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MAESTRELE GIMNASTICII EUROPENE 
s-au Înapoiat cu trofeul suprem 

SI CELE 7 MEDALII!
Primire călduroasă, entuziastă, făcută 

la sosirea pe aeroportul Otopeni

Șl ACUM, EFORTURI DE AUTODEPAȘIRE
L 5

celor care au reprezentat cu cinste 
sportul romănesc la Copenhaga

PENTRU COMPETIȚIILE MONDIALE!
Peroanele aeroportului Inter

național Otopeni au fost ieri 
după-amiază pline de iubitori 
al sportului care așteptau ne
răbdători sosirea Nadiei Comă- 
necl și a celorlalte gimnaste

Prima confruntare,
la „Cupa mondială",
2*4 iunie, la Tokio

Etapă intermediară între Cam
pionatele mondiale de la Stras
bourg, pe de o parte, și Cam
pionatele mondiale de la Dallas 
și Jocurile Olimpice de la Mos
cova. pe de altă parte, Campio
natele europene de la Copen
haga au reprezentat un examen 
complex și 
gimnastica 
trecut cu 
cerirea a 
aur, 3 de 
bronz) de __ __  ___
loroase gimnaste ale țării noas
tre, Nadia Comăneci și Emilia 
Eberle, ca și a locului 5 la in
dividual compus, de către Me- 
lita Ruhn, și — în consecință 
— situarea pe locul întîi în cla
samentul pe națiuni reprezintă, 
fără îndoială, un prestigios 
bilanț al gimnasticii noastre, al 
sportului românesc.

După cum se știe, cucerirea 
celui de al treilea titlu de cam
pioană europeană absolută de 
către Nadia Comăneci a produs 
un ecou extraordinar în lumea 
gimnasticii internaționale și am

dificil, pe care 
noastră feminină l-a 
succes deosebit. Cu- 
șapte medalii (3 de 

argint și una de 
către cele mai va-

moș succes care încununează 
munca antrenorilor mei și iml 
oferă perspectiva unor noi iz- 
binzi, chiar în anul acesta, la 
marile examene sportive care 
vor urma. Mă gîndesc la „Cu
pa Mondială* de la Tokio șl 
mai ales la Campionatele mon
diale programate la finele anu
lui, la Dallas".

Nadia vorbește simplu, cu 
naturalețea ei de totdeauna, 
oprindu-se din cînd în cînd 
pentru a mulțumi celor care o 
Intîmpină cu mici atenții. Flori, 
multe flori, pentru o... floare 
rară și neprețuită, cum este 
marea noastră gimnastă.

.CUPA EUROPEI", a re
venit și ea, dar definitiv, 
la București. Nadia Co- 
măneci și antrenorul Be
la Karoly au toate moti
vele si fie fericiți

Foto : I. MIHAICA
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GIMNASTELE

fost deosebit de bucuroși să fim 
martorii unor sincere și elo
gioase aprecieri la adresa ma-

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ROMÂNCE,
O FORȚA

Comentînd ultima zf a campionatelor europene feminin- 
de gimnastica, corespondentul agenției FRANCE PRESSE 
releva performanța Nadiei Comăneci care „după ce a cîști- 
gat la individual compus, a obținut două medalii de aur și la 
concursul special pe aparate, risipind toate îndoielile care 
aparusera anul trecut, după „mondialele*^ de la Strasbourg 
referitor la continuitatea sa în fruntea gimnasticii mon
diale. Nadia Comaneci a confirmat la Copenhaga spectacu
loasa redresare și a fost foarte aproape să realizeze „ma
rele șlem“, adică să cucerească toate cele cinci medalii de aur puse m joc.

Nadia a prezentat multe noutăți și se pare că programul 
sau va fi cizelat și perfecționat pînă anul viitor, la Olim
piada de la Moscova. Iar gimnasta care se pare că a în
registrat cel mai mare progres în raport cu ultimul cam
pionat mondial este tot o româncă: Emilia Eberle, posesoare 
acum a trei medalii de argint față de cele trei de bronz 
ciȘtjgate la Strasbourg, iar în spatele său se profilează 
Melita Ruhn, de numai 14 ani, ultima descoperire a iscusi- 
tulul antrenor Bela Karoly**.

Comentatorul agenției ASSOCIATED PRESS scrie la rîn- 
dul său: „La campionatele de la Copenhaga, Nadia Co
maneci a pus lucrurile la punct, reluindu-și supremația 
pierdută anul trecut. Mai mult decît o victorie, Copenhaga 
a fost un triumf pentru „zîna* de la Montreal. Acest cam
pionat a constituit un autentic succes pentru echipa Româ
niei și antrenorul său B. Karoly*.

Trimisul ziarului „MOSKOVSKAIA PRAVDA" scrie în 
comentariul său : „Devenind pentru a treia oară campioană 
absolută a Europei, cu un punctaj excepțional, Nadia Co
măneci a primit pentru totdeauna trofeul suprem al acestor 
întreceri. La două aparate: sărituri și sol, Comăneci a 
confirmat că în lupta pentru podiumul olimpic al Jocurilor 
de la Moscova gimnastele românce vor reprezenta, ca și 
la Montreal, o adevărată forță sportivă*.

SPORTIVA!

$

rii noastre campioane, venite 
din partea celor mai autorizați 
tehnicieni din lume, prezenți în 
capitala Danemarcei, pentru a 
urmări elita gimnasticii femi
nine europene. Cu toții au fost 
unanimi in a sublinia satisfac
ția pentru această spectaculoa
să revenire a Nadiei Comăneci, 
pe primul plan al gimnasticii 
europene și mondiale. Lumea 
sportivă a fost pur și simplu 
uimită de marile transformări 
survenite în configurația Nadiei 
irrtr-un timp atît de scurt și, 
cu deosebire, de faptul că în 
această perioadă ea și-a trans
format aproape complet pro
gramul de exerciții liber alese, 
cu care, la Copenhaga, s-a im
pus în fata 
adversare. în 
lor sovietice, 
ridicată, dar
ceasta au fost învinse net de 
marca noastră campioană.

Victoria Nadiei Comăneci, 
completată de foarte valorosul 
succes al Emiliei Eberle, clasa
tă pe locul doi la individual 
compus și ciștigătoare a două 
medalii de argint în finalele pe 
aparate, 
dividual 
gerează 
nar.te și

puternicelor sale 
primul rînd a cc- 
gimnaste de clasă 
care de data a-

ca și locul 5 de la In
al Melitei Ruhn, su- 

eficiența muncii pasio- 
rodnice pe .-are o des-

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. a 4-a)

fruntașe ale țării, care ne-au 
reprezentat cu atîta strălucire 
la recentele campionate euro
pene de la Copenhaga.

La ora 17,05, aeronava 
TAROM care face legătura în
tre Copenhaga și București a 
aterizat. Prima coboară din 
avion Nadia, sveltă, îmbujora
tă, fericită. Are toate motivele. 
După ce a avut marea satis
facție de a fi triplă campioană 
olimpică, lată, acum ea reali
zează o nouă performanță de 
mari proporții, pentru a treia 
oară consecutiv 'cucerește titlul 
de campioană absolută a Euro
pei ! Lumea aplaudă cu multă 
căldură pe campioana euro
peană, pe vicecampioană, Emi
lia Eberle, pe micuța Ruhn și 
pe antrenorii lor, Bela Karoly 
și soția sa, Marta.

în salonul oficial al aeropor
tului, minunatele noastre spor
tive sînt primite și felicitate 
pentru marile succese realizate, 
de ministrul turismului și spor
tului, Emil Drăgănescu, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
general It. Marin Dragnea. prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
de reprezentanți ai conducerii 
mișcării sportive, delegați ai 
marilor cluburi sportive din 
Capitală, profesori, antrenori și 
sportivi.

„Sînt nespus de fericită — 
ține să ne declare Nadia — 
pentru că am reușit acest fru-

Lingă Nadia, Emilia Eberle. 
Este ușor stînjenită, nu și-a 
revenit după emoția prilejuită 
de această 
rească. 
acest 
„M-am 
demnă 
propun

Nu măi puțin
Melita Ruhn aproape că se 
pierde în grupul de reporteri 
care o înconjoară. Are, totuși, 
forța de a spune și ea cîteva 
cuvinte: „Totul a fost ca un 
vis frumos.- Mă bucur ne
spus că am avut șansa de a 
concura alături de Nadia și E- 
milia cu care am realizat acest 
frumos succes pentru gimnas
tica noastră*.

Reporterii nu-1 scapă din ve
dere nici pe antrenorul Bela 
Karoly, care, alături de soția 
sa Marta, a fost din nou arti
zanul acestui veritabil triumf 
al gimnasticii românești. Sobru, 
modest, Bela Karoly ține să 
ne mărturisească : „Am de
monstrat la Copenhaga că gim
nastica românească își păs
trează valențele ei ridicate, că 
dispunem de o veritabilă școa
lă. Aceasta poate mai mult de- 
cît rezultatele în sine. Firește 
nu ne vom opri aici, perfor
manțele obținute ne obligă să 
muncim mai mult, mai ordo
nat, mai serios. Este gindul cu 
care voi începe, foarte curînd, 
pregătirile fetelor pentru „Cu
pa Mondială* și Campionatele 
mondiale, unde nădăjduiesc să- 
ne repetăm !—*.

La plecare, autocarul în care 
se află Nadia și colegele ei 
este salutat cu aplauze, în semn 
de dragoste șl prețuire pentru 
triumful gimnasticii noastre 
feminine, și al sportului româ
nesc, la campionatele europene 
de la Copenhaga.

Tiberiu STAMA

primire sărbăto- 
Ține să mărturisească 
lucru $1 să adaugej 
străduit să fiu o colegă 
a Nadiei, ceea ce îmi 
și în viitor**.

emoționată, 
că

Victoria echipei Crișul Oradea In campionatul de baschet feminin:

Cu o echipă intinerită la C. E. de la Koln

BOXUL ROMÂNESC
PE DRUMUL

Formația noastră pe un meritoria
Sîmbătă noaptea, la Kblner 

Sporthalle, s-au disputat cele 12 
meciuri finale ale ediției a 23-a 
a campionatelor europene de 
box amator, reuniunea punînd 
capăt unei întregi săptâmîni de 
întreceri în care au fost pro
gramate 144 de partide.

Cum era și firesc, competiția 
i-a reunit pe cei mai valoroși 
pugiliști ai continentului, la 
startul actualei ediții fiind pre
zenți 156 de boxeri din 23 de 
țări. Dintre aceștia au urcat 
pe podiumul de premiere re
prezentanți a 13 țări, în reu
niunea finală avînd acces boxeri 
din zece țări : U.R.S.S. (8), 
Iugoslavia (3). R.F.G. (3), 
România (2). R.D.G. (2), Bul-

S-A ÎNSCRIS FERM 
PROGRESULUI 
loc III, In clasamentul pe națiuni 
garia (2). Polonia, Cngaria, 
Finlanda și Italia (cite 1).

Organizate in anul preolim- 
pic, campionatele continentale 
de la Koln au constituit pen
tru toți pugiliștii europeni un 
foarte bun prilej de verificare 
a posibilităților lor de afirma
re, iar pentru specialiști o po
sibilitate de evaluare a valorilor 
continentale. O simplă lectură 
a foilor de concurs evidențiază 
faptul că în majoritatea repre
zentativelor naționale s-au a- 
flat mulți sportivi tineri, pre
zenți pentru prima oară la o

Mihai TRANCÂ

(Continuare in pag a 4-a)

Echipa Crișul, campioana României la baschet feminin : de la 
stingă la dreapta (rindul de sus) : Ana Dudaș — căpitana echipei, 
Maria Grigoraș, Magdalena Szekely, Franciska Funkenhauser, Tra
ian Constantinescu — antrenor. Viorica Jurcă-Moraru, Elena Tabă
ră. Gabriela Kerekes, Nicolae Nan — președintele secției; (rindul 
de jos) : Adriana Niculescu, Adriana Constantinescu, Maria Varga, 
Viorica Boca, Ecaterina Szabo. Foto : Ștefan VILIDAR — Oradea

Duminică, in moderna Sală 
a sporturilor din Tg. Mureș, 
intr-un cadru festiv asigurat 
de localnici (care nu și-au dez
mințit faima de gazde ospita
liere), reprezentantele Bihoru
lui — componentele echipei 
Crișul Oradea — au îmbrăcat 
pentru prima dată tricourile de 
campioane ale României la bas
chet feminin, împlinind astfel 
■lăzuințele Iubitorilor acestui 
sport dintr-un centru cu o 
foarte veche tradiție în baschet. 
Crișul a dominat — nu exage
răm subliniind — cu autoritate 
întrecerea, cucerind primul loc 
in clasamentul competiției, 
precum și în clasamentele 
(neoficiale) ale turneului final 
și întîlnirilor directe dintre 
participantele la turneul de 
onoare. ..Secretele" succesului T 
Conștiinciozitatea și seriozitatea 
la antrenamente, dăruirea de
plină în timpul meciurilor, a- 
plicarea cu consecvență a unor

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)



După finala campionatului national feminin de floretă

UN STATU QUO
SI „NECUNOSCUTELE" SALE

Pentru statistician, faptul că 
la actuala ediție a finalei cam
pionatelor naționale individuale 
feminine de floretă s-a păstrat 
ierarhia primelor locuri stabi
lită anul trecut : 1. 
Ardeleanu (C. S. Satu 
2. Viorica Țurcan 
Constanța), 3. Adriana 
gomir (Steaua București), 4. 
Marcela Moldovan (Farul), este 
suficient pentru a trage con
cluzia unui statu quo. Noi însă, 
fără a ne exprima dezacordul 
cu această concluzie, vom în
cerca să deslușim ce se află în 
spatele acestei stări de fapt.

Finala, disputată în portul 
tomitan. se anunța interesantă, 
din două unghiuri de vedere ; 
pe de o parte, evoluția celor 
două floretiste 
Viorica Țurcan 
Moldovan, de la care se aștep
ta o ripostă mai hotărită pe 
teren propriu și. pe de altă 
parte, disputa dintre componen
tele Iotului național (Suzana 
Ardeleanu. Ecaterina Stahl, A- 
driana Dragomir. Marcela Mol
dovan. Viorica Țurcan, Magda
lena Chezan) si celelalte șase 
firMiste

Premise care, însă, nu 
constituit și reale puncte de in
teres. Pentru că cele două re-

Suzana 
Mare), 
(Farul 

Dra-

constănțene, 
și Marcela

au

prezentante ale clubului Farul, 
aplecate prea mult sub povara 
privirilor celor de acasă, n-au 
avut nici măcar vigoarea obiș
nuită, așa încît. chiar înainte 
de a ajunge la jumătatea tur
neului, 
decisiv 
Suzana 
învinsă.
floretistelor 
lui reprezentativ se poate a- 
pela la un indiciu fără echi
voc, numărul de victorii reali
zate în finală ; în timp ce se- 
lectionabiiele au obținut mini
mum 7 victorii, singura plasată 
in preajma acestei cifre a fost 
dinamovista Aurora Dan (6 v) 
care, dealtfel se și află în pli
nă cursă de urmărire a pluto
nului fruntaș, încercînd, după o 
lungă absență, reintrarea în lo
tul reprezentativ. Acest vizi
bil decalaj — ar fi fost inte
resant de văzut cum s-ar fi 
comportat Intr-o asemenea con
fruntare și liderele „noului 
val". Gabriela Betuker și Feli
cia Trut — arată clar că la 
cluburi pregătirea se efectuea
ză mult sub parametrii lotului 
și, implicit, ai cerințelor inter
naționale.

Singurele floretiste care și-an 
corelat forma cu momentul de

s-au văzut distanțate 
de lidera concursului, 
Ardeleanu. singura ne-

Cît despre replica 
din afara lotu-

SUZANA ARDELEANU
virf al sezonului competiiional 
intern, campionatul național, au 
fost Suzana Ardeleanu și A- 
driana Dragomir, care au par
curs însă diferit drumul spre 
podium. Prima a început cu o 
suită de victorii care lăsa să se 
întrevadă o finală fără infrin- 
gere, pierzind însă tocmai 
in ultimul asalt (la Aurora 
Dan), cealaltă a debutat cu în- 
fringeri la coechipierele de la 
Steaua (Chezan și Stahl), pen
tru a nu mai ceda apoi deloc. 
Ambele scrimere au insă o tră
sătură comună : conștiinciozita
tea cu care se pregătesc, se
riozitatea cu care își apără 
șansele și locul in echipa re
prezentativă. O pildă, deci, 
pentru mal tinerele lor concu
rente.

Paul SLAVESCU

Apropo de surprizele din handbalul nostru

CIT DE MARE ESTE AVANTAJUL TERENULUI PROPRIU? 
ÎN CE CONSTĂ EL?

Apropnndu-se de finiș, campio
natele de handbal cunosc — fi
resc — o efervescentă deosebită. 
Mal ales la băieți, etapa a 16-a, 
consumată duminică, a încurcat 
șl mai mult calculele, atit pentru 
ordinea pe podium, dt șl pentru 
stabilirea formațiilor care vor 
retrograda. Sînt acum trei echipe
— STEAUA, DINAMO și POLI
TEHNICA — care, toate, au șan
se de a cuceri titlul. Pentru 
mărirea „suspens“-ului, ultimele 
două etape programează meciu
rile Dinamo — Politehnica (20 
mal) și Steaua — Dinamo (27 
mai)... între aceste echipe se in
tercalează, ca un arbitru neutru, 
C.S.M. - '
susține 
ttlnlrea 
Gabriel
— îndeosebi 
Oțelea n-au uitat neplăcutua epi
sod de anul trecut...

Apropo de acest finiș Învolbu
rat și de incertitudinea rezulta
telor. remarcăm — șl nu numai 
noi — că avantajul Jocului „aca
să” devine decisiv. Știința Ba
cău. de pildă. învinge pe Dlnamo 
acasă, dar pierde în deplasare 
la Universitatea Craiova. Cum 
poate fi explicat succesul la li
der (pe atunci Dinamo se afla 
In fruntea clasamentului) șl în- 
trtngerea la penultima clasată ? 
Politehnica Timișoara, ca să mal 
dăm un exemplu. Întrece — pe 
teren propriu — pe Steaua, însă 
pierde — in deplasare — la scor 
(18—29) la H.C. Minaur, adică 
la echipa învinsă alaltăieri, în 
Sala Floreasca. de Steaua. cu 
36—18 !... Ce metamorfoze se pe
trec de la o săptămînă la alta ? 
dt de mare este acest avantaj 
al terenului propriu 7 In ce con
stă el 7 Iată întrebări la care 
răspunsul este foarte greu de

Borzești, formație care 
la 27 mai, la Bacău, in- 
cu Steaua. Radu Volna, 
Kicsid. Ștefan Birtalan și 

antrenorul Cornel

dat. Cu 
vorbesc 
produce 
ducă — 
parte 
arbitrilor. _ _ _ 
responsabililor federali, _ _ 
trează corect In general, dar in 
provincie — devenită partea um
brită a lunii... — se petrec lu
cruri pe seama cărora se discută 
intens. Desigur, există șl argu
mente... legale care favorizează 
discrepanța dintre rezultatele ob
ținute acasă șl în deplasare : 
unele formații își menajează ju
cătorii de bază pentru întîlnirile 
pe teren propriu („să fim siguri 
de punctele de acasă”), altele — 
chiar dacă merg cu loturi com
plete — nu forțează, tot in ideea 
conservării forțelor ș.a.m.d. Să 
adăugăm șl faptul că acasă se 
joacă „tare”, că mai există obi
ceiul Intr-ajutorării („îți dau eu 
ție acum un punct sau două, că 
tot nu mai am nevoie, și m-ajuti 
In campionatul viitor”), al ,.sim
patiei” căpătată brusc fată de 
unii jucători din echipa adver
să etc. Sînt, firește, și lucruri 
pe care nu le putem face publi
ce pentru că — așa cum spuneam 
din lipsă de dovezi suficiente. To
tuși, ele există șl ar trebui 
depistate de federație și orga
nele ei. Pină atund se impune 
ca ultimele două etape ale aces
tui campionat să fie direct su
pravegheate de membrii biroului 
federal, tncerctndu-se astfel ea 
măcar finalul să se dispute tn- 
tr-un climat de absolută corecti
tudine.

Revenind la arbitri notăm — eu 
părere de rău — că ei se află 
sub nivelul cerințelor. Chiar ex- 
duzlnd elementul intentional, ră- 
mîne să concluzionăm că bagajul

atît mai greu cu cit se 
multe, dar uimeau nu 
— sau nu vrea să pro- 
dovezl. Cert este că o 

din vină aparține 
In Capitală, in fața 

' ' " se arbl-

cunoștințelor lor este re
dus. De ce tocmai acum ies în 
relief carențele conducătorilor de 
joc 1 Pentru că, spre deosebire 
de anii trecu ți, dnd totul se 
rezolva ta două meciuri Steaua 
— Dlnamo, acum au luptat — 
de la egal la egal — 5 echipe, 
numărul meciurilor pe muchie de 
cuțit s-a ridicat de trel-patru ori, 
arbitrii chemați să le conducă 
au fost și ei mal multi, astfel 
că s-a creat o arie mai largă pe 
care s-au manifestat insuficien
țele de care aminteam. De aici 
necesitatea ca arbitrii să se pre
gătească intens, poate chiar la 
fel ca sportivii, să participe la 
antrenamentele echipelor, să joa
ce d înșiși in meciuri de pre
gătire. Altfel vor rămîne tot mal 
mult in urma echipelor, vor de
veni o frtnă evidentă în calea 
dezvoltării handbalului românesc.

Hristache NAUM

CLASAMENTE DIVIZIA A 
Masculin

1. STEAUA 16 12 1 3 333-250 25
2. „Poli- Tim. 16 11 2 3 297-262 24
3. Din. Buc. 16 10 3 3 312-214 23
4. H.C. Min 16 10 0 6 350-301 20
5. Știința Bc. 16 9 0 7 312-306 16
5. „U“ Cj.-N. 16 6 2 8 290-309 14
7. Gloria Arad 16 5 3 8 266-299 13
3. C.S.M. Bor. 16 6 0 10 308-337 12
9. U. Craiova 16 4 1 11 267-336 9

10. U. Buc. 16 1 0 15 364-355 2

Feminin
1. ȘT. Bacău 16 10 5 1 223-182 25
2. Constr. B.M. 16 10 1 5 233-199 21
3. Hidrotehnica 16 9 2 5 243-247 20
4. Rulm. Bv. 16 7 4 5 213-201 18
5. Unlv. Tlm. 16 6 4 6 218-199 16
6. Confecția 16 6 4 6 219-220 16
7. Progresul 16 6 3 7 178-177 15
8. Mureșul 16 6 2 8 240-244 14
9. Rapid 16 5 0 11 200-235 10

10. U. BUC. 16 2 1 13 201-264 5

VICTORIA ECHIPEI CRIȘUL IN CAMPIONATUL DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pao. t)

principii de bază ale baschetului 
modern (apărare agresivă, ritm 
rapid în acțiunile ofensive, 
frecventă ridicată și precizie 
în aruncările la coș), capacita
tea profesională si tactul pe
dagogic ale antrenorului Tra
ian Constantinescu care, după 
multi ani de strădanii. își vede, 
în sfîrsit. eforturile răsplătite 
cu o performantă care îl ono
rează.

Alte argumente ne-a furni
zat însuși antrenorul : „Cuceri
rea titlului constituie pentru 
noi rodul multor ani de pre
gătire și un stimulent in activi
tatea de viitor. Victoria se da
torează in primul rind jucă
toarelor. care s-au devotat 
baschetului de performantă. 
Profit de prilej pentru a adresa 
mulțumiri conducerii secției de 
baschet (președinte — Nicolae 
Nan) și clubului Crișul. pentru 
condițiile create, precum și co
legilor orădeni (Ilona Ghiță de 
la Liceul nr. 1 de Filologie- 
istorie. Toma Velciov de la 
C.S.S. și Ga vrii Leitner de la 
Crișul) care au acordat eleve
lor lor — junioare — dreptul 
de a evolua in echipa de se
nioare Crișul".

în sfîrșit. vom mai mențio
na că izbînda orădencelor nu 
este întîmplătoare : anul tre
cut. Crișul s-a clasat pe locul 
secund. în aproape toți ceilalți 
ani s-a aflat printre fruntașe.

de fiecare dată performantele 
jucătoare 
excluși vi- 
bihoreană. 
așa se va

fiind realizate cu 
crescute aproape în 
tate în pepiniera 
Sîntero convinși că 
petrece și în viitor ; cîștigarea 
titlului de campioană națională 
la eleve și junioare de către 
formația Liceului nr. 1 din O- 
radea și clasarea în turneul fi
nal al aceleiași competiții a e- 
chipei C S.Ș. din Oradea sini 
garanții cu greutate. Ele dezvă
luie un climat propice ridicării 
calitative a baschetului.* așa 
cum am dori să aflăm și în

alte centre care, deși au condi
ții de pregătire mai bune, bat 
pasul pe loc și rezolvă proble
ma componenței loturilor prin 
racolări.

CLASAMENTUL FINAL
1. CRIȘUL 47 39 8 3713-2900 86
2. Unlv. Tim. 47 33 14 3915-3535 80
3 Voința Buc. 47 31 16 3356-3102 78
4. Rapid 47 30 17 3416-3079 77
5. Polit. Buc. 44 29 15 3479-2965 73
6. Mobil r 44 26 18 3393-3304 70
7. „U- Cj.-Np. 44 23 21 3661-3358 67
8. Voința Bv 44 19 25 3220-3220 63
9 Olimpia Buc 44 17 27 2734-2874 61

10. Progresul 44 14 30 2862-3134 58
11. C.S.Ș. PL 44 7 37 2742-3302 51
12. P.T.T. 44 2 42 2507-3725 46

Zece probe în program, dintre 
care una semiclasică („Premiu! 
Municipiului București”) șl două 
rezervate debutului cailor de doi 
ani, iată ce constituia punctul 
forte al reuniunii de duminică 
Păcat că Întrecerile s-au bucurat 
și de un timp favorabil, vintul 
șl ploaia influențind simțitor 
evoluția concurențllor. Cele două 
curse rezervate acestora din urmă 
(„Premiul Fetelor” șl „Premiul 
Băieților”) au fost ciștigate de 
Diagrama și, respectiv, Sabău. 
ambii dominîndu-și cu autoritate 
adversarii.. Recordurile înregistra
te de cei doi mînji — 1:44,8 și 
1:39,9 (a existat un coeficient în 
jur de 3 s) — ne dau dreptul să 
fim oarecum optimiști în ceea ce 
privește perspectivele acestei ge
nerații In continuare, am asistat 
la cîteva alergări care au reușit
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CAMPIONATE • COMPETI
CONCURSUL PE AMBARCAJII MICI

întrecerea rezervată canotori
lor In cadrul concursului repu
blican pe ambarcații mici a pro
gramat, pe lacul Snagov, probe 
de schif simplu șl dublu fără 
cîrmaci. Cum era de așteptat, 
multiplu! campion Mircea Romas 
de la C.S.A s.E. șl-a adjudecat 
victoria ta finala de schif simplu.

Rezultate : schif simplu : 1. Mir
cea Roman (C.S.A.S.E.) 7:16,5, 2. 
Gheorghe Mandiuc (Dinamo) 
7:19,0, 3. George Mereuță (Steaua) 
7:20,3, 4. Vaier Toma (Dinamo)
7:31,3, 5. Sever ȘucaD (Dinamo) 
7:49.1.

întrecerea de schit 2 f.c. a avut 
o desfășurare plină de surprize. 
Mai Intîi, componenții lotului 
nostru olimpic — Emerlc Laka-

5.

toa Dan Nlmu și Petrică 
— no s-au calificat ta 
finală I S-au calificat, în 
canotorii de la Electrics Constan
ți cu două echipaje (!) într-o fi
nală cu... cinci ambarcații te 
start. In sfîrșit. au ciștlgat spor
tivii dinamoviști : Iulian Ștefan 
și.!. juniorul Petre Iosub.

Rezultate : schif 2 f.c. 
name (Iulian Ștefan, Petre 
sub) 6^4,1, 2. Steaua (Petre 
na, George Dragomir) 6:55,2. 3
CNSU Timișoara (Ștefan Krepel- 
ka. Ion Caba Bura) 7:09,4, 4. E- 
lectrica Constanța (Ion Pană, To
ma Coman) 7:12,0, 5 Electrica
Constanța n (Vasile Bucur, Mihal 
Morunaș) 7:36,2. (V. TOFAN).

Morcov 
aceastâ 
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ȘT. IANCOVICI, ÎNVINGĂTOR IN CONCURSUL AUTO 
BRĂILA

vanu, de 
nă Dacia 
la punct . _ _
cabil, Laurențiu Moldovan (CSU 
Brașov) și Nicu Grigoraș (I. A. 
Dacia Pitești) — ei fiind princi
palii animatori ai curselor. Pă
cat că ultimul, după 7 ture, a 
avut din nou o defecțiune. De... 
ștergător la început, apoi de mo
tor și a abandonat. Spre lauda 
automobiliștilor care au concurat 
ieri (dovadă de măiestrie) nu 
s-au Înregistrat zdci un fd de 
evenimente nedorite.

Dar, iată clasamentele: clasa 
pină la 1150 cmc — 1. D. Gindu. 
2. L. Moldovan (Dada UOO), 8. 
Al. Avram (ETA Cluj, Dada 
U00) ; d. Dacia 1300, grupa a 
n-a — LA. Beilu, î. L Coțova- 
nu, 3. c. Căpriță (Unirea Trico
lor) ; general — 1. Șt. Iancovici, 
ă. A. Beilu, 3. c. Coțovanu, 4. 
E. Ionescu-Cristea, pe Landa 1800 
(Unirea Tricolor). Clasamentele 
pe echipe și la clasa Dacia 1300 
se vor definitiva după rezolvarea 
unor contestații. (M. FR,).

DE LA
Cea de a doua etapă a cam

pionatului republican de viteză 
pe circuit Ia automobilism s-a 
desfășurat duminică în condiții 
meteorologice deosebite. La Brăi
la — orașul gazdă — a plouat 
torențial, toată ziua, astfel în
cât întrecerile au avut, categoric, 
de suferit.

La start «-au prezentat Tt 
automobiliști din țară (număr re
marcabil intr-o ețapă de campio
nat) . care au oferit celor care 
s-au încumetat să-i urmărească 
(concursul a durat de la ora 8.34 
ptnă la 17) dispute frumoase, in 
duda traseului plin de apă, a 
vremii închise și vizibilității re
duse (așa cum ne spuneau pilo
ta „pe anumite porțiuni, alergai 
fără să vezi dedt luminile de 
stop ale mașinii din față”. Mai 
buni ta această întrecere s-au 
dovedit, între alții, echipierii I-A. 
Dada Pitești Ștefan Iancovici (pe 
R. 13 Gordini) șl Andrei Beilu 
(Dada 1300, grupa a H-a), Doru 
Glndu de la Unirea Tricolor (pe 
Daria 1100), Ieșeanul Costel Coțo-

la Nicolina, cu o mași- 
1300, foarte bine pusă 

și cu un curaj remar-
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NUMEROASA PARTICIPARE LA CAMPIONATELE 
UNIVERSITARE DE JUDO

Tlmp de două zHe, Sala spor
turilor din Iași a fost gazda fi
nalelor campionatelor universita
re individuale de Judo. întrece
rile aflate la cea de-a zecea 
ediție, au reunit pe saltea 100 
de studenți-Judoka, din 11 clu
buri universitare. Spre deosebire 
de edițiile anterioare, am remar
cat o creștere a numărului de 
participant!, cit și o mai bună 
pregătire a acestora. Deși pre
zent! pentru prima oară în în
treceri. studenții de la C.S.U. 
Sibiu (antrenor Nicolae Bucur) au 
reușit să urce de două ori pe 
podium prin Dumitru Rotaru 
(campionul categoriei semimljlo- 
de) și Mircea Șutău (locul doi 
la cat. mijlocie). O evoluție bună 
a avut și reprezentantul Politeh
nicii Iași, Alexandru Drobota (an
trenor C-tin Bordea) care, pe 
Ungă titlul de campion al cate
goriei zuperușoare, unde s-a Im
pus categoric (toate întîlnirile 
i-au revenit prin Ippon), a obți
nut și titlul de cel mal tehnic 
judoka al competiției. Foarte bine 
«-a prezentat „greul* DezsB Ud- 
vari de la Universitatea Cluj- 
Napoca (antrenor Vodă Ștefan) 
care a reușit să dștige două ti-

ti-tiuri, la categoria unde este 
tular și la open.

Iată clasamentele finale: super- 
nșoară : 1. A. Drobota (Poli Iași), 
2. V. Mareș (C.S.U. Pitești), 3. A. 
Bazil („U“ Timișoara) și M, Paul 
(I.P.B.) ; semiușoară : 1. D. Ka- 
iamar (I-E.F.S.), 2. E. Nlchita 
(Poli lași), 3. D. Deliu (I.EJ’.S.) 
și E. Spătărel (Poli Iași) ; ușoa
ră : L P. Moțiu (I.E.F.S.), ă. D. 
Mureșan (I.E.F.S.), 3. S. Nemeș 
(„U” Cluj-Napoca) și S. Băstu- 
cescu („U” Cluj-Napoca) ; semi- 
mijlocie : 1. D. Rotaru (C.S.U.
Sibiu), 1. N. Comănescu (Poli 
Iași), 3. C. Costescu (I-E.F.S.) și 
A Simion (T.P.B.) ; mijlocie : L 
L. Pall (I.E.F.S), 2. M. Șuteu
(C.S.U. Sibiu), 3. E. Szdcs (C.S.U. 
Tg. Mureș) șl C. Uzuneanu 
(C.3W Galați) ; semigrea : L 
— Solomon („U” Timișoara), 8.

Cluj-Napoca), 8.
T.
L Perțea („U‘ _ ___________
R. Bolan (I.P.B.) și G. Chindriș
(C.S.U. - -------- * ~
Udvari („V

Oradea) ; grea : L D. 
______ ,„U“ Cluj-Napoca), 2. C. 
Cuteanu (Poli Iași), 3, V. Mihai 
(„U“ București) șl O. Șerban 
(C.S.U. Craiova) ; open : L D. 
Udvarl („U“ Cluj-Napoca), 1. L, 
Pali (I.EJ.S.), 3. L Anca („U* 
Cluj-Napoca) șl C. Cuteanu (PoU 
lași). (Nicolae CHINDEA)
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Duminică, in sala Dinamo, c avui

UN FRUMOS SPECTACOL 
UN ÎNDEMN SPRE PERFO

Cu sprijinul Comitetului P.C.R. 
al Sectorului 2 al Capitalei, clu
bul Dlnamo, în colaborare cu 
Consiliul pentru educație fizică 
și sport din icelași sector, a or
ganizat o duminică sportivă 
deschisă elevilor și tineretului 
din Întreprinderi șl instituții.

După cum se știe, duminică 
dimineață, zi în care circa 4 000 de 
tineri iubitori al sportului — 
fost invitați să se întreacă 
orice sport ar 11 dorit, pe oricare 
din bazele aflate in marele pire, 
a plouat.

In consecință, aproximativ 
2 OOt din cei care se adunaseră 
au plecat spre casă. Ceilalți au 
fost invitați să intre fie în salt 
de gimnastică, fie în cea de tir, 
fie sub tribuna stadionului cen
tral, pentru a se întrece la aces
te discipline, sub privirile antre-

au
1»

AU DEBUTAT „DOI ANII“
să „încălzească” asistenta, dintre 
ele detașindu-se in mod deosebit 
cele ciștigate de Jurat (excelent 
susținut de D Popa in lupta fi
nală), Zambila (3 victorii în 4 
reuniuni) și Mintoasa, cu care 
A. Brailovschl a dat o adevăra
tă lecție de cum trebuie condus 
un cal pe teren moale.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 : 1. Diagrama (G. Tănase) rec. 
1:44,8, 2. Riverana. Simplu 12,
ordinea 60. Cursa a 2-a: 1. Sabău 
(A. Brailovschl) rec. 1:39,9, 2.
Trucaj. 3. Coridei. Simplu 18, 
ordinea 25, event 52, ordinea tri
plă 39. Cursa a 3-a : 1. Mintoasa 
(A Brailovschi) rec. 1:37,9, 2.
Iluminata, 3. Arenda. Simplu 41, 
ordinea 343, event 196, triplu cîș- 
tigător 97, ordinea triplă 2334. 
Cursa a 4-a : 1. Rubidij (D. To- 
duță) rec. 1:36,5, 2. Rural. Sim
plu 24, ordinea 196, event 570.

Cursa a 5-a : 1. Fecioraș (M. 
Dumitru) rec. 1:32,9, 2. Orfănica. 
3. Samba. Simplu 17, ordinea 160. 
event 48, ordinea triplă 330. 
Cursa a 6-a : 1. Huria (FI. Paș- 
că) rec. 1:32,4, 2. Jug, 3. Cornel 
Simplu 109, ordinea închisă, e- 
vent 169, triplu dștlgător 122, or
dinea triplă închisă. Cursa a 7-a: 
1. Zambila (G. Ciobinu) rec. 
1:32,3, 2. Harțag. Simplu 37, or
dinea 151, event 1470. Cursa a 
8-a : 1. Jurat (D Popa) rec. 
1:29,8, 2. Macrou, 3 Tirpu. Sim
plu 78, ordinea 250, event 614, 
ordinea triplă 1230 Cursa a 9-a : 
1. Nervln (N. Slmion) rec. 1:33,6, 
î. Hotărel, 3. ostil. Simplu 23, 
ordinea 78. event 200, triplu cîș- 
tlgător 376. ordinea triplă 98. 
Cursa a 10-a : 1. Dialect (FI.
Pașcă) rec. 1:38,3, 2. Hebreea. 
Simplu 27, ordinea 246, event 55.

Gh. ALEXANDRESCU

norilor dtnamovlștl, hotăriți si 
nu scape un bun prilej de a tace 
o nouă selecție de talente. Nu
mai că, dată fiind cipacltatea re
dusă a acestor săli, puțini din
tre oaspeții tineri al parcului 
Dinamo au reușit să practice el 
înșiși sportul, așa cum ar fi 
reușit s-o Iacă în aer liber, dacă 
ar fi fost vreme bună. Doar la 
sila de tir aproximativ 20 de 
elevi șl eleve au participat la un 
concur» de pușcă cu aer compri
mat

In schimb, centrul de interes 
al ce!o» care au rămas în par
cul Dlnamo s-a mutat In sala 
mare de jocuri. Aid s-a desfă
șurat un lanț de secvențe din 
cele mal diferite sporturi, susți
nut de către componenții secții
lor „Ttaărul dlnamovist” : fiecă
rei evoluții l-au fost rezervate 
aproximativ 4 minute de demon
strații Mal tatii 
sală atlețll ;
care “
Sub conducerea antrenorului Ni
colae Martinescu, fost campion 
olimpic, tinerii vînjoșl ai secției

au intrat in 
. . apoi, voleibaliștii,

au făcut o demonstrație.
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LOTO - PRONOSPORT
MARI SUCCESE LA

PRONOEXPRES
Tragerile obișnuite Pronoex- 

pres furnizează cu regularitate 
numeroase cîștlguri de valoire 
ridicată, printre care și nelip
sitele autoturisme „Dacia 1300”. 
Astfel, la tragerea din 2 mal 
a.e ciștigrl maxim de categoria 
I — UN AUTOTURISM „Dacia 
1300“ — a revenit lui S. lozsef 
din Tg. Mureș, pe un bilet achi
tat 100% La aceeași tragere, va
loarea unitară a cîștigurilor de

preș,
vă o



CAMPIONATE I După meciul cu echipa Ciprului

[EA BUCUREȘTI SE MENȚINE 
PIONATULUI DE ȘAH PE ECHIPE 
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ABSOLUT : L
București 15 p de meci 
de partidă), 2. 
Petrolul 12 (29’/?), 4. 
(26*/2), 5 Politehnica 
Universitatea lași 6 
cula torul 3 (21V2), 8. 
9. Vulcan 3 (17), 10 
0 (19) ;

MASCULIN : 1. ___ . __
București 22"/a. 2. I.T.B. 19’/2, 3. 
Petrolul 18'/i. 4. Politehnica 18,
5. Medicina 15, 6. Calculatorii)
13%, 7. C.S.M. 12%, 8. Universita
tea lași 12, 9. Vulcan 10, 10. E- 
lectromotor 8'/2 ;

FEMININ : 1. Electromotor
2—3. Medicina. Politehnica 6*'j, 4. 
Universitatea București 6, 5—6. 
I.T.B., Petrolul 5, 7—8. Univer
sitatea Iași, Vulcan 4, 9. CSJtf. 
3*/2, 10. Calculatorul 3 ;

JUNIORI : 1. Universitatea Iași 
a1/2, 2—3. Universitatea București. 
I.T.B. 6%, 4. Petrolul - - -
Medicina Timișoara, 
5, 7. C.S.M. 4, 8—9. Vulcan, 
lectromotor 3, 10. Politehnica

MAI MICI HOCHEIȘTI
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Rl ATLETICE LA JUNIORI

— C.S.Ș. Triumf — 
C.S.Ș. 2 5—2 ; Steaua — C.S.Ș. 2 
3—2; clasament: 1. C.S.Ș. Triumf 
3 p; 2. Steaua 3 p; 3. C.S.Ș. 2 
0 p; SPERANȚE I (19—12 ani): 
Steaua — C.S.Ș. 2 19—o, steaua
— A.S.E. Sp. studențesc 18—0,
C.S.Ș. Triumf — C.S.Ș. 2 16—0, 
C.S.Ș. Triumf — A.S.E. sp. stu
dențesc 12—0, C.S.Ș. 2 — A.S.E. Sp. 
studențesc 2—1, Steaua — C.S.Ș. 
Triumf 2—2; clasament: 1. stea
ua 5 p, " T 2__ ' Z
X C.S.Ș. 2 2 p, 4. A.S.B. Sp. stu
dențesc; juniori 11 (12—14 ani): 
A.S.E. Sp. studențesc — C.S.Ș. 2 
5—3 și 4—2, primul loc fiind o- 
cupat de A.S.E.

Steaua — C.S.Ș.

2. C.S.Ș. Triumf 5 p,

Sp. studențesc.
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14:01,9 ; 
I Zalău) 
I Petr.) 
11500 m 
I— rec. 
I Bac.) 
110 mg: 
I) 14,6,
H. 8, D. 
b mg s
I. 2. L. 
li 41,0; 
f. Toth 
1,60 m.

Ă
eîtțya 
ppufls- 
Burcu- 
le ta- 
p evl- 
[le a- 
fe pe 
prl la 
hanță, 
bucu- 

I glm- 
p. dar 
Icîntat 

se
4 ooo 

ră la 
Icopui 
Ide a 

tlne- 
atlns, 
lentul 
landă 
kbulul

triplu : I. Rizea (Lie. „V. îtoaită* 
Rm. V.) 14,89 m — rec. egalat, 
M. Nenciu (CSS 1 Gb) 14,79 m, 
L Lascăr (Lie. 2 Is.) 14,47 m ; 
taăițime : Eug. Popescu 242 m 
— nou record, C. Md.taru (Viit. 
Buc.) 2,05 m, I. Buligă (CSS Tr. 
Sev.) 2,02 m ; prăjină : D. Gane 
(LCEA) 4,40 m. D. Avramescu 
(Voit. Buc.) 4,10 m, R. Stănescu 
(Lie. 2 Buc.) 4,10 m ; greutate : 
M. Vintilă (CSS PI.) 14,28 m, L. 
Fiildp (Lie. Sf. Gh.) 13,88 m, 
P. Mirică (Met. Buc.) 12,96 m ; 
disc : I. Buligă 45,46 m, M. Vin
tilă 43,16 m, L. Matei (OI. Cv.)
40.36 m ; suliță : C. Miclea (lac. 
,J. Slavici* Arad) 55,30 m, A. 
Ursu (CA Roman) 52,62 m, C. O- 
prea (CSS Tuicea) 51,94 m ; 
ciocan : A. Boicu (CA Roman) 
57,76 m,. O. lehim (Viit. Buc.) 
50,78 m, M. Mathe (CSS Mediaș)
50.36 ; 10 km marș : Gh. Frecă- 
țeanu (PTT Buc.) 48:46,0, p. Po- 
povici (CSS Dorohoi) 50:1XO. P. 
Avasilcoaie (CSS Doroh.WțJ:26,0 ; 
FjffTE : 100 m : I. Anania (I.ic. 2 
lș.) 12,3, G. Eeovici (CSSA Buc.) 
12,4, C. Hie (Lie. 2 iș.) 12,4 ; 
200 m : N. Lia (Ol. Cv.) 25,3, V. 
Zamfira (OI. Cv.) 26,0, I. Anania 
26,1 ; 400 m : N. Lia 56,5, V. Zam
fira 57,6, N. Vomicu (Șc. gen. 
190 Buc.) 58,1 ; 800 m : Ol. West 
(St r. Bv.) 2:18,4, A. Nagy Tu- 
rdczl (Amidex Tg. Sec.) 2:18,6, 
L. Turcu (Unir. Focș.) 2:20,0 ; 
1 500 m: M. Toma (LCEA) 4:32,5, 
A. Nagy TurOcz: 4:32,8. OL West 
4:33,5 ; 100 mg : M. Berbecaru 
(Lie. 2 Buc.) 15,0, A. Honig (CSS 
Ar.) 15,5, S. Stănescu (CASU 
Cj.-Nap.) 15,6 ; 300 mg : C. Pos- 
tolache (CSS Brașovla Bv.) 45,3, 
C. Avram (Șc. gen. 190 Buc.) 
45,9, FI. Alexe (CSS Bac.) 46,0 ; 
înălțime : M. Matei (Lie. 2 Buc.) 
L75 m, R. Bogarin (Univ. Sib.)
I, 63 m, K. Kiss (Amidex) 1,90 m; 
lungime : G. Coteț (CSS Focș.) 
5,75 m, L. Bîrsan ~ 
5,74 m, M Banea
5,73 m ; greutate : L. îsac 
Buc.) 12,48 m, P. Stănica 
Cv.) 11,63 m, G. Bălăceanu 
Buc.) 11,00 m ; disc : G. 
ceanti 42,28 m. T. Milik (Amidex) 
39,90 m, R. Gai (Prog. Buc.) 
34,96 ; suliță : M. Jurj (CS Betaș) 
39,48 m, M. Bordeianu (CSS Ba
cău) 37,64 m. ‘ "
Călărași) 87,48 
eoresp.).
• In cadrul 

Capitală au fost realizate urmă
toarele rezultate mai bune : 
100 m : Ci. Sușelescu șl Tudor 
Gildo 10,4 ; 200 m : 
21,1 ; too m F :
II, 9 ; 3000 m F :
9:49,0

ees Brăila) 
(Vili. ~ ‘

p.

Buc.) 
(CSSA 

(Ol. 
(CSSA
Bail

A. Cecănău (CS 
m. (G. TAMAȘ —

concursului din

Sușelescu 
. ... Doina Budirlncă 
ZZ ZZ T : Adriana Mustață

, . greutate : Mihaela Loghin 
18,00 m ; ciocan: Bindar 71,15 m. 
Stan 67,40 m. Lengyel 63,30 m. 
Păun 60,52 m.
• In pădurea Băneasa, din a- 

propierea Capitalei, a avut toc 
o cursă de maraton redus (30 km), 
cu caracter de verificare. Au luat 
startul 24 de coneurenți. Rezul
tate : 1. Cătălin Andreica 1.39:06,0, 
Gh. Motorca 1.39:07,0, M. Halo? 
1.39:12,0 (N.D. NICOLAE
resp.).
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!S 1

CIȘTIGURILE TRAGERII PBO- 
NOEXPRES DIN » MAI 
Cat 1 : 2 variante 100% ■ 
turisme ~ 
te 25% a 17.500 lei ; 
variante 25% a 26.638 
20,50 variante a 3.898 
83 a 963 lei ; Cat. 
Cat. 6 : 7.828,50 a 
162,75 a 200 lei ; 
a 40 lei. Report 
394.817 lei Autoturismele „Dacia 
1300“ au fost ciștigate de VASI- 
LICA STANCULESCU și respectiv 
GHEORGHE CIOREANU, ambii 
din comuna Băiieștl județul Dolj.

1975 : 
auto- 

„Dacia 1300* și 2 varian- 
; Cat. 2 : 1 
id ; Cat. î: 
lei; cat. 4 : 
191 a 412lei; 
lei; Cat. 7:

5 :
40
Cat. 5: 3.476,00 

categoria 1 :

I
I
I

OPTIMILE DE FINALA
ALE „CUPEI

Miine așa cum s-a mai anun
țat, vor avea loc optimile „Cupe! 
României*, competiție care se des
fășoară sub genericul „Daeiadei*.
Iată programul acestei faze a 
trecerii (jocurile vor avea 
pe terenuri neutre) :

CLUJ-NAPOCA : Politehnica 
mișoara — S.C. Bacău

SIBIU : Politehnica Iași — 
namo București

BRAȘOV : Sticla Arieșul Turda
— Gloria Buzău

PITEȘTI : Steagul roșu Brașov
— Dinamo Slatina

BUCUREȘTI : Steaua 
lui București (stadionul

ROMÂNIEI

In
to.

n-

Di-

CIMPULUNG MUSCEL
F.C.M. Galați

TIRGOVIȘTE : Chimia 
Universitatea Craiova.

Meta-
Steaual

: Jial

Brazi

Partida Sporiu. studențesc — 
F.C. .Argeș (programată la Ale
xandria; 
data de

a fost aminatâ pentru 
3 iunie

Jocurile vor 
eu excepția

Începe la 
celui de Ia
Metalul). a

condițiile ca- 
egsEtate după 
vor disputa

Vă reamintim și 
ttcârii : ia caz de 
90 de minute, se 
prelungiri (două reprize a die 
15 minute) Dacă egalitatea se 
menține, se vor executa lovituri 
de pedeapsă p*nâ la calificarea 
uneia dintre echipe

• ACTUALITATI •
POLITEHNICA IAȘI Și 
5ITATEA CRAIOVA IN

„CUPEI F.R.F.-
Slmbătă s-au disputat 

ultimei etape din faza 
„Cupei F.R.F.*, a cărei ciștigă- 
toare va participi la ediția vii
toare a „Cupei Balcanice* lnter- 
cluburi. Iată rezultatele înregis
trate șl marcatorii golurilor, eșa 
cum ne-au fost transmise de co
respondenții noștri din localitățile 
respective: UNIVERSITATEA CRA
IOVA — STEAUA 10—0 (4—0). Au 
marcat: Cixțu (min. li și 23), Iri- 
mescu (min. 43 din penalty, 44 șl 
80), Donose (min. 73), Țicieanu 
(min. 75), Beldeanu (min. 53),Cri- 
șan (min. 78 și 65). POLITEHNICA 
IAȘI — C. S. TIRGOVIȘTE 8—1 
(5—1). Aj înscris : Costea (min. 
2 șl 41), Simionaș (min. 29), Flo
rean (min. 36), Romllă n (min. 
45, 63 și 89), Kereszy (min. 90), 
respectiv Zamfira (min. 7). 
A.S.A. TG. MUREȘ — OLIMPIA 
SATU MARE 3—0 (1—0). Au mar
cat : Biro I (min. 14 șl 52) și 
Bozeșan (min. 76). După aceste 
rezultate (unde greu de prevă
zut, dar apărute ci urmare a 
tratării cu superficialitate a com
petiției de către anumite echipe), 
clasamentul se prezintă astfel :

jocurile 
finală a

UNIVER- 
FINALA

1. POLIT IA$1 5111 16- 6 9
2. UNIV. CV. 5 2 2 1 14- 7 9
S. A^.A. Tg M. 5 2 2 1 6-9 9
<- Steaua 5 2 12 13-17 5
5. Olimpia Satu M. 5 12 2 5-12 4
6. C.S. Tirgoviște 5 113 15-15 3

(mln.

Această partidă se va disputa Ia 
27 mai, pe un teren neutru.

UN INTERESANT CUPLAJ 
PE STADIONUL STEAUA

Stadionul Steaua va găzdui 
miine, cu Începere de la ora 
14,30, un interesant cuplaj. Iată 
programul :

ORA 14,30 : Steaua — Metalul 
București, In optimile „Cupei Ro
mâniei*

ORA 17 : Sportul studențesc — 
Slavia Sofia, In „Cupa Balcanică*

In partida de miine, formația 
Sportul studențesc debutează in 
actuala ediție a „Cupei Balca
nice". Din grupa echipei noastre 
mai face parte formația Beșiktas 
Istanbul. Datele viitoarelor jocuri 
ale formației bucureștene in în
trecerea balcanică vor fi fixate 
in zilele care urmează.

REZULTATELE ETAPEI A XXV-a
• Un nou lider in seria a 

VHI-a: echipa sătească Unirea 
Sinnicoiau t a Continuă „duelul* 
intre Unirea Tricolor Brăila (37 
p 61—23) șl Cimentul Medgidia 
(37 p 51—17) în seria a IV-a a 
Scorul etapei: Victoria Lehlin — 
Mecanica fină București 0—8 (!) 
• Rapid Jibou a fost reprimită 
în campionat 1 a C.F.R. Pașcani 
a ciștigat derbyul seriei I Ia scor, 
dar C.S. Botoșani continuă să 
conducă cu 5 p avans a Viitorul 
Gheorgheni și-a consolidat pozi
ția în fruntea seriei a 
avind acum un plus de 
de Carpați Sinaia.

SERIA I
C.F.R. Pașcani — C.S.____,___

3—0 (2—0), Metalul Botoșani —
Dorna Vatra Dornel 3—0 (0—0), 
Avintul Frasin — Danubiana Ro
mm 3—2 (2—1), Nlcoltoa lași — 
Cristalul Dorohol 9-1 (5—1), Fo
resta Fălticeni — TEPRO lași 
3—o (2—0), I«am t norul Roman — 
Zimbrul Suceava 1—0 (0—6),
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc 
— Metalul Rădăuți 1—4 (1—0), 
Sirena Bucecea — Unirea Săvenl 
3—0 (Unirea fiind exclusă din 
campionat).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XXV-a: 1. C.S. BO
TOȘANI 37 p (65—10), X CJ.R. 
Pașcani 32 p (45—27), 3. A.S.A 
Cimpulung 31 p (44—29)... pe ul
timele: —
(23—43), 
(20—35).

XH-a,
4 p față

Botoșani

14. Șiretul Bucecea 2#
15 TEPRO Iași 19

SERIA A H-a
Gh. Gheorghlu-DejEnergia ____

Aripile Bacău 5—0 (£-0), Con
structorul Vaslui — Cetatea Tg 
Neamț 2—0 (0—0), Bradul Boz-
nov — C.S.M. Borzeștl 5—1 (1—0), 
Petrolul MolneșU — DEMAR Mă- 
rășești 3—2 O—2), Letea Bacău — 
Minerul Comăneștl 5—0 (0—0).
Hușana Huși — Partizanul Ba
cău 0—1 (0—0), Oituz Tg. Ocns 
— Cimentul Blcaz 3—0 (1—0).
I.M. Piatra Neamț — Rulmestu' 
Btriad 2—1 (0—1).

Pe primele locuri: L ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ W p (49—U). 
X Letea Bacău 39 p (52—13), 3. 
Partizanul Bacău 32 p (38—24). 
4. I.M. Piatra Neamț 25 p 
(33—19)... pe ultimele: 15. Ceta
tea Tg. Neamț 19 p (24—38). 16. 
Oituz Tg. Ocna 11 p (20—54).

SERIA A m-a
Petrolistul Boldești — Unirea 

idsmsa Focșani 0—1 (0—0), Pe
trolul Berea — Forțsta Gugeștl 
3—1 (2—1), Petrolul Bălcoi —
C.S.U. Galați 1—2 (0—0) 
va Ploiești " "
(2-0),----
Oțelul 
Galați 
(1-0). 
vin tul 
losport 
Jud 0—2 (0—2).

Pe primeie 
FOCȘANI 43 
mo Focșani 
C.S.U. Galați 
ultimele: 14. _ ______
p (26—18), 15. Carpați Neholu 1» 
p (21—45), 16. Metalosport Ga
lați 11 p (13—56).

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — Marina 

Mangalia 3—0 (2—0), Unirea Tri
color Brăila — Unirea Eforie 
7—0 (2—0), Azotul Slobozia —
Victoria Țăndărel 7—1 (4—1), Șoi
mii Cernavodă — Pescărușul Tui
cea 2—1 (0—1), Tractorul vizirii
— Arrublum Măcin 2—0 (1—0),
Voința Constanța — Dacia Unirea 
Brăila 4—0 (1—0), Chlmpex Con
stanța — IJU.U. Medgidia 1—2 
(1—0), Granitul Babadag — Elec
trica Constanța 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
TRICOLOR BRAIL A 37 p (61—23), 
X Cimentul Medgidia 37 p 
(51—17), 3. Azotul Slobozia 34 p 
(66—29)... pe ultimele: 15. Trac
torul Vizlru 15 p (27—56), 16. Ar
rublum Măcin 13 p (23—77).

SERIA A V-a
T.M. București — Celuloza Că

lărași 2—0 (0—0), Victoria Lehllu
— Mecanica tină București 0—8
(0—3) — s-a jucat la slobozia, 
Tehnometal București — Unirea 
Tricolor București o—o, Petrolul 
Bolintin — Luceafărul Ii Bucu
rești 3—0 (0—0), Viscoza Bucu
rești — Abatorul București 1—6 
(0-0), LC.S.I.M. București — 
Automatica București 1—0 (0—9). 
Voința București — Electronica 
București 3—0 (2—0). Automeca
nlca București — Sirena Bucu
rești 2—2 (2—0). Luceafărul I
București — Flacăra roșie Bucu
rești o—3 (Luceafărul s-a retras 
din campionat).

Miercuri. 16 maL va avea toc 
etapa 
ria a

Pe 
« P 
41 p (S3-J9), X Celuloza Călărași 
38 p (41—18) — 17 victorii, 4. Au
tomatica 33 p (43—25) 
torit..
Lehliu 
rul n

locuri: L UNIREA 
p (59-9), X Dlna- 
38 p (54—14), 5.
38 p (52—18)... pe
Foresta Gugeștl 18

intermediară (a 29-a) înse- 
V-a.
primeie locuri: 1. T.M.B 
(54—22), 2. Mecanica fină

- 15 vie-
Vlctorla 

Luceafă-

_ _ . ... Praho-
Chlmia Buzău 2—0 

Dinamo C.P.L. Focșani — 
Galați 4—0 (1—0), Ancora 
— Carpați Neholu 4—C 
Olimpia Rm. Sărat — A- 
Urzicent 2—0 (1—0), Meta- 
Galați — Luceafărul Ad-

pe ultimele: 16. 
13 p (23—83), 17.

12 p (23—73).
SERIA A Vl-a

Flacăra Automecanlca
— Cimentul Fieni 5—0 
Constructorul Pitești — 
Videle 2—0 (2—0), Metalul
— ROVA Roșiori 2—0 (0—0), 
mia Găești — Dacia Pitești 
(2—1). Progresul corabia — 
colta Stoicăneștl 3—1 (1—1), 
greșul Pucloîsa — Răsăritul 
racal 2—1 (2—0), Dinamo Alexan
dria — Electronistul Curtea de 
Argeș 5—0 (3—0), Cetatea Tr. Mă
gurele — I.O.B Balș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. FLACARA 
MORENI 41 p (67-13), 2. ROVA

Moren 1 
(3—0), 

Petrolul 
Mija 
Chl- 
3—2 
Re- 

Pro- 
Ca-

UN 1-1... EGAL
CU UN SEVER AVERTISMENT!
• A VREA NU INSEAMNA Șl A PUTEA © CIND 

PRINCIPALUL COORDONATOR, IOVANESCU, STRICA 
JOCUL O PENTRU MiSKOLC, DATELE PROBLEMEI 

DIFERĂ
Fără a dramatiza lucrurile pe 

marg_oea jocuiui Romăma — Ci
pru, desfășurat, dummtcă. in 
prelim marine camp-onatului eu
ropean. trebuie spus, totuși, o 
dată în plus, că evoluția nesa- 
tăsfăcătoare a fotbaliștilor noș
tri nu-și găsește nicicum o ex
plicație logică ; chiar dacă ac
ceptăm, uneori, lipsa de logică a 
sportului cu balonul rotund.

Intr-aut de modestă a fost 
comportarea jucătorilor lui Ha- 
lagian și Marica, intr-atit de ne
conformă cu---- antecedentele lor
•un trocurile lui F. C. Argeș 
(opt dintre ei), ca și sub acelea 
a-e ech pei oiimpice.

Jucători care, nu mai departe 
de toamna trecută. își .ir.țise- 
seră legea*. în Cupa UEFA. pe 
terenul redutabilei Panathinai- 
kos Atezia, jucători cu meciuri 
grele in picioare amil acesta 
(vezi partidele din turneul iugo
slav. precum șl aceea, de la Pi
tești. cu selecționata olimpică 
a Ungariei) au fost, de astă dată, 
de nerecunoscut in compania u- 
nel echipe, a Ciprului, fără pal
mares.

Nu se poate spune că echipa 
și-a drămuit forțele sau că. la 
curent cu rezultatele acestuia, șt-a 
subestimat partenerul de între
cere. De așa ceva n-a fost vorba 
nici în prima jumătate de oră. și 
eu atăt mal puțin după aceea, 
mai precis după minutul 33, s-md 
formația gazdă reușise golul e- 
gabzator. Dar, așa cum remar
cam și in cronica meciului, DO
RINȚA proaspeților tricolori de 
a evolua la nivelul onoare! ce 
H s-a făcut nu și-a găsit nece
sarul suport Intr-o judicioasă OR
GANIZARE A JOCULUI, facto
rul de ECHILIBRU IN TEREN a! 
oricărei echipe, menit să-l or
doneze acțiunile de atac și de 
apărare, să-i Înlesnească, in a- 
celași timp, execuțiile tehnice.

Iovănescu, de pildă, principalul 
conducător de joc, mijlocașul care 
trebuia să Îndeplinească mi
siunea de dispecer, să asigure 
legătura între apărarea imediată 
șl „•vîriuri", a dat el ionul jo
cului la întâmplare, manifestînd 
predilecție pentru pasa lungă spre 
.. adversar. Apreciind prin pris
ma evoluției piteșteanului în par
tidele cu Sportul studențesc, în 
campionat, și cu Petrolul Plo
iești, în partida de verificare de

săptămina trecută, se pare că el 
traversează o criză de formă 
sportivă. ȘI dacă menținerea lui 
in ech.pă și pentru partea a doua 
a meciului a fost un fapt oare
cum de înțeles (m:zindu-se, de
sigur, pe o sclipire a sa. pe exe
cuțiile lui tehnice de efect și 
pe. .. tabela de marcaj). cre
dem, în același timp, că ar fi 
fost indicată introducerea mai 
devreme a lui Marcel Râducănu. 
Așa cum a demonstrat că e în 
stare și la Pitești. în ultimul 
sfert de oră al meciului cu 0- 
limpicii unguri stelistul. un ju
cător combinatlv și abil tn ma
nevrarea balonului pe spații res- 
trînse, ar fi pus probleme greu 
de rezolvat formației cipriote, ma
sată în propriul careu și apă- 
rtndu-și punctul cu disperare...

.. .Sînt doar citeva din obser
vațiile de prim-plan prtlejulte de 
debutul „olimpicilor* în familia 
„tricolorilor*. Acestea, Împreună 
cu celelalte, notate, la amănunt, 
și de antrenori, vor forma, de
sigur, cit de curind, obiectul li
nei analize competente. cuprin
zătoare, menite să stabilească, eu 
exactitate, UNDE anume s-a gre
șit, pentru ca. in cele două săp- 
tămini care ne despart de meciul 
retur, dintre echipele olimpice ale 
României si Ungariei, să se adu
că corecturile de rigoare.

Firește, pentru Miskolc, . date
le problemei (referitoare Ia unele 
posturi, precum și în ceea ce 
privește concepția) diferă de cele 
ale jocului cu Cipru.

Se va rămlne. de pildă, la va
rianta tactică 1—4—3—3 sau 
antrenorii vor prefera acel 1—4— 
4—2, formulă modernă și parcă 
mai potrivită unei partide dis
putată în deplasare ? Viitorul ad
versar, de la 39 mai, posedă o 
valoare adesea verificată în arena 
internațională, însă, așa cum 
ne-am putut convinge pe par
cursul meciului de la Pitești,' 
el poate ti depășit. Cu condiția 
ca, repetăm, nedoritele concluzii 
prilejuite de partida de Ia Lima
ssol să fie valorificate din plin, 
în sensul ca unei prestații sub
mediocre să-1 urmeze o evoluția 
remarcabilă.

Ar fi singurul beneficiu al a- 
eestul 1—1 care constituie un | 
sever avertisment...

G. NICOLAESCU

A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
Roșiori 29 p (35—22), 3. Progre
sul Pucioasa 29 p (37—29)... pe 
ultimei’: 15. Cetatea Tr. Măgu
rele 20 p (35—37), 16. Petrolul
Videle 20 p (28—37).

SERIA A VH-a
Pandurii Tg. Jiu — Lotru Bre

zei 6—0 (2—0), Minerul Lupenl 
— Chimistul Rm. Vîlcea 4—1 
(2—1), Constructorul Craiova — 
Forestierul Băbeni 2—0 (0—0),
Minerul Vulcin — Unirea Dră- 
gășanl 1—1 (0—1), Metalurgis
tul Sadu — C.F.R. Craiova 1—0 
(0—0), Minerul Motru—Construc
torul Tg. Jiu 4—1 (4—0), Gloria 
Drobeta Tr. Severin — Dierna 
Orșova 3—1 (1—0), Metalul Rovl- 
nari — Progresul Băii ești 3—0 
(1—0).
Pe primele locuri: l.’PANDURn 

TG. JIU 39 p (S3—25), X C.F.R. 
Craiova 33 p (39—22), 3. Minerul 
Luper.i 31 p (49—24)._ pe ulti
mele : 14. Unirea Drăgășanl 19 p 
(30—43), 15. Forestierul Băbeni 19 
p (22—56), 16. Constructorul Tg. 
Jiu TI p (30—52).

SERIA A VIH-a
Unirea Slnnicoliu — Vulturii 

textila Lugoj 1—0 (1—0), Meta
lul Bocșa — Minerul Oravița 3—1 
(1—0), CJ.L. Blaj — ICRAL Ti
mișoara 2—1 (2—1), C.F.R. sime- 
ria — Unirea Alba Iulia 0—1 
(0—0), Electromotor Timișoara — 
Minerul Ghelar 3—1 (1—0), Uni
rea Tomnîtic — Metalul Oțelu 
Roșu 4—1 (1—0), Laminarul Nă
drag — Știința Petroșani 3—1 
(1—0), Metalul Hunedoara — 
Gloria Reșița 2—1 (1—0) — s-a 
jucat la Gura Barza.

Pe primele locuri : L UNIREA 
StNNICOLAU 32 p (35—23), X 
Vulturii Lugoj 31 p (45—24). 3.
Unirea Albi Iulia 31 p (34—20)... 
pe ultimele : 14. C.I.L. Blaj 20 p 
(20—37). 15. ICRAL Timișoara
20 p (22—42), 16. Metalul Hu
nedoara 20 p (20—41).

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Bihoreana 

Marghita 5—0 (3—0). Victoria 
In eu — Minerul Bihor 1—0 (0—0), 
Oțelm Or. dr. Petru Groza — 
Sticla Arieșul Turda 1—0 (0—0), 
Voinți Oradea — Rapid Arad 
2—0 (1—0), Recolta Salonta — 
C.M. Cluj-Napoca 2—1 (1—0),
Unirea Dej — Tricolorul Beluș 
0—0, Minerul Suncttiuș — Metalul 
Aiud 2—0 (0—0), Tehnofrig Cluj- 
Napoca — C.F.R. Constructorul 
Arad 2—2 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. STRUN
GUL ARAD 38 p (54—12), 2. Bi
horeana Marghita 33 p (45—21). 
3. Sticla Turda 32 p (35—15)... pe 
ultimele : 15. Tehnofrig Cluj-
Napoci 18 p (17—36), 16. Minerul 
Bihor 17 p (24—42).

SERIA A X-a
Bradul Vișeu — Someșul Satu 

Mare 1—0 (1—0), Armătura Za

lău — Minerul Bălța 2—0 (2—0),' 
Minerul Băiuț — Oașul Negrești 
3—0 (0—0), Minerul Ilba-Seinl — 
Victoria Cărei 3—2 (1—2), silvi
cultorul Maieru — Viitorul Glo
ria Șimleu 6—0 (3—0), Minerul 
Rodna — CUPROM Baia Mare 
2—0 (0—0), Minerul Baia Sprie
— Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (2—0), 
Rapid Jibou — Hebe Sîngeorz 
Băi 0—3 (Rapid fiind suspen
dată).

Biroul federal a infirmat hotă-' 
rîrea Comisiei de disciplină pri
vind retrogradarea echipei Rapid 
Jibou în campionatul județean, 
urmînd ea aceasta să reintre tn 
campionat incepind din etapa vi
itoare. Meciurile din etapele j 
22—25 le-a pierdut însă cu 0—3. I

Pe primele locuri : L SOMEȘUL' 
SATU MARE 34 p (46—15), 2. Ar- i 
mătura Zalău 32 p (57—27), 3. ; 
Minerul Baia Sprie 28 p (49—25),' ! 
4. Minerul nba-Seinl 28 p (46— 1 
34)... pe ultimele : 15. Rapid Ji
bou 16 p (23—55). 16. Viitorul
șimleu io p (20—9i>.

SERIA A Xl-a
Carpați Mirșa — Sticla Tîmă- 

veni 5—0 (1—0), Foresta Bistrița
— INTER Sibiu 1—0 (1—0), Chi
mia Or. Victoria — Mureșul Lu
duș 1—0 (1—0), Avintul Reghin
— Automecanlca Mediaș 1—0
(1—0,) Metalul Copșa Mică — 
Utilajul Făgăraș 2—0 (2—0),
LP.A. Sibiu — Oțelul Reghin 3—1 
(2—0), IMIX Agnita — Metalul 
Sighișoara 2—1 (0—1), Construcții 
Sibiu n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 32 p (45—23), 2. Metalul 
Sighișoara 28 p (37—17), 3. Chi
mia Victoria 27 p (32—25)... pe 
ultimele : 14. Mureșul Luduș
20 p (42—37), 15. I P.A. Sibiu 20 p 
(37—34).

SERIA A Xll-a
Metrom Brașov — Viitorul 

Gheorgheni 0—2 (0—0), Tractorul 
M. Ciuc — Minerul Baraolt 6—0 
(2—0), Avintul Mîneciu — Mine
rul Bălan 3—0 (1—0), Torpedo
Zămeștl — Carpați Brașov 3—1 
(1—0), Precizia Săcele — Progre
sul Odorhelu Secuiesc 1—0 (0—0), 
Carpați Sinaia — Mobila-Măgura 
Codi ea 3—0 (2—0), Caralmanul
Bușteni — Izvorul Tg. Secuiesc 
1—0 (0—0), C S.U Brașov — I.R.A. 
Cîmpina 3—0 (IRA fiind exclusă 
din campionat).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL GHEORGHENI 38 p (43—14), 
2. Carpați Sinaia 34 p (42—16), 
3 Progresul Odorhei 33 p (46— 
17)... pe ultimele : 14. Mobila
Codlea 20 p (26—29). 15. Avintul 
Mîneciu 20 p (19—38).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE TENIS DE LA BRAȘOV
BRAȘOV, 14 (prin telefon). Din 

dimineața zilei de luni, pe cele 
șase terenuri de tenis din Incinta 
parcului sportiv al clubului Di
namo din localitate au Început 
Întrecerile turneului Internațional 
de tenis, care reunește la start 
majoritatea partlclpanților la re
centele campionate Internaționale 
ale țării noastre. Timpul favorabil 
(din noaptea precedentă ploaia a 
Încetat să cadă) înlesnește sarcina 
competitorilor în disputarea unor 
partide de ridicat nivel specta
cular. Pe tabloul probei de sim
plu masculin figurează 64 de ju
cători, Iar pe cel feminin — 27 
jucătoare.

Primele rezultate înregistrate, Ia 
băieți : B Almăjan — FI. Niță 
4—6, 6—4, 8—6 ; S. Nlculescu — 
M. Șovar 6—3, 7—5 ; E. Pană —

EFORTURI DE AUTODEPĂȘIRE PENTRU COMPETIȚIILE MONDIALE!
(Urmare din t>aa. 1)

fășoară antrenorii emeriti Bela 
Karoly și soția sa. Marta, îm
preună cu întregul colectiv de 
tehnicieni și cadre didactice de 
la Școala generală nr. 7 din 
Deva. Este, cu alte cuvinte, o 
victorie colectivă a gimnasticii 
noastre feminine, rezultatul unei 
munci temeinice, bine organi
zată de antrenorii lotului re
prezentativ și bine condusă de 
federația de specialitate. Sînt, 
desigur, măgulitoare aprecierile 
pe care a ținut să le facă un 
tehnician de talie mondială, a 
cărui competență este unanim

SCRIMERII ROMÂNI 
LA TURNEUL ȚÂRILOR 

SOCIALISTE
Intre 10 și 17 Iunie, capitala 

Poloniei va fi gazda ultimei re
petiții generale în vederea Cam
pionatelor mondiale de scrimă 
programate anul acesta în Austra
lia (Melbourne, august). Este 
vorba de Turneul țărilor socia
liste, competiție de anvergură 
continentală la care vor fi pre- 
zențl cel mai buni trăgători din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, România, Unga
ria șl Uniunea Sovietică.

BOXUL ROMÂNESC S-A ÎNSCRIS FERM PE DRUMUL PROGRESULUI
(Urmare din vag. 1)

competiție de acest nivel. Pen
tru multi dintre aceștia, cam
pionatele de la Koln au consti
tuit rampa de lansare în elita 
boxului internațional, parti
ciparea lor încheindu-se cu 
succese care îi recomandă și 
pentru Jocurile Olimpice de 
anul viitor, de la Moscova. 
Sabirov, Dugarov, Demianenko, 
Konokbaev, Nikolian (U.R.S.S.), 
Rozsa, Pem, Levai, Somodi 
(Ungaria), frații Skrzecz, Pi- 
wowarski, Przybyski (Polonia), 
Oliva (Italia), Anderson (Sue
dia), Kohnert, Gebauer (R.D.G.) 
sînt reprezentanți ai tinerei 
generații din aceste țări care 
au produs o foarte frumoasă 
impresie la întrecerile recent 
încheiate. Dar, lista debutanți- 
lor la competiția continentală 
este mult mai lungă.

Referindu-ne la întrecerile 
propriu-zise trebuie să spu
nem că ele n-au evidențiat un 
salt calitativ al boxului euro
pean, ci s-au situat (uneori) 
la un nivel valoric mediu, fapt 
care avertizează pe antrenorii 
europeni că, la Moscova, con
fruntările cu pugiliștii de pe 
celelalte continente vor fi mult 
mai dificile pentru elevii lor. 
O surpriză neplăcută au eonsti- 
tuit-o arbitrajele. Deciziile ar
bitrilor au fost deseori de ne-

atletism « Maratonul de la 
Ottawa a revenit canadianului 
Jerome Drayton — 42,195 km tn 
2h 18:05,1. Pe locurile următoare 
s-au clasat americanii Gregory 
Leroy — 2h 19:17,7 șl Timothy 
Fox — 2h20:32,5 a Vla
dimir Țvetkov (U.R.S.S.) a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială în proba de 20 km marș 
— Ih22,18,4. Rezultatul nu poate 
II omologat nefiind realizat pe 
pista unui stadion. Recordul mon
dial aparține francezului Gerard 
Lellăvre, cu lh22:19,4.

AUTO a „Raliul Țării Galilor* 
s-a încheiat la Cardiff cu victo
ria pilotului finlandez Hannu 
Mikkola („Ford Escort"), care 
s-a menținut în fruntea clasa
mentului de-a lungul celor trei 
zile de întrecere. Pe locul secund, 
englezul Russell Brooks („Ford 
Escort").

BASCHET a In „Cupa inter
continentală". la Kiev, selecțio
nata U.R.S.S. i învins cj 100—63 

A. Leonte 6—4, 6—4 ; D. Stănescu
— M. Tăbăraș 6-2, 6—2; J.
Birou — D. Nemeș 6—2, 6—1 ; L. 
Mancaș — C. Dumitrescu 6—2, 
6—3 ; S. Popa — C. ștefănescu 
4—6, 6—1, 6—0 ; B. Toma — V. 
Căclulescu 6—1. 7—6 ; L. Bucur — 
R. Enache 6—2, 6—3 ; I. Darie — 
V. Sălăjean 7—5, 7—6 ; L. Țiței — 
T. Garllnskl (Polonia) 6—3, 6—1; 
D. Ioanovlcl — Nulan Nejivet 
(Turcia) 6—3, 6—3. La fete : Ivona 
Kurclnska (Polonia) — Carmen 
Velicsar 6—0, 6—2 ; Elena Po
pescu — Rodica Angelescu 6—1, 
6—1 ; Rodica Gheorghe — Maria 
Raicovlcl 6—3, 7—5 ; Cosmina
Popescu — Dorina Brăștln 6—0, 
6—2 ; Camelia Chlriac — Gabrie
la Precup 6—0, 7—5-ț- Liliana Don
— Simona Nunweiller 6—7, 6—3, 
3—1 ab. (C. GRUIA — coresp.).

recunoscută în întreaga lume, 
Vladimir Rastoroțki, ’ cel care 
le-a pregătit în ultimii ani pe 
Ludmila Turișceva și, mai de 
curînd, pe Natalia Șapoșniko- 
va. „Gimnastica feminină ro
mânească — ne spunea an
trenorul sovietic — se află la 
înălțime. Sintem in situația de 
a lupta pentru a vă ajunge din 
urmă. Vom studia și vom în
cerca să găsim cele mai adec
vate metode cu care să obți
nem rezultate bune, cu care să 
putem reveni pe locul intii. A- 
veți mari sportive, dar aveți și 
mari antrenori. îmi face o ma
re plăcere să mă întrec cu teh
nicieni de talia lui Bela Ka
roly, pentru că. in aceste con
diții, nu trebuie să te jenezi 
cind pierzi în fața lor". O de
clarație asemănătoare ne a fă
cut și fosta mare gimnastă so
vietică Lidia Ivanova, azi ar
bitră internațională, care a ur
mărit toate marile competiții 
ale ultimilor ani. Subliniind vic
toria pe dephn meritată a Na- 
diei Comăneci și remareînd pro
gresul substanțial pe care l-a 
făcut Emilia Eberle, interlocu
toarea sublinia că, prin reve
nirea Nadiei, viitoarele con
cursuri vor fi foarte interesan
te și vor declanșa o luptă spor
tivă foarte spectaculoasă.

Succesul de la Copenhaga ri
dică în fața gimnasticii noastre 
problema menținerii pe mai de- 

înțeles, în pofida faptului că la 
instructajul prealabil li se fă
cuseră unele precizări clare a- 
supra orientării lor.

Reprezentativa ROMÂNIEI 
la aceste întreceri a fost, așa 
cum am mai amintit, compusă 
din multe elemente tinere, in
tenția specialiștilor noștri fiind 
aceea de a verifica potențialul 
de luptă al unor pugiliști re
marcați în competițiile interne, 
dar lipsiți de o experiență com- 
petițională corespunzătoare. 
Trebuie să spunem (și o facem 
cu toată convingerea) că ma
joritatea componenților echi
pei noastre au trecut cu bine 
(unii dintre ei, cu excelent) a- 
cest prim examen. Daniel Radu, 
Valentin Silaghi, Dragomir Ilie, 
Titi Cercel, Ion Cernat, Ion 
Boboc, Ion Budușan și chiar 
Georgică Donici s-au prezen
tat la startul întrecerilor de la 
Koln foarte bine pregătiți, do
vedind calități fizice, cunoștin
țe tehnice, dar și calități mora
le și de voință care-i pot ajuta 
să urce încă mult pe scara va
lorilor internaționale. în parte 
(numai în primul meci), a e- 
voluat bine și Vasile Gîrgavu, 
care l-a învins clar pe fostul 
campion continental de la Ka
towice (finlandezul Kalevi Mar- 
jamaa). în partida următoare 
(cu sovieticul Victor Savcenko), 
însă, tînărui nostru reprezen

(43—32) echipa Mexicului. • La 
Seul, campionatul mondial femi
nin a fost ciștigat de selecțio
nata S.U.A., care a Învins ta ul
timul meci cu 77—61 formația Ca
nadei. « Selecționați feminină a 
orașului Moscova, aflată ta tur
neu în Ungaria, a susținut două 
jocuri amicale, tatrectad forma-

TELEX
ția B.S.E. Budapesta, cu 85—62 
(46—30) și reprezentativa țăril- 
gazdă. cu 99—89 (50—45).

ȘAH • Turneul de li Sofia s-a 
Încheiat cu victoria marelui 
maestru cehoslovac Plahetka, cu 
10 puncte din 13 posibile. Pe 
locurile următoare : Hazal (Un
garia) — 9'/i p, Radulov (Bulga
ria) — 8*/a p, Pîdevskl șl Geor- 
giev (ambii Bulgaria) — cite 
71/. p • După 12 runde, ta tur
neul de lî Wroclaw conduce 
Popovicl (Iugoslavia) — 9 p, ur

DUPĂ 5 ETAPE, MIRCEA ROMAȘCANU 
PE LOCUL 3 iN CURSA PĂCII

PRAGA, 14 (Agerpres). — 
Cea de-a 32-a ediție a compe
tiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" a continuat luni 
cu etapa a V-a, Phronska Go
ra — Kosice, desfășurată pe 
un traseu muntos de-a lungul 
a 169 km. Printre animatorii 
întrecerii s-au numărat din 
nou rutierii români Mircea Ro
mașcanu și Teodor Vasile, pri
mul remareîndu-se la sprintu
rile de cățărare, iar cel de-al 
doilea la sprinturile volante cu 
premii. Amîndoi au sosit cu 
primul pluton de J2 concurenti, 
care se desprinsese la jumăta
tea etapei, avînd la finiș un a- 
vans de aproape 4 minute față 
de grupul principal. Mircea 

parte a ritmului și intensității 
actuale de pregătire, analizarea 
cu toată obiectivitatea a desfă
șurării propriu-zise a compe
tiției, a punctelor slabe care 
s-au manifestat in evoluțiile 
celor trei concurente pe care 
le-am aliniat in concurs, pen
tru a se găsi cele mai bune 
soluții care să mențină la un 
nivel ridicat ștacheta victoriilor 
românești în gimnastica femi
nină mondială. Gimnastele so
vietice și cele din R. D. Ger
mană, ca și cele americane, 
sînt concurente foarte puterni
ce. Prezentînd exerciții de ri
dicată valoare tehnică, cu mul
te elemente grele, bine execu
tate, ele rămîn, desigur, pe mai 
departe adversarele principale 
ale medaliatelor noastre și vor 
încerca, cu siguranță, ca la vi
itoarele întreceri să cîștige te
renul pierdut la „europenele" 
de la Copenhaga. Iar primele 
examene grele cărora vor tre
bui să le facă față Nadia Co
măneci. Emilia Eberle și Me- 
lita Ruhn vor fi „Cupa Mon
dială" de la Tokio (2—4 iunie 
1979), o întrecere de prestigiu a 
Federației internaționale și, a- 
poi, Campionatele mondiale de 
la Dallas. 3—10 decembrie 1979. 
Ar fi pe deplin meritat ca Na
dia Comăneci, care a strălucit 
atît de puternic la Copenhaga, 
să-și înscrie în excepționalul 
său palmares și cîștigarea a- 
cestor mari competiții.

tant s-a dovedit fricos, lipsit 
de tenacitate, fapt care trebuie 
să dea de gîndit antrenorilor 
noștri. Pregătirea lui viitoare 
(în special la acest capitol) 
trebuie efectuată cu mult mai 
multă grijă pentru ca el să 
poată fi capabil să-și pună în 
valoare calitățile fizice deosebi
te de care dispune.

La întrecerile continentale 
recent încheiate, reprezentanții 
țării noastre au cucerit un nu
măr de 17 victorii (multe din
tre ele, în fața unor pugiliști 
valoroși). FAPT CARE îl SI
TUEAZĂ PE LOCUL 3 în cla
samentul pe națiuni alcătuit de 
organizatori, în care U.R.S.S. 
(47 puncte) ocupă locul 1. Pe 
locul secund se situează R.F.G. 
(21 p), 3. România (19 p),
4. R.D.G. (18 p). 5. Iugoslavia 
(16 p), 6. Polonia (13 p), 7. Un
garia (11 p) etc. Comportarea 
generală a pugiliștilor români 
a produs o foarte bună impre
sie, tinerii noștri boxeri dove- 
dindu-se capabili să se con
frunte de la egal cu cel mai 
valoroși sportivi din Europa, 
fapt care ne permite să facem 
afirmația că sportul cu mănuși 
din țara noastră se află în e- 
vident progres față de ultimii 
ani.

într-o discuție purtată la 
centrul de presă, colegul nos
tru Hans-Georg Anders, redac-

mat de Taimanov (U.R.S.S.) —
« P.

TENIS • Finala „Cupei Națiu
nilor" se va disputa la Diisșel- 
dorf Intre echipele Italiei și Aus
traliei. In semifinale : Italia — 
S.U.A. 3—0 (Panatti — Dlbbs 
6—3, 6—0; Barazzutti — Ashe 6—2, 
6—2 ; Bertolucci, Panatta — Ashe, 
Smith 6—4, 6—4) ; Australia —
Argentina 2—1 (Warwick — Cano
1—6, 3—6 ; Alexander — Clerc. 
4—6, 7—6, 7—5 ; Alexander, Dent 
— Clerc, Cano 6—0, 6—0). a Pro
ba de dublu din cadrul turneu
lui de 1! Roma a fost ciștigată 
de perechea Betty Stove (Olan
da) Wendy Turnbull (Austra
lia), care a dispus ta finală cu 
6—3, 6—4 de capiul australian 
Evonne Goolagong — Kerry Reid.

VOLEI • Reprezentativa femi
nină a U.R.S.S. șl-a început tur
neul ta Japonia, jucînd li Na
goya cu selecționata niponă, ta 
fața căreia a cîștigat cu 3—0 
(15, 6, 9).

Romașcanu, care participase și 
In etapa precedentă la evada
rea decisivă, a urcat pe locul 
hei în clasamentul st.neial in
dividual, iar Teodor Vasile și-a 
îmbunătățit de asemenea pozi
ția în clasamen ui spri iter'.lor.

Iată clasamentul etapei a 
’.’-a : 1. Suhurucenkz (U.R.S.S.) 
a parcurs 169 km în 4h 23:36 ; 
2. Pikkus (U.R.S.S.) ; 3. Pe- 
termann ; 4. Galaletdinov
(U.R.S.S.) ; 5. Teodor Vasile
(România) ; 6. Jankiewicz (Po
lonia) ; 7. Sujka (Polonia) ; 8. 
Ehrensperger (Elveția) ; 9.
Staikov (Bulgaria) ; 10. Romaș
canu (România) toți în același 
timp cu învingătorul.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Suhurucenko (U.R.S.S.)
— 19hl8:15;2. Staikov (Bulgaria)
— la 4 min.; 3. Romașcanu
(România) la 4:44 s ; 4. Jankie
wicz (Polonia) la 5:10 ; 5. Pik
kus (U.R.S.S.) la 5:27 ; 6. Suj
ka (Polonia) la 5:34 ; 7. Peter- 
mann (R.D.G.) la 5:43 ; 8.
Krawczyk (Polonia) la 5:45 ; 9. 
Novak (Cehoslovacia) la 5:50; 
10. T. Vasile (România) la 5:50.

Pe echipe, etapa a 5-a a fost 
ciștigată de U.R.S.S., urmată de 
Polonia, România, Portugalia, 
și R. D. Germană. în clasa
mentul general pe echipe con
duce U.R.S.S., formația Româ
niei ocupînd locul 6. în clasa
mentul sprinterilor pe primul 
loc se află Pikkus (U.R.S.S.), 
urmat de Teodor Vasile. Astăzi 
este zi de repaus, cursa se reia 
mîine cu etapa a 6-a, Svidnik— 
Krinica (185 km), caravana in- 
trînd pe teritoriul Poloniei.

V.f.l. GUMMERSBACH
A CUCERIT „CUPA CUPELOR" 

LA HANDBAL (m)
La Dortmund, în meci retur 

al finalei „Cupei Cupelor" la 
handbal masculin, echipa vest- 
germană VfL Gummersbach a 
întrecut cu scorul de 15—11 
(8—6) formația SC Magdeburg 
(R.D. Germană). învinși în pri
mul joc cu scorul de 18—15, 
handbaliștiî de la VfL Gum
mersbach au cucerit trofeul.

tor de specialitate la „Deutsche 
Sport Echo" (R. D. Germană) 
ne spunea : „Noua echipă a 
României este mult superioară 
celei prezentată la campiona
tele mondiale de la Belgrad. 
Cițiva dintre tinerii boxeri 
români m-au impresionat in 
mod deosebit : Daniel Radu, 
Vasile Gîrgavu, Ion Cernat, 
Valentin Silaghi, Dragomir Ilie 
sînt foarte talentați. Ei au un 
viitor frumos. Eu am transmis 
redacției un articol dedicat bo
xerilor români care au consti
tuit pentru noi o mare surpri
ză. Nimeni nu s-ar fi așteptat 
ca 7 dintre ei să se califice în 
semifinale".

Un alt confrate, cunoscutul 
ziarist italian Giuliano Orlandi, 
remarca talentul de excepție și 
boxul tehnic, spectaculos, prac
ticat de Daniel Radu, Drago
mir Ilie și Valentin Silaghi. 
Sînt aprecieri elogioase, care 
ne bucură șl care demonstrează 
că sportivii noștri se află pe 
un drum ascendent, pe care-1 
dorim continuat.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 28-a) : 

Sarajevo — Sloboda Tuzla 2—1; 
O.F.K. Belgrad — Zagreb 0—0 ; 
Vojvodtaa Novi Sad — Steaua 
Roșie Belgrad 1—0 ; Velez Mostar 
— Buducnost 2—2 ; Osljek — 
Napredak 1—0 ; Borac Banja 
Luka — Olimpia Ltabllana 4—3 ; 
Radnickl Niș — Hajduk Split 
0—2 ; Rijeka — Partizan Belgrad
2—o ; Dynamo Zagreb — Zeleznl- 
ciar Sarajevo 2—1. Clasament : 
1. Hajduk — 40 p ; 2. Dynamo — 
40 p ; 3. Buducnost — 33 p.

spania (etapa a 31-a) : Atle
tico Madrid — Athletic Bilbao
4—0 ; Sevilla — Valencia 0—2 ;
Espanol — Las Palmas 2—1 ;
Saragossa — C.F. Barcelona 1—1; 
Vallecano — Salamanca o—0 ; 
Gljon — Burgos 3—0 ; Celta 
Vigo — Huelva 3—2 ; Hercules 
Alicante — Santander 1—0 ; Real 
Socledad — Real Madrid 0—0. 
Clasament : L Real Madrid — 43 
p ; 2. Gijon — 41 p ; 3. Las 
Palmas — 36 p.

bulgaria (etapa a 28-a) : Aka- 
demlk Sofia — Marek Stanke 
Dlmltrovo 3—2 ; Lokomotiv Plov
div — Lokomotiv Sofia 2—2 ; 
Beroe Stara zagora — Botev

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

SUCCESUL GIMNASTEI 
GABRIELA GEICULESCU 

LA VARȘOVIA
' în cadrul competiției inter
naționale de gimnastică pentru 
junioare de la Varșovia, sporti
va româncă Gabriela Geicules- 
cu a cîștigat două probe în 
concursul special pe aparate. 
Ea a terminat învingătoare la 
sol, cu 19,25 puncte, urmată de 
gimnastele sovietice Natalia 
Timakova — 19,20 puncte și
Lidia Popova — 19,05 puncte. 
De asemenea, Gabriela Geicu- 
lescu a ocupat locul intii la 
paralele inegale, probă în care 
a totalizat 19,05 puncte, fiind 
urmată de Valentina Skoda 
(U.R.S.S.) — 18,90 puncte și
Olga Sidorova (U.R.S.S.) —
18,70 puncte.

TRĂGĂTORII AU PLECAT 
LA „CUPA ȚĂRILOR LATINE 

Șl GRECIEI"
Ieri a plecat spre Milano 

delegația de trăgători români 
care va participa la ediția 1979 
a „Cupei țărilor latine și Gre
ciei". Din lot fac parte Corne- 
liu ,Ion și Marin Stan, pentru 
probele de pistol, Ilie Codrea- 
nu, Romulus Nicolescu, Dumi
tra Matei, Niculina Iosif și Ro
xana Lămășanu, pentru probe
le de pușcă. întrecerile se vor 
desfășura joi (pușcă 10 m și 
pistol liber), vineri (pușcă li
beră 60 f c, pistol viteză man
șa I. pistol aer comprimat) și 
sîmbâtă (pușcă liberă 3X40 f, 
pistol viteză, manșa a Ii-a, 
pușcă standard 3x20 f).

FINALA NASTASE - 
GERULAITIS, AMiNATĂ

Din cauza timpului nefavora
bil (ploaie torențială) finala tur
neului internațional de tenis do 
la Virginia Beach, în care ur
mau să se întîlnească jucăto
rul român Ilie Năstase și ame
ricanul Vitas Gerulaitis, nu 
s-a putut disputa. De comun 
acord, finala a fost amînată 
pentru ziua de 10 septembrie.

SABRERUL CORNEL MARIN 
ÎNVINGĂTOR iN FRANȚA

Concursul internațional de 
sabie desfășurat la Rennes 
(Franța) s-a încheiat cu vic
toria sportivului român Cornel 
Marin, urmat în clasamentul 
final de coechipierul său loan 
Pop. Au participat 54 de scri- 
meri dip zece țări.

X

CONCURS 
ATLETIC 

LA KINGSTON 
în concursul internațional de 

atletism de la Kingston (Ja
maica), dublul campion olimpic 
Alberto Juantorena (Cuba) a 
cîștigat proba de 400 m, cu 
timpul de 45,77, iar compatrioa
ta sa Aurelia Penton a termi
nat învingătoare în cursa simi
lară feminină, fiind cronome
trată în 52,22.

Alte rezultate, la masculin: 
400 m garduri — Wheeler 
(SUA) 49,20; 5 000 m — Rose 
(Anglia) 14:13,9; săritura în 
înălțime — Fields (SUA) 2,23 
m; 200 m — Gilkes (Guyana) 
20,48; feminin : 200 m — Evelyn 
Ashford (SUA) 22,67; 800 m — 
Nerrie Miken (Cuba) 2:03,6; 100 
m garduri — Lorna Boothe 
(Jamaica) 13,46.

Vrața 2—0 ; Spartak — T.S.K.AI 
Septemvrisko Zname Sofia 0—0 ; 
Slavia Sofia — SUven 4—0 ; Cer- 
nomoreț — Trakia Plovdiv 3—1 ; 
LevSki Spartak Sofia — Pirin 
Blagoevgrad 2—1 ; Cerno More — 
Haskovo 1—1. Clasament : L 
Levski Spartak — 39 p ; 2. 
Ț.S.K.A. — 38 p ; 3. Lokomotiv 
Sofia — 34 p.

UNGARIA (etapa a 28-a): Raba 
Eto — M.T.K. 3—1 ; Dunaujvaros
— Zalaegerszeg 2—2 ; Csepel —
Haladas 0—1 ; Videoton — Vasas
3—1 ; Pecs — Ferencvaros 4—4 ; 
Honved — Szekesfehervar 1—0 ; 
Bekescsaba — Ujpesti Dozsa 2—2; 
Vasas Iszo — Tatabanya 1—0 ; 
Salgotarjan — Diosgyor 1—1. Cla
sament : 1. Ujpest Dozsa — 44 
p ; 2. Ferencvaros — 40 p ; 3.
Diosgyor - 35 p

R.D. GERMANA (etapa a 21-a): 
Wlsmut Aue — Carl Zeiss Jena 
0—1 ; Chemie Halle — Union Ber
lin 0—0 ; F.C. Karl Marx Stadt — 
Zwickau 3—0 ; Chemie Boehlen — 
Lokomotiv Leipzig 3—1 ; Dynamo 
Dresda — Stahl Riesa 6—0 ; F. C. 
Magdeburg — Rostock 1—1 ; Dy-' 
namo Berlin — Rotwelss Erfurt 
5—3. Clasament : 1. Dynamo Ber
lin — 39 p ; 2. Dynamo Dresda
— 31 p ; 3. Carl Zeiss Jena — 
28 p.
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