotiv Kosice, care a învins 
în finală cu ?—1 (1—l) pe Banlk 
Ostrava^
• LA MURCIA, în prelimina

riile turneului olimpic : Spania — 
Israel 1—1 (0—1).
• IN ETAPA A 27-a a campio

natului iugoslav : Partizan Bel
grad — Vojvodlna Novl Sad 3—0, 
Buducnost — Csijek 1—0. Olim
pia Llubllana — Radnickl Niș 1—0. 
Napredak — Borac Banja Luka 
4—1, Zagreb — Sarajevo 3—1. Slo
boda Tuzla — Rijeka 1—0, Zelez- 
niclar Sarajevo— O.F.K. Belgrad 
3—1, Hajduk Solit — Dynamo Za
greb 1—2, Tn clasament : 1. Haj
duk Split 38 o, 2. Dynamo Za
greb 38 p, 3. Buducnost 32 p etc.
• RESTANTE din campionatul 

vest-german : S.V. Hamburg—F.C. 
Koln 6—0, Werder Bremen — For
tuna Dusseldorf 1—1. M.S.V, Duis
burg — Bayern Miinchen 3—1. In 
clasament : S.V. Hamburg 44 p, 
V.F.B. Stuttgart 43 p. 3. F.C. Kai
serslautern 42 p etc.

U.R.S.S.- întrecînd cu 4—2 (2—0,
2—1, o—1) formația Dinamo Mos
cova.

MOTO a Concursul de dirt- 
track de la Abensberg (R.F.G.),' 
disputat In cadrul campionatului 
mondial, a fost câștigat de moto- 
ciclistul cehoslovac Jiri StanzL 
Pe locurile următoare s-au clasat 
coechipierul său Vaclav Verner 
și sportivul sovietic AnatoM. 
Maksimov.

ȘAH a •’Memorialul Capablan- 
ca“ se va desfășura anul acesta 
începind din a doua jumătate a 
lunii mai la Cicnfuegos, cu par
ticiparea unor mari maeștri și 
maeștri din 18 țări.

TENIS a La Dusseldorf au 
continuat întrecerile „Cupei Na
țiunilor". Selecționata Italiei a 
învins cu 2—1 formația Argenti
nei, iar reprezentativa Spaniei a 
cîștlgat cu același scor în fața 
Angliei, a în clasamentul gene
ral al Marelui Premiu continuă 
să conducă tenismanul american 
Jimmy Connors, cu 1 127 p, ur
mat de Roscoe Tanner (Ș.U«A.) 
902 p, Bjdm Borg (Suedia) — 
885 p, John McEnroe (S.U.A.) — 
787 p și Vitas Gerulaitis (S.U.A.) 
— 577 p.

BASCHET a La Kiev, în ..Cu
pa intercontinentală" (masculin), 
echipa U.R.S.S. a surclasat cu 
105—59 (53—36) formația Argenti
nei,

CICLISM a Turul Spaniei a 
continuat cu etapa a 16-a, desfă
șurată în două semietape. Pri
ma (Leon — Valladolid, 134 km) 
a fost ciștigată de olandezul Van 
Nouwelingen, în 3h 11:10, iar cea 
de-a doua, disputată contracro- 
nometru individual pe 22 km, a 
revenit belgianului Alphons de 
Wolf, cu 27:35 — medie orară 
47,854 km. Lider se menține olan
dezul Joop Zoetemelk, urmat de 
Francisco Galdos (Spania) — la 
2:43.

HOCHEI a Echipa T.S.K.A.
Moscova a ciștlgat „Cupa 

Georgescu 14, Fluturaș 14. Popa 
10. Oczelak 10. Opșitaru 10. Ni- 
culescu 10, David 2, Căpușan 1. 
Principalii realizatori ai echi
pei cubaneze-: Padron 20, Car
valho 17, Sueda 12. Au arbi
trat : Dobrev și Ivanov (Bul
garia).

Intr-un alt meci, foarte e- 
chilibrat. s-au intilnit singu
rele formații neînvinse. Sofia- 
și Moscova. Au ciștigat bas- 
chetbaliștii din Sofia cu 111— 
106 (53—54).

TOMA HRISTOV j

slovacia) — la 2 s, Nikitenko 
(U.R.S.g.) — la 10 s. T. Vasile 
se află pe locul 15, la 46 s, 
iar M. Romascanu pe locul 22, 
la 53 s.

Clasamentul general pe echi
pe : 1. U.R.S.S. ; 2. Ceho
slovacia — ambele cu timpul 
de 20 h 31:38: 3. Polonia — la 
7 s. Echipa României ocupă 
locul. 10, la 2 min și 37 s.

Etapa a treia se dispută as
tăzi, pe traseul Olomouc — 
— Dubnika (175 km).

TURNEUL 
GIMNAȘTILOR CHINEZI 

ÎN MAROC
BEIJING, U (Agerpres). — 

Selecționata masculină de gim
nastică a R-P. Chineze va în
treprinde un turneu in Maroc 
intre 12 ■ și 19 mai. în această 
perioadă, gimnaștii chinezi vor 
susține intilniri amicale cu cei 
marocani in orașele Rabat si 
Youssoufia.

Fotbal 
I meridiane
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