
ȘEDim COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R

proceselor 
ramurilor 
intens Hi

in
importanta

Executiv a 
propunerile

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 15 mai, s-au 
desfășurat lucrările ședinței 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

jua primul punct ai ordinii 
de zi, în cadrul căruia a fost 
luat in dezbatere Raportul cu 
privire la propunerile prelimi
nare pentru planul național u- 
nic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România in cincinalul 1931— 
1985, au luat parte și membri 
ai Biroului Permanent al Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Comitetul Politic Executiv a 
constatat că dezvoltarea echili
brată și în ritmuri înalte a eco
nomiei naționale in perioada 
care a trecut din actualul plan 
cincinal, adincirea 
de modernizare a 
producției materiale,
carca laturilor calitative ale în
tregii activități economice, ex- 

b tinderea schimburilor comercia
le și de cooperare economică 
și tehnico-științifică internațio
nală au creat o puternică bază 
pentru continuarea in ritm sus
ținut a procesului de dezvoltare 
a economiei naționale, pentru 
progresul armonios al tuturor 
ramurilor și sectoarelor de ac
tivitate, ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al tu
turor oamenilor muncii, în con
formitate cu Programul parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

Comitetul Politic Executiv 
consideră ca deosebit de pozi
tivă activitatea desfășurată pen
tru elaborarea propunerilor 
preliminare privind Planul na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România în cincinalul 
1981—1985 și a dat o înaltă a- 
preciere rolului esențial al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a condus și conduce 
mod direct aceste 
acțiuni.

Comitetul Politic 
evidențiat faptul că _ 
corespund prevederilor Progra
mului partidului, adoptat de 
Congresul al XI-lea, orientări
lor generale aprobate de Confe
rința Națională a partidului 
din decembrie 1977. Prin obiec
tivele ce se prevăd a fi reali
zate, cincinalul 1981—1985 este 
menit să marcheze o etapă 
nouă, calitativ superioară, în o- 
pera de industrializare socialis
tă a tării, de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, de 
creștere și modernizare a for
țelor de producție pe baza ce
lor mai noi și importante cu
ceriri tehnico-știintifice. Conti
nui ud pe plan superior proce
sul de modernizare a econo
miei naționale, prevederile pre
liminare ale viitorului cincinal 
urmăresc ridicarea calitativă a 
întregii activități economice, 
folosirea intensivă a potențialu
lui productiv de care dispune 
societatea noastră, economisirea 
maximă a resurselor energetice 
și de combustibili ale tării, 
ridicarea substanțială a gradu
lui de valorificare a materiilor 
prime, promovarea largă a pro
gresului tehnic în întreaga e- 
conomie națională, ridicarea 
productivității muncii sociale $1 
sporirea eficienței economice ta 
toate sectoarele producției ma
teriale, în vederea dezvoltării 
avuției naționale 
nivelului de 
ponor.

Puternicul 
caracteriza 
mică în ___
crea condiții pentru creșterea 
mai substanțială a produsului 
social și venitului național, ceea 
ce va permite apropierea Ro-

Si creșterii 
al întreguluitrai

dinamism ee va 
dezvoltarea econo- 

următoarea etapă va

In judelui «u nare „DAC IAD A" ADUCE SPORTUL
IN CARTIERE, SUB FEREASTRA CASEI

de săptămână pe me- 
sătmărene. O simbă-

Sfîrșit 
leagurile 
tă după-amiază și o duminică 
plină de competiții. întreceri 
sportive diverse, pentru aptitu
dinile și gusturile oamenilor, 
ale tineretului îndeosebi. în
treceri sportive la Satu Mare, 
Cărei, Negrești, Tășnad, în 
comunele județului. împreună 
cu tovarășii Ion Cioltea, pre
ședintele C.J.E.F.S. Satu Mare, 
și Anton Biro, secretar al 
C.J.E.F.S., am încercat să facem 
o sinteză a activității sportive

de nivelul 
din punct

statelor a- 
de vedere

Executiv a

mâniei 
vansate 
economic.

Comitetul Politic ____  _
hotărit ca propunerile prelimi
nare pentru planul național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România in cincinalul 1981— 
1985 să fie definitivate și supu
se spre dezbatere și aprobare 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. și apoi, sub formă de 
Directive. Congresului al XII- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân.

în continuarea lucrărilor. Co
mitetul Politic Executiv a luat 
in dezbatere și aprobat Rapor
tul privind analiza pe bază de 
bilanț a rezultatelor economico- 
financiare obținute în anul 1978.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că desfășurarea cu in
tensitate, in anul 1978, a pro
cesului de industrializare a asi
gurat obținerea unor importan
te creșteri de producție față de 
anii anteriori. Au fost introduse 
tehnologii avansate, s-au pus 
in fabricație produse noi, cu 
caracteristici iehnico-economice 
superioare, a sporit calitatea 
producției și s-a asigurat o 
mai bună valorificare a materi
ilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei. în anul 
care a trecut a continuat pro
cesul îmbunătățirii structurii pe 
ramuri a industriei, a sporit 
productivitatea muncii și renta
bilitatea producției industriale.

Dezvoltarea multilaterală a 
economiei, diversificarea struc
turii sortimentale și îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calita
tiv al producției au contribuit 
Ia participarea activă a țării 
noastre la circuitul economie 
mondial, la amplificarea schim
burilor comerciale cu alte state. 
Rezultatele obținute, sporirea 
venitului național au asigurat 
condiții pentru aplicarea pro
gramului de creștere mai rapi
dă a nivelului de trai al intre- 
gii populații.

Avuția națională a sporit in 
anii care au trecut din actua
lul cincinal intr-un ritm mediu 
anual de 10,4 la sută, fondul 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării a fost anul trecut cu 
8,6 la sută mai mare decit cel 
din 1977, iar valoarea fonduri
lor fixe puse în funcțiune în 
primii trei ani ai cincinalului 
reprezintă 30,3 la sută din va
loarea totală a fondurilor fixe 
existente ta unitățile produc
tive la sfirșitul anului trecut.

Apreciind rezultatele obținu
te, Comitetul Politie Executiv 
a sublimat necesitatea luării ta 
continuare de măsuri hotărâte 
pentru valorificarea superioară 
și creșterea eficienței produc- I 
ției materiale, realizarea tutu- I 
ror indicatorilor calitativi ai I 
planului, folosirea intensivă a | 
capacităților de producție și va- I 
lorificarea la un nivel tehnic I 
superior a materiilor prime și I 
materialelor. De asemenea, s-a I 
indicat să se acționeze mai e- I 
nergie pentru creșterea produc- I 
țivității muncii și reducerea I 
costurilor de producție, pentru I 
diminuarea consumului de ma- I 
terii prime, materiale, combos- I 
tibili și energie, pentru aplica- I 
rea rapidă in producție a pro- I 
greșului tehnic și științific și I 
organizarea, pe baze științifice. I 
a producției și muncii.

Apoi a fost dezbătută și a- I 
probată Hotârirea Comitetului I 
Politic Executiv al Comitetului I 
Central al Partidului Comunist I 
Român cu privire la aniversarea I 
a 35 de ani de la eliberarea I 
României de sub dominația fas- I 
cistă — măreață sărbătoare na- I 
țională a poporului nostru, f*ve- I 
niment de importanță crucială I 
pentru destinele României.

Hotărârea se dă publicității. I 
Comitetul Politie Executiv a I 

soluționat, in continuare, pro- I 
bleme ale activității curente de I 
partid si de stat. < 

sub genericul „Da-

.Daciada'

sătmărene, desfășurată, ca pre
tutindeni, 
dadei*.

— Ce a însemnat ._____
tatr-o duminică la Satu Mare 7

— Nu ne vom limita la o 
duminică anume, ne-a răspuns 
tovarășul L Cioltea. între o du
minică sau alta, între o săptă
mină și alta a existat o legă
tură firească, continuitate. Nu 
poți vorbi de faza finală a 
„Crosului pionierilor” sau al 
tineretului fără să nu amin
tești de primele întreceri.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA Iportul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT
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Astăzi, in prim-plan, competiția nr. 2 a fotbalului.

OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI"
• Jocurile încep la ora 16 (Steaua Metalul, de la ora 14,30) 
• Meciul Sportul studenfesc — F.C. Argeș este aminat pentru 3 iunie 
Cluj-Napoca : 
POLITEHNICA TIMIȘOARA- SPORT CLUB BACĂU 
Un veritabil baraj după „remiza" din campionat 
Sibiu : 
POLITEHNICA IAȘI - DINAMO
Un joc de studiu pentru meciul decisiv din pe

nultima etapă ?
Brașov :
STICLA ARIEȘUL TURDA - GLORIA BUZĂU
Meciul mândriei turdene, învingătoare a Rapidului 

in finala din ’61
Pitești :
STEAGUL ROȘU BRAȘOV - DINAMO SLATINA

Derbyul seriilor I ți U ale Diviziei B

^Podal* bine executat ti scoate adesea din situata dificile pe 
luptători, lată de ee exersarea acestuia s» lipsește de Ia nici un 

antrenament.

- UNIVERSITATEA CRAIOVA
care l-a

Citițl In pag. 3—3, ultimele vești din tabăra 
participantelor la optimile de finală.

La sfirșitul săptămînii, io Bulgaria, la Campionatele balcanice

ESTE RlNDUL TINERILOR LUPTĂTORI SĂ-ȘI SPUNĂ CUVÎNTUL
• La întreceri participa

Incepind de anul trecut. 
Campionatele balcanice de lup
te reunesc pe cei mai talentațl 
tineri de 18—20 de ani din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia șj Turcia. La competiția 
balcanică și-au făcut debutul 
mulți luptători care aveau să 
devină apoi mari performeri. 
Constantin Alexandru, Ion 
Draica, Ștefan Rusu și alți 
sportivă cu mare reputație in 
arena internațională a luptelor 
s-au remarcat mai tatii pe sal
telele de concurs ale întreceri
lor balcanice.

De vineri și pină duminică, 
la Jambol (Bulgaria) va avea 
loc o nouă ediție a campiona
telor balcanice. De astă-dată ta 
program apare și o întrecere 
inedită, cea rezervată copiilor 
între 12 și 15 ani. împărtiți ta 
5 categorii de greutate. Așadar, 
iată că selecția noului eșalon 
și. mal ales, verificarea lui ta 
confruntări importante încep 
să se facă mult mai timpuriu.

Pentru Balcaniada de la 
Jambol tinerii noștri luptători 
au făcut pregătiri intense. Cu 
puțin timp in urmă, loturile au 
participat la finalele campiona
telor naționale desfășurate la

pentru 
orga- 

tinere-

— Și cum au fost aceste pri
me întreceri 7

— Frumoase, atrăgătoare. Mai 
mult, mobilizatoare 
o viitoare activitate 
nizată a copiilor, a 
tului. „Crosul pionierilor", des
fășurat ta frumosul cadru al 
parcului din Cărei, a fosț o a- 
devărată sărbătoare a sportului. 
Au participat copii din Satu

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3) 

Raia Mare (greco-romane) și la 
Brăila Qibere), criteriu impor
tant pentru selecția in echipele 
care vor concura in Bulgaria.

La .Cazanelr Qrșorel țesătoria a 1 050 de sportirL.

ORGANIZAM ÎNTRECERI NU PENTRU
A NE LAUDA CU ELE, CI PENTRU

CA SIMȚIM CU TOIII NEVOIA MIȘCĂRII
Despre CIT sport se practică 

la „Cazanele* ne-a vorbit mai 
tatii Romulus Predescu, de la 
Consiliul județean al sindicate
lor Mehedinți. L-am ascultat 
cu atenție, dar parcă erau prea 
multe superlativele. Aveam 
insă să constatăm că frumoa
sele aprecieri făcute despre pa
siunile sportive ale tinerilor de 
la moderna țesătorie din Or
șova. oraș devenit „perla Du
nării". aveau toate acoperire 
ta FAPTE. Erau adevăruri, 
despre care ne-am convins a- 
colo. la fața locului, unde am 
făcut cunoștință, mai tatii, cu 
Ioana Roșea, Are 20 de ani, 
este țesătoare, lucrează la 8 
războaie ultramoderne, este și 
elevă în clasa a Xl-a. la seral. 
Și mai este și campioană jude
țeană la sportul ei preferat, 
popicele. „împreună cu priete
nele mele Mioara Birău, Sanda 
Băîulescu, Anita Amegică și 
Nicoleta Dinte, vrem să batem 
și la porțile performantei — 
ne spunea, plină de optimism. 
Să aliniem echipa „Cazanelor" 
la startul barajului pentru Di
vizia A. încercăm. Și dacă vom 
reuși va fi o mare satisfacție 
pentru noi, pentru orașul nos
tru, care are o veche tradiție 
în acest sport”. Dar tradițiile

I

București :
STEAUA — METALUL (stadionul Steaua)

Intre o echipă favorită și un outsider de temut : 
fostul stelist Ion Ion

Cîmpulung Muscel :
JIUL ----------------------

Avanpremieră
Tîrgoviște :
CHIMiA BRAZI

—Sau ultima șansă a unei „lanterne' 
eliminat pe— Mateianu

- F.C.M. GALAȚI
gălățeană pentru Divizia A ?

A

V

pentru prima data și copii
ă\\\\\\\\\\\\\^^^

După încheierea confruntărilor 
finale, cei mai buni tineri lup
tători au fost reuniți pentru un 
scurt stagiu de pregătire, sub 
conducerea antrenorilor Marin 
Belușieă, Eugen Hupcă și Cor
nel Petrescu (greco-romane). 
Petre Co man și Francise Gyar- 
mati (libere). La capătul mul
tor strădanii, prelungite uneori 
pină seara, după multe meciuri 
de selecție, au fost definitivata 
echipele. La greco-romane toți 
campionii desemnați la Baia 
Mare au întrunit sufragiile an
trenorilor : cat, 48 kg — M. 
Ștefan (CB. Cîmpulung), 52 kg 
— FL Diaconescu (Dacia Pi
tești), 57 kg — D. Staudt (Ra
pid București). 62 kg — V. Tu
dor (Dunărea Galați), 68 kg —

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag a 4-a)

sportive ale Orșovei, și mai cu 
seamă ale țesătoriei stat eel 
mai bine cunoscute de ingine
rul Nicolae Dumitrescu, pre
ședintele asociației sportiva 
„Cazanele", o asociație care 
numără 1050 de membri, Între
gul personal muncitor al între
prinderii I La fgl de tînăr ca 
marea majoritate a celor 1050, 
ing. N. Dumitrescu s-a stră
duit să ne convingă de ce le 
place oamenilor de la .Caza
nele' sportul, adică — în ordi
nea preferințelor lor — popice
le, șahul, fotbalul, tenisul de 
cîmp și de masă, orientarea tu
ristică. In jurul unor nuclee 
alcătuite din N. Klein și soții 
Angela și Marin Ivan (șah), P. 
Mlădinescu, I. Bosancă și M. 
Birău (tenis de masă), D. Tru- 
țan și D. Paraschiv (fotbal), V. 
Tauru și Gh. Caraiman (tenis 
de cîmp). s-au format grupuri 
mari de practicanți ai aces
tor sporturi (există pasionante 
campionate interne), cărora 
trebuie să le adăugăm și dru
mețiile bine organizate pentru 
categoria celor mai vîrstnicL 
Muntele Mic, Semenicul, Valea

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. 2-3)



r

Ik județul Mureș
...................................... ... i H—i ...... .

ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl TURISTICE
în județul Mureș și

Tg. Mureș activitatea
in orașul 
sportivă 

competitională, care angrenează 
elevi din diferite forme și trep
te de învățămint, cunoaște și 
în acest an școlar, 1978—79, o 
deosebită amploare. Iată cîteva 
cifre foarte semnificative re- 
flectind preocuparea resortului 
de specialitate din cadrul 
C.J.E.F.S. și a Inspectoratului 
școlar Mureș pentru o cit mai 
largă cuprindere și participare 
a tineretului studios în acțiuni 
menite să contribuie, pe de o 
parte, la întărirea sănătății prin 
sport, iar pe de altă parte la 
asigurarea unui cadru propice 
afirmării unor talente care să 
poată fi cuprinse, ulterior, în 
sfera performanței : 63 de cam
pionate cu caracter republican. 
16 județene și 4 locale, angajînd 
un număr de aproximativ 300 
de unități școlare (licee și școli 
generale) în diverse competiții 
la nu mai puțin de 15 disci
pline sportive și anume : atle
tism (1 031 echipe și 15 142 par
ticipant!). baschet (74 — 888), 
fotbal (773 — 9 467). gimnastică 
(133 — 798). handbal (493 — 
3 516). lupte libere (38 — 418). 
oină (6 — 72), patinaj (36 — 
202). schi (100 - 1 824), șah 
(90 — 540), tenis de cimp (18 
— 108), tenis de masă (135 — 
750), înot (44 — 480), orientare

9

turistică (31 — 186) și
(51 — 612).

Pe ansamblul județului 
reș, rezultă un număr de 
echipe și 35 003 sportivi, 
care vorbesc de la sine și 
ne îndreptățesc să credem că 
ideea de sport și de întrecere 
sportivă se bucură. în această 
parte a țării, de o reală pre
țuire.

O asemenea concluzie este 
confirmată și de masiva parti
cipare a elevilor la activitățile 
sportive și turistice organizate 
la nivelul școlilor în luna a- 
prilie, îndeosebi în perioada va
canței de primăvară : 11—12 000 
de elevi din orașul Tg. Mureș 
și 70—80 000 din cuprinsul jude
țului au fost prezenți într-o 
suită de concursuri și competi
ții inițiate la atletism, baschet, 
handbal, fotbal, judo, lupte sau 
gimnastică.

volei

Mu- 
2 043 
cifre 
care

PENTRU SCOLARI
resortului șco- 
al C.J.E.F.S. 

Man, care ne-a

Responsabilul 
Iar și secretar 
Mureș, prof. V. 
oferit aceste date, a ținut să 
menționeze și cîteva nume ale 
unor cadre didactice care și-au 
adus o remarcabilă contribuție 
la stimularea activității sporti
ve școlare competiționale. Este 
vorba de profesorii de educație 
fizică : V. Fierea (Șc. gen. nr. 
2 Tg. M.). I. Bencze (Șc. gen. 
nr. 12 Tg. M.). I. Pop (Șc. gen. 
nr. 14 Tg. M.). M. Pădureanu 
(Șc. gen. nr. 15 Tg. M.), 
Seymen (Șc. gen. din com. 
Sîntana). I. Ehedi (Lie. „Papiu 
Ilarian" Tg. M), 
(Lie. lnd. nr. 1.
Luca (Șc. gen. com. Bobohal- 
ma), V. Negrea (Șc. gen. corn. 
Sarmașu), I. Timar (Șc. gen. 
nr. 2, Luduș).

nr.

Z.

I. Buturcă 
Reghin), A.

Ion MIHAI

A Vl-a [DIJIE A „CUPEI FETEIOB GOIIJl\E“
Gorjenii și-au manifestat 

nar pasiunea pentru sport 
din acest început de primăvară. 
Sîmbătă și duminică, pe princi
palele baze sportive, 
s port al ui și la Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Tg. 
Jiu s-au organizat reușite între
ceri de atletism, volei, handbal, 
șah și tenis de masă, în cadru)

în Sala

PE CINE PACALIM?
popice doborîte, exis tind ca
zuri cînd diferența " 
re oscilează intre
duri pină la 1000 p.d. Prin 
urmare, cine se “

de valoa- 
două me-

Avantajul areneLor proprii, 
creat “echipelor gazdă de par
ticularitățile pistelor, a con
stituit încă de la începuturile 
Diviziei A de popice o pro
blemă care — rezolvată doar 
pe moment — a reapărut, mai 
acută, la anumite intervale de 
timp. Să concretizăm. Mai 
în fiecare sezon, după omo
logarea sălilor, o serie de 
echipe au considerat că e mai 
ușor să suplinească lipsurile 
în pregătire aducînd modifi
cări (invizibile pentru adver
sari) pistelor de joc, lăca
șului popicelor,
scândurii de lan
sare sau rozetelor 
de la popice, de
natură să le mărească ran
damentul, obținând chiar 
scoruri astronomice și de
venind astfel imbatabile a- 
casă. De fiecare dată cînd 
pericolul vicierii rezultatelor a 
luat proporții, forul de reso-rt 
a intervenit pentru aducerea 
arenelor respective la cotele 
regulamentare. Dar, cum ple
ca comisia de omologare, se 
umbla iarăși la... cutia cu 
performanțe.

în actualul sezon s-a mers 
atât de departe cu ,,îmbunătă
țirile “ arenelor, incit sint e- 
chipe, din păcate ctr^r din 
primul eșalon, care realizea
ză între un meci susținut a- 
casă și altul în deplasare scă
deri sau urcușuri de sute de

___ ____păcălește, 
stimați antrenori și sportivi, 
cînd acasă echipa dv. evo
luează excelent, iar in de
plasare capotează, com por tin- 
du-se ca o formație de înce
pători ?

Pentru a se pune capăt a- 
cestor practici, biroul federal 
a decis recent ca pistele are
nelor Rafinorul Ploiești, Pe
trolul Băicoi, Petrolul Cîmpi- 

na, C.S.M. Reșița, 
Voința Craiova, E- 
lectromureș Tg.

Progresul 
, Vo- 

Tehnoutilaj 
Petro- 

Ccnstructorui 
Cluj-Napoca,

Mureș,
Oradea, Carp ați Sinaia, 
ința Oradea, 
Odorheiu Secuiesc, 
iul Teleajen, ~ 
Galați, Record 
Hidromecanica Brașov, Âurui 
Baia Mare, Voința Ploiești și 
Rapid București să fie puse 
la punct în toate comparti
mentele la startul în campio
natul ediției 1979—1980. în vi
itor se va merge pină la ex
cluderea din activitatea com- 
petițională a celor care se fac 
vinovați de încălcarea condi
țiilor regulamentare. Se spe
răm că cei vizați își vor da 
seama că pînă acum și-au 
furat singuri căciula.

competiției sportive naționale 
„Daciada44, dotate cu „Cupa fe
telor gorjene44, aflată la cea de-a 
Vl-a ediție.

Un public numeros, atestînd a- 
tracția crescîndă pentru activită
țile, sportive, a fost prezent la 
toate întrecerile.

Cadrul sărbătoresc, disputele 
echilibrate, prezența în finală a 
peste 500 de competitoare din 
cede aproape 7 000, cite au luat 
parte la faza pe asociații, au im
primat o notă de justificat inte
res pentru iubitorii sportului nu 
numai din orașul Tg. Jiu, ci și 
din alte localități ale județului, 
care 
să-și

La 
.fost .. „ .
C.s.ș. Tg. Jiu (la cei 16 ani 
care îi are, a obținut 13,5 sec. 
100 m plat și 4,96 m la lungime), 
Melania Gherăicu, de la „Fo
restierul44 Tg. Jiu (27 sec. la 200 
m plat) și Alexandra Tur nes cu, 
de la Liceul agricol Bîrsești (8,96 
m la greutate).

La volei, în finală, reprezen
tantele asociației sportive „Ele
vul L.T.V.44 (de la Liceul ,,Tudor 
Vladimirescu'4), pregătite de prof. 
Matei Pecingina, a învins cu 3—2 
echipa asociației sportive „Știin
ța44 (Liceu- „Ecaterina Teodo- 
roiu“). în finala de handbal, Lie.
_ .. ...................................... 7—4

in- 
La 
s-a 
din

In cursul semifinalelor și 
finalei campionatelor interna
ționale de tenis, Dumitru Hă
rădău și-a reconfirmat, pe 
teren, calitățile de luptător, 
tenacitatea și dirzenia care 
i-au adus numeroase satis
facții sportive. De multă vre
me nu ne-a mai fost dat să 
vedem un tenisman 
care să se dăruiască jocului 
cu atita fervoare, fără a face 
economie de efort, 
este capabiA să se 
fără a ține seama de 
după o minge care 
i-ar părea de neajuns.

Dar ce folos de 
toate aceste calități, 
dacă ele sint întu
necate — și uneori 
anulate — de 
o inexplicabilă labilitate psi
hică și, în ultimă instanță, 
morală. Dumitru Hărădău L 
este campionul României, el 
este Davis-cupman și face 
part-e din cea mai bună echi
pă a țării. în ei se investesc 
speranțe pentru viitoarele re
prezentări naționale. Toate a- 
cestea nu-1 îndreptățesc însă 
pe tenismanul Hărădău să-și 
dea frâu liber nervilor, să 
uite de regulile eticii spor
tive, să aibă atitudini ce îi 
compromit statutul de mem
bru ai selecționatei române.

Duminică, în urma ploilor, 
fazele finale ale campionate
lor internaționale au fost 
transferate in sala Centrului 
de perfecționare. Pentru ora 
9 dimineață era programată

român

Hărădău 
arunce, 
juliituri, 

altuia

semLfhnala Hărădău — Segăr- 
ceanu. Adversarul său s-a 
prezentat în sală la ora 8.30 ; 
in schimb Hărădău a apărut 
la ora... 10.30 ! Directoratul 
concursului, apelînd la un 
compromis, nu l-a descalifi
cat, cum se cădea, ci i-a 
permis să joace. Cum a răs
puns jucătorul la această fa
voare ? Convins că orice îi 
este permis (mentalitate favo
rizată ’ . . - -
directoratului), Hărădău 
dat în petec cu prilejul 
nalei împotriva 
Emmrich.

Un minut 
de ETICA

de concesia primă a 
" ” . ............ și-a

fi- 
______ lui Thomas

In momentul In 
care meciul lua o 
turnură nefavora- 
biilă pentru el, Hă
rădău a invocat 
diverse pretexte 

a fragmenta jo-pentru
cui, apeflind la rizibile coțcă
rii, nedemne de un campion 
(pitirea după prelată, ascun
derea unei mingi, vociferări 
etc), toate cui mini nd cu pă
răsirea terenului in timp 
adversarul era gata de 
Asemenea comportare merită
— dincolo de sancțiunea me
ciului. pierdut prin abandon
— o usturătoare pedeapsă, 
care să-l facă pe Hărădău să 
afle că nu e infailibil, că da
toriile unui jucător 
sfint mereu sporite 
nilul fair-play-ului, 
el are obligația să 
un exemplu pentru 
cători !

Victor BANCIULESCU

ce 
joc.

consacrat 
in dome- 

întrucît 
reprezinte 
tinerii ju-

Traian IOAMTESCU

au venit 
aplaude 
atletism, 
Claudia

să-și Încurajeze 
reprezentanții, 
cele mai bune 
Ungurici, de

Și

au 
la 
pe 
la

„E. Teodoroiu4* a dispus cu 
de reprezentantele Liceului 
dustrial nr. 2 din Tg. Jiu. 
tenis de masă, pe primul loc 
situat Iuliana Dănăiață, 
Bumbești — Jiu, care a întrecu
t-o. în finală, pe Maria Văduva, 
din Bîlteni. în fine, la șah cîș- 
tigătoare a fost declarată Paula 
Scutaru, din Bîlteni.

Clasamentul 
PEI FETELOR 
ția a Vl-a arată astfel : 
I echipa Liceului de 
pentru construcții din 
26 puncte (antrenori 
drian Puianu și Liviu , ,
locul îl — Liceul industrial fo
restier Tg. Jiu '20 p ; locul m 
— Liceul ~ •
Cărbunești 19 p.‘.

Manole BALOI

general al „CU- 
GORJENE*4 edi- 

pe locul 
materiale 
Tg. Jiu 

prof. A- 
Micu) ;

Tudor Arghezi, din

ccresp._

S. IOSIF, Ciuj-Napoca. Răs
punsurile la întrebările pe 
care ni le puneți sint foarte 
simple. 1. Jucătorul care a 
părăsit terenul de joc pentru 
eă arbitrul l-a admonestat 
verbal pentru diverse inco
rectitudini comise va primi, 
firesc, cartonașul galben. Mo
tivul : a părăsit suprafața de 
joc fără aprobarea arbitrului. 
2. Același jucător va iSutea 
reintra (oricînd) în teren, dar 
tot numai cu încuviințarea 
conducătorului de joc. Altfel, 
riscă să primească cartonașul 
roșu, eliminare care poate a- 
duce după sine — la comisia 
de disciplină — o suspendare 
de mai lungă durată.

IALO

Gabriel DEGERATU, Tirgo- 
viște. Intr-un fel aveți per
fectă dreptate că nu este e- 
chi.ta.bil ca unele dintre echi
pe să susțină cite un joc în 
plus pe teren propriu față 
de altele. Federația de spe
cialitate s-a lovit însă și de 
unele impedimente : nu avea 
date disponibile pentru jocuri 
tur-retur, problema terenuri
lor neutre implica cheltuieli 
suplimentare pentru formați
ile respective. Așa că, avînd 
acordul cluburilor, s-a găsit 
acea soluție menită să ducă 
la bun sfîrșit prima ediție a 
Cupei F.R.F. Important este 
însă ca cîștigătoarea, oricare ar 
fi ea, să ne aducă în țară 
trofeul Cupei balcanice inter- 
cluburi la care va participa.

Pavei BLNDGA, Arad. A- 
dică cum. dv. ați accepta ca 
jucătorii unei echipe elimi
nate din campionat pentru că 
l-au molestat pe conducătorul 
de joc să fie legitimați la o 
altă formație in perioada din
tre cele două sezoane (toam- 
nă-primăvară) ? Ca să-i „aran- 
jeze“ și pe alți arbitri, nu-i 
așa ? Așa ceva ar veni în 
totală contradicție cu regula
mentul de joc, cu eiica spor
tivă și cetățenească. Jucătorii 
acelei echipe, dacă — bine
înțeles — nu au primit sanc
țiuni nominalizate, pot fi tre- 
cuți la alte formații numai 
înaintea anului competițional, 
respectîndu-se strict condițiile 
actualului regulament de 
transferări.

Stanciu VALENTIN, Piatra 
Neamț. Ti-am citit cu atenție 
mica ta epistolă în care ne 
vorbești despre acele neca
zuri pe care le-ai întîmplnat 
Împreună cu colegii de școa
lă; dar să știi că bazele spor
tive au și ele un program 
adecvat, că acolo se poate 
practica sportul numai in mod 
organizat și, firește, însoțiți 
de profesori. Sintem de acord

ca profesorii din școala voas
tră să vă creeze mai multe 
condiții pentru practicarea di
feritelor discipline sportive, să 
vă faciliteze accesul La sălile 
de ping-pong de la Clubul 
tineretului și Casa Pionieri
lor. Antrenorului I. Nunweil- 
ler ii poți scrie pe adresa 
clubului Dinamo, șo6.' Ștefan 
cel Mare, București.

N. CAtAlin, București. Am 
înțeles bine ceea ce doriți, 
însă transferul solicitat nu 
poate fi operat decît în vară, 
înaintea viitorului an compe- 
tiționaJ. Credem că tovarășii 
de la I.O.R. vor înțelege situ
ația dv.

Daniel BUTNARU, Iași. Lip
sa de spațiu ne-a împiedicat 
să vă satisfacem dorințele. Și, 
apoi, nu știm dacă ar fi chiar 
atît de stringentă o știre cu si
tuația la zi a cartonașelor 
galbene. Nu credeți că este 
suficient că Înaintea fiecărei 
etape anunțăm în avancronici 
că „X“ sau .,Y“ nu vor juca 
deoarece au acumulat cele trei 
cartonașe galbene ? Cit pri
vește propunerea formulată, 
am înaintat-o forului de spe
cialitate.

Stelian ÎRANDAFIRESCU

în lunile mai și iunie
ten- 
va- 
dis- 
por-

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

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

„DACIAD
(Urmar

Mare, Cărei, 
nislău, Berv 
volț, Domne 
dacă ar fi să
reva dintre c 
sint destui), 
cu Ana Mar 
toarea de a 
cum a cros 
13—14 ani
Rauch, elevă 
3 din Cărei, 
nou, numele 
rii etapei pe 
organizat la 
rești),

Interlocuto 
vorbit des
pil care iau 
natele școlii 
liceelor, la 
te alte corn 
me de asoci 
tivitate spor 
ința, Unio,
Comerțul, to 
Victoria Car 
și... numerel 
situația este
privința par 
tinuității. M 
vitatea în u 
derea angaj 
femeile.

□f^a»*aeu 
a »Dacladei‘

CAMPIONATE • COMPETIȚ
Campionatul de șah pe echipe 

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI SE APROPIE DE TITLU
înarimtea ultimelor trei runde, 

dasamentele sânt următoarele :
ABSOLUT : 1. Universitatea

Buc. 16 p (40 puncte de partidă), 
2. Medicina 15 (32), 3. LT.B. 13 
(36), 4. Petrolul 12 (34), 5. Podi- 
tehnâca 12 (321/2), 6. Universitatea 
Iași 6 (23%), 7. C.S.M. 6 (25%), 
8. Vudcan 6 (23), 9. Calculatorul
3 (25%), 10. Electromotor 0 (23%).

MASCULIN : 1. Universitatea
București 24%, 2. I.T.B. 23y2, 3. 
Politehnica 21, 4. Petrolul 20, 5. 
Medicina 6. Calculatorul 16%,
7. C.S.M. 15%, 8. Universitatea
Iași 14%, 9. Vulcan l31/2, 10. Elec
tromotor llVi puncte.

FEMININ : 1. Electromotor 9,
2. Politehnica 8V2, 3. Medicina 7%, 
4. Universitatea București 7, 5—7. 
I.T.B., Petrolul, Vulcan 6, 8—9.
Universitatea Iași, C.S.M. 4, 10. 
Calculatorul 3 puncte.

JUNIORI-JUNTO ARE: 1. Univer
sitatea Iași 10, 2. Universitatea 
București. 8V1, 3. Petrodua 8, 4.
I.T.B. 5—7. Medicina, C.S.M.,
Calculatorul 6, 8. Electromotor 
4%, 9—10. Politehnica, Vulcan

puncte

Runda a 6-a a Campionatului 
național pe echipe a programat 
întâlnirea dintre Universitatea 

un 
Pentru a se 

cursa primului loc, 
neapărat nevoie de 
tâmp ce studenților 
și un rezultat egal, 
au reușit aceasta,

dintre
București și I.T. București, 
derby tradițional.
menține în 
LT.B. avea 
victorie, în 
le con ve nea 
Universitarii 
dar numai datorită evoluției ex
celente a juniorului și junioarei 
(Radu Bogza și Viorica Ilie), 
care au recuperat cele două 
puncte pierdute de seniori. Ar fi, 
credem, insă o piesă la „dosa
rul44 regulamentului competiției, 
de foarte mulți criticat.

Tată rezultatele rundei a 6-a : 
Universitatea București — I.T.B. 
5—5 (2—4 la masculin, 1—1 la
feminin, 2—0 la juniori-junioare), 
Petrolul Ploiești — Medicina Ti
mișoara 41/2—5V2 (IV2—4Va» 1—1» 
2—0), Politehnica București — 
Calculatorul București 6—4 (3—3, 
2—0, 1—1), C.S.M. Ciuj-Napoca — 
Electromotor Timișoara 4V2
(3—3, 1/2—1%» 2—0), Vulcan Bucu
rești — Universitatea Iași 6—4 
(3’/2—2Va, 2-0, 72-1%).

C.S.M.

LA CAMPIONATELE NAȚIONALE, TINERII PUGILIȘTI AU 
DEMONSTRAT FRUMOASE ’
în timp ce, la Koln, cei mai 

buni boxeri seniori ai țării se 
întreceau în cadrul campionate
lor europene, la Alexandria pu- 
giliștii juniori își disputau cen
turile de campioni naționali pe 
anul 1979. Tinerii sportivi, repre
zentanții a 30 de județe, au eta
lat frumoase calități tehnico-tac- 
tice în fața unul public entu
ziast, prezent în număr mare în 
Sala 
Mulți dintre cei 130 de parti ci- 
panți au dovedit certe posibili
tăți. Pentru buna desfășurare a 
competiției, federația de speciali
tate a alcătuit un juriu de arbi
tri-judecători format din I. Boam- 
fă — purtător al ecusonului 
A.I.B.A., N. Ionescu. C. Țucă, E. 
Popovici — arbitri1 A.E.B.A., 
precum și arbitrii de cat. I N. 

’Nifță, D. Irimia, Al. Mughiuruș, 
M. Rusu, C. Calenciuc etc, 
s-au achitat foarte bine de mi
siunea avută, contribuind la 
reușita deplină a turneului final.

Trecerea în revistă a celor mai 
buni boxeri juniori din țară a 
arătat că dispunem de un lot re
marcabil de tineri sportivi, care 
bat cu insistență la porțile con
sacrării, că antrenorii depun e-

sporturilor din localitate.

care

POSIBILITĂȚI DE PROGRES 
forturi susținute pentru ridica
rea măiestriei sportive a acestora 
și pentru împrospătarea continuă 
a loturilor republicane. La fina
lele de la Alexandria o impre
sie bună au lăsat boxerii Dumi
tru Marinescu, Ion Matei, Zoitan 
Lârincz, Aurel Păsărică, Lauren- 
țiu Bălău — dintre juniorii mici 
(tineret), precum și Nicolae Tăl- 
paș, Emil Giurcă, Ion Stan, Ni
colae Iordache, Mihai Niculescu, 
Petre Bornescu, Cornel Bălan — la 
juniori mari. lată cîteva nume, 
despre care, așa cum ne spunea 
antrenorul Geza FUresz, vom auzi 
în scurtă vreme în întrecerile 
importante ale seniorilor...

Iată rezultatele finalelor, în 
ordinea celor 12 categorii, de la 
hîrtie la grea : JUNIORI MICI 
(TINERET) : L Tănase (Dunărea 
Galați) b.p. D. Marinescu (C.s.ș. 
Constanța), I. Matei (Dinamo 
București) b.ab.l L. Gălan (ȘJT. 
Constanța), N. ""
București) b.p.

L Matei (Dinamo

Lazăr (Energia 
~.r. M. Tă tulea (E- 

lectroputere Craiova), Z. Lârincz 
(Voința Ciuj-Napoca) b.p. D. 
Mărcuș (Voința Buzău), Al. Mol
dovan (ind. sîrmei Cîmpia Turzii) 
b.p. C. Dinu (Voința Ploiești), 
A. Păsărică (C.S.Ș. Reșița)Reșița)

LA „CAZANELE“ ORSOVEL ȚESĂT0R1A CU 1050 DE SPORTIVI»>
(Urmare din pag. 1)

Cernei, Nordul Olteniei au 
constituit pentru Valentina Ra
du, Emilia Neștean, Monică 
Moișoni și mulți alții puncte 
turistice de mare atractivitate, 
pe care le-au vizitat cu cea 
mai mare plăcere. Prin grija 
conducerii țesătoriei (Traian 
Cercel — director. Elena Truș- 
culescu — secretara comitetului 
organizației de partid, Erika 
Vekony — președinta comitetu
lui sindicatului, cu toții de pes-

LITORALUL vă așteaptă cu ospitalitate !
o plajă orientată spre răsărit, 
cu soare in tot timpul zilei ; 
un climat 
cald decît 
Baltice și 
mai puțin torid decît pe lito
ralul adriatic sau mediteranean; 
importanți factori medical-te- 
rapeutici și...

favorizant — mai 
pe litoralul Mării 
Mării Mînecii, dar

...CONSIDERABILE REDUCERI 
PREȚURIDE

de turism bucu- 
str. Mendeleev nr.

nr. 68. Bd.

Filialele
reștene din
14, Bd. Republicii
N. Bălcescu nr. 35, Bd. 1848 nr.
4 și Cal. Griviței nr. 140 sint 
zilnic la dispoziția dv. I

te 30 de ani în întreprindere, 
cunoscînd deci foarte bine oa
menii). asociația dispune de o 
bază materială în continuă dez
voltare. In martie s-a inaugu
rat popicăria, una dintre cele 
mai moderne din tară. In cu- 
rind vor începe amenajările la 
terenul de la Dealul Moșului și 
la ștrandul care va avea și trei 
bazine pentru învățarea înotu
lui. „La noi — sublinia preșe
dintele asociației — au devenit 
tradiționale cupele Unirii, 1 
Mai, Victoriei, Eliberării. 30 
Decembrie, crosul fetelor și ti
nerilor muncitori, cupa textilis- 
tului la atletism, popice, volei, 
handbal. Le organizăm nu pen
tru a ne lăuda cu ele, ci pen
tru că simțim cu totii nevoia 
mișcării ! Și toate acestea în
seamnă „Daciadă"...

„Cazanele" nu este o între
prindere mare. Ea face parte, 
însă, din grupul acelor unități 
în care sportul se face nu pen
tru a se... bifa o acțiune, ci 
pentru că oamenii de acolo 
simt nevoia de mișcare. Și fac 
MIȘCARE, fac sport.

bJc.o.2 V. 
Borșa), D. 
tul Cugir) 
Fălticeni), 
Napoca) b
(Textila Bu 
nirea Iași) 
Constanța), 
tlcenl) b.p. 
reșta), I. C 
bulb.2 A.
JUNIORI M 
(Voința Slb 
(FEA E 
(Metalul 
Gheorghe 
Bărbat ( 
C. Băluță (

Duminică 
restanță 
BUC. — 
In urma 
au luat 
nitivă :

1.
2.
2.
4.
5.
8.
7.
8. Sp. st.
I. Ș.N.O

Calculat.

VULCA 
Dunărea 
Olimpia 
Gloria 
Petrochi 
Aeronau 
Rul. Ale

10.

1.
2.
3.
4.
I.
8.
7.

EL. TIM 
CFR Cj. 
IOB B< 
Dacii IP 
Gl. PTT 
M. Lup 
Constr.

8. Un. Săc
8. Elect. Cv

excl'JSF din
forfalt-url.

S
1. L. BUZA 
1. CSM Sv

TREI LA
SIBIU, ÎS 

me splendi 
putate șl 
(peste 5000 
tributele 
pion aiului
track, des 
amiază pe 
localitate, 
de manșe, 
nerii alerg 
ascensiune, 
spectaculo 
tori fiind
bucureștenl 
doar ea cu 
disputat in 
să arătă 
manșe : I. 
Sora, N. 
lescu șl M 
și la egalit 
decepția

LOT
PATRU 
SINGUR
Pentru 

gerea obi 
lejult ma 
facții. Juc 
25%, PAT 
OBȚINUT 
TURISME 
numele 
Pavel Tec 
Stoica din 
Sus, jud. 
Galați șl 
din Bucur 
categoria
tragere, n- 
vlnd valoa 
25.000 lei 
100% și 
25%). De 
al cîștigu
lete fracți 
litatea de 
rtante.



SPORTUL ÎR CARTIERE I Astăzi
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am întrebat. Pentru a se da o 
amploare și mai mare activi
tății sportive. întrecerilor „Da- 
ciadei", am aflat că în Biroul 
executiv al C.J.E.F.S. s-a ana
lizat starea bazei materiale, pen
tru că s-a simțit nevoia amena
jării de terenuri simple, mai a- 
les în cartierele de locuințe.

— S-a stabilit un plan de 
măsuri concret, pentru fiecare 
cartier — ne spunea tovarășul 
L Cioltea. S-au nominalizat u- 
nitățile economice, școlile, aso
ciațiile sportive care vor răs
punde de realizarea obiective
lor. Și nu vor fi puține, in 
cartierul Someș ne-am propus 
să amenajăm două terenuri de 
handbal și minifotbal, patru de 
baschet, 12 mese pentru tenis 
și 8 mese de șah (toate din 
beton), două terenuri de tenis, 
locuri de joacă pentru copii ; 
in cartierul „14 Mai" (cartier 
nou construit după inundațiile 
din 1970) : două terenuri de te
nis, unul de handbal, cinci me
se de ping-pong ; în cartierul 
„Micro 14“ : un teren de hand
bal și minifotbal, un portic de 
gimnastică, două terenuri de 
baschet, un loc de joacă pentru 
eopii. Acest plan, discutat și la 
Consiliul popular municipal, va 
prinde viață prin mari acțiuni 
COtouncă patriotică, dintre care 
unele au și început.
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MPIONATE I
că (B.C. Brăila) b.p. G. Rusu I
(B.C. Galați), I. Stan (Dinamo | 

_ București) b.ab.2 S. Mălaș (Celu- 
j- Joza Călărași), N. iordache (Me- ■
a talul Plopeni) b.p. I. Curte (Por- I

tul Constanța), M. Niculescu (O- •
1. llmpia București) b.ab.l M.

Oale (Energia București), S. Me- I 
zel (S.C. Muscelul) b.p. II. Popa I 

■) (C.S.M. Pitești), I. Catană (C.S.M. I
; Pitești) b.p. Al. Ciocîrlie (C.S.M. 
u Drobeta Tumu-Severin), Gr. Bir- I
e lean (Sticla Turda) b.p. A. To- I
ș mozei (Oțelul Galați), P. Bor- ■

nescu (Dinamo București) b.p.
'. ▼. Bota (Crișul Oradea), C. Bă- I
>. lan (B.C. Brăila) b.p. M. Maior I

(Metalul Salonta). ■

ULTIMELE VESTI
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
plecat luna spre Cluj-Napoca,

J ' ' ' „G41ău“, in
afara orașului. Studenții timișo
reni nu acuză nici o indisponibi
litate, ei urmind să edinieze e- 
chjpa utilizată in ultimul joc de 
campionat. • SPORT CLUB BA- 
CAU a plecat, tot hirti, ta Cluj- 
Naipoca. Sint indisponibili An- 
drieș, I. Solomon, Lunca și Bo
tez. Echipa probabilă : Ursache
— Panaite, Catargiu, C. Solomon, 
Elisei — Șoșu, Cărpuci, Vamanu
— Verigeanu, Antohi, Chit-aru.

Arbitri : M. SALOMIR — T. 
Crișan (ambii din Cluj-Napoca) și 
A. Hîrța (Gherla).
• POLITEHNICA LAȘI, proas

păta finalistă a Cupel F-R.F. 
(8—1 in partida de simbătă cu 
C.S. Tîrgoviște), a plecat ta Si
biu cu lotul obișnuit, adică fără 
Anton, Ursu șl Ciocirtan, cei trei 
titulari ai apărării ” .......
de maa multă vreme 
a jucat, un amical, 
studențesc, simbătă, 
scorul de 4—1 (au 
Georgescu, Țevi, Custov și FL 
Dumitru). Lotul complet a făcut 
deplasarea la Sica ieri, ta prinz, 
cu avxmul.

Arbitri : I. 
Căldnescu și 
din Reșița).
• STICLA 

(singura divizionară C rămasă In 
competiție) va alinia cei mal bun 
JLl- eC său. cu care speră să 
mai facă un pas la „Cupa Ro
mâncei” a GLORIA BUZĂU va 
prezenta cîteva modificări In for
mația de bază. Simion, tn scă
dere de formă, va fi Mocuit 
eu Petrache. Nu va fi folosit, tn 
mod sigur, Stan șl, probabS, nici 
Nicolae, arabil reveniți kmi din 
Cipru.

Arbitri : C. JVRJA (București)
— H. NScoCau și Gh. loaescu 
(ambii din Brașov).
• STEAGUL ROȘU a plecat 

iert spre Ptsești, unde sper* sâ 
obțină drepux de a Șoca ta

a _
opirindu-se la motelul

IVIZIA B LA RUGBY

)

) 
) 
) 
) 
)

X Poli. n. lași 16 10 1 5 296-140 37 
4. R. CFR Gl. 16 11 0 5 277-129 36»)
i. URA Tec. 16 6 2 8 160-252 30
6. TEPRO Iași 16 5 2 9 173-157 27*)
7. Rul. H Bd. 16 5 1 10 152-288 27
I. Au tom. Gl. 16 2 1 lfl 69-488 21
9. CFR Sv. 16 1 1 14 49-400 19

•) Echipele au fost penalizate 
pentru forfait sau eliminarea a 
3 Jucători, ceea ce echivalează cu 
pierderea unui punct.
• în seria a iv-a (constănțea- 

nă), unde există o contestație, 
clasamentul are în frunte pe 
CONSTRUCTORUL CU 58 p, 
CFR 57 p etc.
• lată programul meciurilor de 

baraj pentru promovare. Toate 
partidele se vor disputa la Bucu
rești pe stadionul Olimpia. 23 
MAI : Vulcan Buc. — Electroti- 
miș Timișoara, ora 16 ; Locomo
tiva Buzău — Constructorul Con
stanța, ora 17,30 . 25 MAI : Vulcan
— Locomotiva, ora 16 ; Electroti- 
miș — Constructorul, ora 17,30. 37 
MAI : Locomotiva — Electrotlmiș,

9 ; Constructorul — Vulcan, 
” 10.30.
• Meciul restanță C.SJW. Sibiu

— Universitatea Timișoara (Div. 
A) se va disputa miine, la Sibiu 
(arbitru : D. Grigorescu).

DE DIRT-TRACK DE LA SIBIU

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Cupei României
optimile

DIN TABARA COMPETITOARELOR

Ga boș 
și C.

victo- 
vizita

CERUTA Șl
ABANDONATA

indisponibili 
s DINAMO 
cu Spartul 

dștigind cu 
marcat : D.

IGNA (Arad) — F. 
L. Grădtoaru (ambii

ABIEȘUL TURDA

„sferturile” Cupei. Afirma acest 
lucru cel mai vlrstnic și cel mai 
In formă jucător al brașovenilor 
din acest sezon — Pescaxu. a La 
DINAMO SLATINA un singur 
jucător este accidentat : fundașul 
Stanciu. Antrenorul Constantin 
Deliu va alinia, probabil, urmă
toarea formație : Ghenu — Co
toșman, Băutu, Ciocioană, Co
că — Bălan, Fumea, Popescu — 
Mincioagă, Frățilă U (Vlăduț), 
Lică.

Arbitri : M. ADAM — T.
(ambii din Cluj-Napoca) 
Silaghi (Baia Mane).

a STEAUA, recordmana 
riilor in Cupă, primește
Metalului București, în dăstribuiție 
aproape completă. Spunem a- 
proape, pentru că există doar 
un singur semn de întrebare : 
Năstase, a cănă reintrare va fi 
decisă de medic înaintea jocului 
a METALUL BUCUREȘTI, una 
dintre specialistele Cupei, anunță 
că va prezenta pe stadionul din 
Gbencea cea mai bună echipă de 
care dispune.

Arbitri : C. BARBULESCU — 
S. Stăncescu și L Roșoga (toți 
<tin București).

a JIUL nu li va avea in for- 
matie pe Sălăjan (care lși ispă
șește o suspendare de patru 
etape), Bâdin și Stoichițâ. care

au acumulat cite trei cartonașe 
galbene. Este posabtiă reintrarea 
Jui Cavai, al cărui diagnostic de 
hepatită nu a fost decît o alarmă 
falsă a F.C.M. GALAȚI a ple
cat ieri cu autobuzul spre Cim- 
pulumg Muscel. Luni, după etapa 
din campionat, a făcut un an
trenament ușor. Speră să mai 
iacă unul, de acomodare, pe ga
zonul stadionului din Cimpulung. 
Tot lotul este apt de joc.

Arbitri : V. TOPAN (Cluj-Na- 
poca) — C. Tănase (Cimpulung 
Muscel) și FT. Anuțescu (Pitești).

a CHIMIA BRAZI, după succe
sul de duminică din Divizia B 
(2—0 cu C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin), dorește să dea o replică 
bună echipei Universitatea Cra
iova, deținătoarea Cupei. Antre
norul M. Mocanu va alinia echi
pa completă : Ungureanu ■ — 
Chioveanu, Borcan, N. Ionescu, 
Gușă — Dobre, Stere, Bănuță — 
Cursaru, Ghițescu, Goia. a UNI
VERSITATEA CRAIOVA nu va 
putea prezenta formația completă. 
După cum se știe. Lung este 
bolnav, iar Bălăci nu și-a reluat 
antrenamenteie. In plus, un semn 
de Întrebare și in privința par
ticipării lui Marcu.

Arbitri : C. GHIȚA (Brașov) — 
L Tănase și S. Necșulescu (arabil 
din Tirgoviște).

V. 
c.

(o competiție cu numele)
Nu puțini au fost antrenorii 

și conducătorii de cluburi 
care s-au plina de nenumă
rate ori că in săptăminile de 
întrerupere a campionatului 
n-au o activitate cit de cit 
atractivă, n*u găsesc parteneri 
serioși pentru meckiri în care 
să-și verifice potențialul etc, 
etc. Cupa F.R.F. a apărut toc
mai ca rezultat al acestor 
OBSERVAȚII în mare măsu
ră întemeiate. In plus, pentru 
a-i conferi și o miză, forul 
de specialitate a decis ca e- 
chipa învingătoare in această 
nouă competiție să participe 
la Cupa balcanică in terci u- 
buri, „premiu” acordat în anii 
precedenți divizionarei A cla
sată pe locul 4 la sfârșitul 
campionatului. Simbăta tre
cută, daipă disputarea ultime
lor jocuri, dreptul de a juca 
finala ști. l-au câștigat Poli
tehnica Iași și Universitatea 
Craiova. Care dintre ele va 
participa la Cupa balcanică

in Cupa balcanică interduburi, azi

SPORTUL STUDENȚESC-SLAVIA SOFIA
Astăzi, pe stadionul Steaua, 

(de la ora 17), echipa Sportul 
«tadențese ▼> susține primul 
meci din actuala ediție a Cu
pei balcanice interduburi. a- 
▼înd ca adversară formația

PETROLUL, CA SI RAPID7 4

Fundașul central ploieștean Sotir, urcat tn atac, reia spectaculos, 
cu capul, in gol, aducind, in min. S3, egalitatea pe tabela de 

marcaj. (Fază din meciul

Slavia Sofia. Bucureștenii fac 
parte din grupa a Ii-a, îm
preună cu formația sofiotă fi 
cu Besik tas Istanbul (Grupa I 
cuprinde echipele Rijeka — 
Iugoslavia, Ianina — Grecia și 
Partizan — Albania). După cum 
ae ftie. Sportul studențesc a 
mai participat la această com
petiție in ediția 1977. Atunci, 
«tudenții au avut o comportare 
mulțumitoare, ajungînd pînă în 
finala competiției, pe care și-au 
disputat-o cu puternica forma
ție Dinamo Zagreb. în dubla 
confruntare cu fotbaliștii iugo
slavi, Sportul studențesc a fost 
învinsă cu 3—1 la Zagreb și a 
eîștigat cu 3—2 partida de la 
București, in urma acestor re
zultate trofeul revenind 
Dinamo Zagreb.

Studenții sint deciși 
comporte cit mai bine.
(Unirea de astăzi eu_____
Sofia. Antrenorul M. Rădnlescu 
a anunțat că va alinia formația 
folosită in meciul cu F. C. Ar
geș. Lotul echipei Slavia Sofia, 
care ocupă locul 6 in campio
natul bulgar, a sosit ieri în 
Capitală, eu efectivul complet.

echipei

sa se 
in în- 
Slavia

vom afla in seara zilei de 
27 mari. Dar mai puțin tote- 

’ dacă învingători vor 
fi băieții lui Leonida Antota 
sau cei ai lui Valentin Stă- 
nescu. Important ni se pane 
altceva ; MODUL CUM AU 
TOATAT UNELE ECHIPE 
COMPETIȚIA, mod total ae- 
©orespunzător, „argumentai* 
de scoruri inadmisibile, pe 
care mu le mai întâlnești nici 
ta campionatele de copii, iată 
cîteva dintre ele : Politehnica 
lași - Gloria Buzău 7—0 ; 
A-SA. Tg. Mureș — Politeh
nica Timișoara 5—0 ; Olimpia 
— FG Baia Mare t—1 ; S.C. 
Bacău — Gloria 5—0 ; Poil- 
tahnera Iași — C.S. Tîrgovlște 
8—1 ; Univ. Craiova — Steaua. 
18—0 ! Și, merglnd puțin Jn 
profunzime, aflăm că Univer
sitatea nu' i-a învins de fapt 
pe Sameș, Dumitru, Iordăneș- 
cu, Năstase, ci o echipă de— 
juniori a clubului din Gben- 
cea; că Politehnica Iași a mar
cat 7 goluri nu formației Iul 
Stan, Optrișan și Nicolae, d 
echipei aflată pe ultimul loc 
In Divizia de juniori, ai cârd 
coznponenți au fosi pur șt 
sâmplu umiliți.

Nu Bddeanu, Cirțu, Ronaflă 
șl Sdmionaș sini de vină că 
au marcat cite goluri aiu pu
tut. De vină sînt cei care au 
trimis la aceste meciuri jucă
tori. fără experiență, In for
mare, in timp ce... marilor 
vedete n s-au acordat zile 
de vacanță, e’.e fiind, cliipu- 
rlle, prea obosite ! De vină 
stot cei care au SOLICITAT 
competiția, dar au DESCONSI- 
D1J1AT-O de la primele ei 
etape. Poate că n-ar fi rău 
ea In regulamentul ediției vi
itoare organizatorii să pre
vadă un pasaj care să sanc
ționeze sever o astfd de A- 
TTTUDINE.

Laurențiu DUMITRESCU

resează

Autobuzul — Petrolul). 
Foto : Vasile Bageac

sportului Ion Bobîlneanu, deși 
conducea în ultima manșă, a 
căzut în turnantă, ratlnd o vic
torie pe care ar fi meritat-o cu 
prisosință.

Clasamentul etapei : 1—3. N. 
Râureau u (EP A Sibiu), Gh. 
Sora, M. Dobre (ambii Meta
lul București) cîte 13 p, 4—5. I. 
BobHineanu (TPA Sibiu), C. Vol- 
culescu (Metalul Buc.) 12 p, 6. L 
Pavel (Voința Sibiu) 10 p. Cla
sament general ; 1. Gh. Sora 28 
p, 2. M. Dobre 26 p, 3—4. I. 
Bobîlneanj, N. Răureanu 25 p, 
5. C. Voiculescu 24 p, 6. I. Pavel 
20 p. Joi are loc la Arad etapa 
a rv-a.

în deschidere s-a desfășurat 
cea de-a treia cursă din cadrul 
„Cupei tineretului “ cîștigată de 
S. Hal agi an — Metalul Buc. (Tr. I.)

RT INFORMEAZĂ
Vreți să vă numărați și dv. 

printre marii ciștigători la Loto 1 
Participați la tragerea de vineri, 
18 mai. NUMAI CINE JOACA 
POATE ClȘTIGA.

*
Tragerea Pronoexpres de as

tăzi, 16 mal 1979, se televizează 
in direct tncepînd de la ora 17,46.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 MAI 1978

Categoria I (13 rezultate) : 1. 
variantă 100% autoturism Dacia 
1300 șl 5 variante 25% a 17.500 
lei ; Categoria a Ii-a > (12 rezul
tate) : 60,75 variante a 5.927 lei ; 
Categoria a III-a (11 rezultate) : 
1.001 variante a 540 lei.

Report categoria I: 142.571 Iei.
Autoturismul Dacia 1200 jucat 

pe o variantă 100% a fost obți
nut de URSU C. PETRU din Nă- 
vodari-Constanța.
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Duminică, foarte mulți oameni 
de fotbal prezență la meciul Au
tobuzul — Petrolul remarcau — 
pe bună dreptate — jocul bun. 
ta generafl, practicat de ©ele 
două echipe, nivelul superior 
multor întreceri chiar și de Di
vizia A. Unii, urmărind cu aten
ție jocul echipei plcrleșteoe to 
ansamblu, spiritul ei ofensiv și 
marea forță de dăruire a Jucă
torilor, se mirau că fo-
losind aceeași formație cu care 
activase to urmă cu un an to 
primul eșalon, nu s-a impus, to
tuși, ca principală pretendentă 
la lupta pentru șefia senei și 
promovare. Este ceea ce, dealt
fel, sublinia și vxepreședmtele 
F.R.F.. Ștefan Covaci, după me
ciul de verificare a echipei na
ționale, disputat săptămina tre
cută la Ploiești.

De ce Petrolul nu este, practic, 
pe drumul care să o readucă în 
prima divizie ? Cine e de vină ? 
Dacă ar fi să ne referim doar la 
meciul cu Autobuzul, pe care 
plodeștendi ar fi meritat să-1 
cîștige — dar s-a opus de cîteva 
ctri, cu rea credință, arbitrul Ion 
Rus — atunci răspunsul ar fi 
simplu și problema vinovatului 
rezolvată. Dacă ținem seama 
însă de prestația echipei antre
nate de G. Dumitrescu de-a hm- 
gul întregii Întreceri oompetițio- 
nale de pînă acum, va trebui să 
spunem că vina pentru realiză - 
rile neconforme cu valoarea Pe
trolului o poartă, to primul 
rînd... Petrolul Adică echipa în
săși, fiindcă s-a dovedit. In a- 

............................................ ta 
____ .......    ta 
jocurile susținute pe teren pro
priu, lipsită de curaj și de am-

cest campionat, inconstantă 
evoluție, neconvingătoare

FOTBAL

Mihai IONESCU

ȘTIRIȘTIRI
• AZI SE DISPUTA in cadrai 

campxmarX'— Dzv-z.e» C e^apa 
imenne<Lar â, a 29-a, cLc. sene a 
V-a, „bucureșxefiDâ". In Cacralâ 
au loc următoarele mecruri, cu 
Începere de Ia ora 17 : Abatorul 
— LCS.I-M., Mecanica fin* — 
Tehnometal, Electronica — Lu
ceafărul n, Sirena — U-
nirea Tricolor — Victoria Lehlin, 
Automatica — Voința și Flacăra 
roșie — Petrolul Bolinun.

ide la

a PENTRU CUPLAJUL 
TAZI, Steaua — Metalul 
pești, in cadrul Cupei României, 
și Sportul studențesc — Slavia 
Șotia, In Cupa balcanică. de pe 
stadionul din Bd. Gheucea, bile
tele de intrare s-au pus in vtn- 
zare la casele obișnuite.

PENTRU ELEVI

DEAS- 
Bucu-

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

Testarea candidaților — care vor trebui să depună în prea
labil actele necesare Înscrierii (fișă tip de înscriere, 
rință medicală tip M.S. 58, analize hepatice și 
electrocardiograma și copie a certificatului de 
avea loc în “ . .................... .
bului.

Elevii din
Relații se

27.33.35.

perioada 20—26 iunie 1979 pe baza

adeve- 
cardiovasculare, 
naștere) — va 
sportivă a du

provincie vor primi gratuit cazare , 
pot primi la secretariatul liceului, la

și masă, 
telefonul

Mehala a par fi ne istoriei...

ȘCOALA TIMIȘOREANĂ CAUTA
UN NOU RITM

Cubul sportiv școlar de periur- 
manță (fotbal) de pc lingă Școala 
generală nr. 11 din Timișoara — 
ta vreo 3N m de marele stadion 
ai orașului — este o încercare a 
srmașilor Ripenr.ci de a fi in pas 
cu vremea, dm conrtngerea că 
timpul Mehalei, care a produs ne- 
numârațl fotbaliști cu 40—se de ani 
tn urmă, a trecui, și că ritmul 
nou de viață presupune idei si 
forme' noi in creșterea tinerilor 
jucători. La baza acestei formuie 
se află dorința de a... dilata 
timpul, prin eliminarea deplasări
lor pe traseul școală-casă-teren 
de antrenament, care macină si 
așa puținul timp liber al copiilor 
angajați intr-un _ 
truire școlară mult mai solicitant 
față de cel care Însoțea creșterea 
furtunoasă a micilor fotbaliști din 
Mehala lui Pavljvie, Deheleanu, 
N. Covaci, Cotormani, Beke. Ra- 
finschi etc.

Cum funcționează acest club T 
Are 328 de elevi fotbaliști, din

tre care 70 locuiesc in internat. 
Programul se desfășoară după 
cum urmează : la 8. toti copia 
tint echipați- Primul antrenament 
se desfășoară intre 8 și 9.30, după 
care, timp de jumătate de oră, 
se face baie. Intre orele 10 și H, 
ore de curs. între 14 și 15.30, ma
să și odihnă. între 15.30 șl 17,30. 
antrenament. Acest program se 
efectuează marți, miercuri și vi
neri. Joi se mai lucrează 2 ore. 
Se ajunge astfel la o instruire de 
aproximativ 13 ore, la care se 
adaugă 2 ore duminică, plus joa
că in afara orelor. în acest fel se 
ajunge la un număr care, chiar 
dacă nu egalează „fotbalul con
tinuu- al copiilor de acum 40 
— 50 de ani. reprezintă un fond 

instruire acceptabil, și. în ori- 
caz, mult mai mare decît cel 
care-1 pot asigura centrele de

proces de ins

de 
ce
pe-------- --------------------—
juniori și copii.

Ca bază materială, 
contează pe curtea 
100/70, pe o «uprafață bitumini- 
zată de 120/33, pe un teren mare, 
în curs de amenajare, care va fi 
gazonat (110/80). pe un teren în-

clubul 
școlii,

DE CREȘTERE 
cftiriat ta A.B.S. Timișoara. 1» 
care clubul sportiv școlar are pri
oritate, pe un teren cu Iarbă Ia1 
Mănușaru — 2 km — pentru e-' 
ettipele de copii, pe un mic teren 
bitumlnizat, tot In curtea școlii 
(40X20). care este folosit la încăl
zire, pe două săli legate (35X18 șl 
18X9) șl o sală de forță (9X5).

Clubul sportiv școlar are-6 pro
fesori cu normă întreagă — To
ma Dobîndă, fost jucător la 
U.T.A., actualmente si vicepre
ședinte al clubului, Tiberiu Brin- 
descu (fost jucător de Divizia A)j 
Petre Arnăutu (de asemenea), 
loan Botescu (specializare fotbal).' 
Dembrovscbi, Petrescu șl Lața. 
acesta din urmă fiind retribuit 
cu ora. Fiecare profesor lucrează 

de ore, conform regulamentu
lui, dar depășește, deseori cu jur 
mătate, această normă.

Cme sint elevii ? Majoritatea sînt 
eopii din județ. 70 la sută sînt 
fii de muncitori și țărani. Lotul 
de 16 al primei echipe este alcă
tuit din 7 timișoreni și 9 adoles^ 
cenți din județ. Clubul a avut la 
Luceafărul 5 ijcători.

Federația română de fotbal 
sprijină activitatea clubului prin 
fondurile de indemnizație pen
tru profesori, fondurile de indem
nizație (cazare, hrană) pentru e- 
levi. De asemenea, echipamentul 
transmis clubului se ridică la 
peste 150 000 lei. Este necesar ca 
masa internilor să fie ameliorate 
mai ales calitativ, fată de efortul 
pe care îl depun elevii.

Acesta ar ti in puține cuvinte 
Clubul școlar de fotbal din Ti
mișoara. Profesorii, plini de en^ 
tuziasm. tn 'runte cu Toma DoJ 
bîndă. solicită o mai mare înțe
legere a echipelor timișorene, la 
capitolul promovării tinerilor din 
școală, așa cum e cazul lui Firi- 
țeanu, Bodea, Tornorcanu, Ște€ 
etc. De asemenea, ei ar fi foarte 
bucuroși dacă „vechea gardă" a; 
Timișoarei fotbalistice ar vizita 
mai mult școala. Deocamdată^ 
doar Deheleanu și Reuter au ono
ra» clubul cu prezenta lor ...

loan CHIRILĂ



VICTORII ROMANEȘTI 
ÎN „REGATA TATA» LA CANOTAJ

î n „Cursa P ă c i i“

Tradiționala întrecere in
ternațională de canotaj „Regala 
Tata" a reunit la start schifiste 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Olanda, Polo
nia, România. U.R.S.S. și Un
gari*. Concursul, care s-a bucu
rat de un număr mare de par
ticipant! — peste 1000 de 
concurent! —. a cuprins și pro
be rezervate copiilor și junio
rilor. Evoluind bine, în acest 
început de sezon, sportivele ro
mânce au obținut victoria în 
probele de schif 4+1 și 8+L 
La „simplu", Aneta Mihaly a 
ocupat locul secund, după cu
noscuta campioană Marian Ara- 
brus (Ungaria).

Rezultate : schif 4+1: 1.

ROMÂNIA (Elena Oprea. Flo- 
rica Dospinescu, Maria Tânase, 
Elena Avram + Elena Matei) 
4:15.2, 2. România II 4:18,4. 3. 
România III 4:18,6, 4. Ungaria 
4:20,3. 5, Cehoslovacia 4:20,8; 
simplu : 1. MARIAN AMBRUȘ 
(Ungaria) 4:26,4, 2. Aneta Miha- 
ly (România) 4:32,5, 3. Erika 
Bertenyi (Ungaria) 4:35,2, 3. 
nona Bota (Ungaria) 4:35,6, 5. 
Cornelia Bartel (R. D. Germa
nă) 4:46,8; schif 8+1: 1.
ROMÂNIA B (Zagoni, Iacob, 
Sansu, Aposteanu, Bondor, 
Leonte, Iliuță. Constantinescu 
+ Giurcă) 3:25,8, 2. România 
A 3:32,5, 3. Cehoslovacia 3:42,5, 
4. Ungaria I 3:48,8, 5. Ungaria 
n 3:59,4.

CICLIȘTII ROMANI AU TRECUT CU BRIO
„EXAMENUL

PRAGA, 15 (Agerpres). — 
Participanții Ia competiția â- 
clistă „Cursa Păcii", Praga — 
Varșovia — Berlin, au petrecut 
marți o binemeritată zi de re
paus, după ce au străbătut, în 
5 etape, 771 kilometri pe șose
lele Cehoslovaciei. Prima trei-

„Sovietski Sport“ : ECHIPA DE BOX

MUNTELUI"

A ROMÂNIEI,
MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 

Intr-un articol consacrat recen
telor campionate europene de 
box de la Koln, cotidianul spor
tiv „Sovietski Sport" scrie, prin
tre altele : „Antrenorul echipei 
române, experimentatul specia
list Ion Popa, a trimis pe rin
gul de la Koln un grup de 
tineri pugiliști — Daniel Radu.

ÎN ASCENSIUNE
Ilie Dragomir, Valentin Silaghi 
și alții — care îmbină, într-o 
manieră proprie, stilul avîhtat 
de luptă al predecesorilor lor 
cu o tehnică destul de ridicată 
și o varietate tactică. Echipa 
României se află în ascensiune 
și de Ia ea se poate aștepta 
mult la turneul olimpic de anul 
viitor, de la Moscova".

VIRGINIA RUZIC1 - RUTA GfRULAITIS 6-2, 6-4
VIENA, 15 (/lgerprcs). — în 

turneul internațional feminin 
ae tenis ce se desfășoară în a- 
ceste zile la Viena, cu partici
parea celor mai bune jucătoare 
c i lume, românca Virginia 
1 uzici a învins-o cu 6—2, 6—4 
p Ruta Gerulaitis (S.U.A.).

iUHHEUL DE TENIS 
DE LA BRASOVX

I5RAȘOV, 15 (prin telefon). 
Pe un timp frumos, cu mult 
soare, au continuat întrecerile 
turneului internațional de tenis. 
Favoritul nr. 2 de pe tabloul 
de simplu bărbați. Sun Chun 
Lan (R. P. Chineză), a fost în
vins de Liviu Mancaș cu 3—6, 
6—0. 6—4. Rezultate din turul 
I. simplu bărbați : V. Lazar 
(Ungaria) — V. Dobra 6—4, 
6—4 ; A. Dîrzu — A. Daraban 
6—2, 6—3 ; G. Kalovelonis (Gre
cia) — L. Bukaresti 6—3, 6—1; 
Tr. Marcu — Al. Suto 6—3, 
6—1; E. Osta (Spania) — Ș. Ni- 
siparu 6—1, 6—4 ; Xu Mei Lin 
(R.P. Chineză) — V. Spiță 6—0, 
6—3 ; FI. Manea — A. Zwierz 
(Polonia) 6—4, 6—1 ; A. Mar- 
gets (Spania) — FL Borzea 6—3, 
6—0. Turul II : D. Hărădâu — 
L Darie 6—2, 6—0 ; B. Almăjan 
— V, Lazar 0—6. 6—2, 10—8 ;

— D. Ioanovici 6—2, 
Escofet (Spania) — D. 
6—2. 6—0 ; I. Tarjan 
— D. Siănescu 6—2, 

Marcu — S. Niculescu

Alte rezultate:
Smith 6—2, 6—2 
zio 6—3, 6—2 ; 
rova 6—3, 6—4
Kloss 6—4, 0—6, 6—1 ; 
kova — Duval 6—3, 
Vermaak — Kruger 6—2, 
Newberry — Potter 6—2.
Tyler — Forood 6—3,

/<—2j Chris Evert
6—1, 6—0
les 6—0, 6—lj Liess — Bunge 
1—6, 6-2, 6—4.

Fromholtz — 
Reid — Poc- 

Stoll — Buda- 
; Tomanova — 
‘ ' Marsi-

6-3; 
6-2; 
6-2; 
2—6, 

Thibault 
Madruga — Gonza-

MIRCEA ROMAȘCANU

puna bun, 
animatorii 
fruntaș, intre 
turile finale, 
din evadările 
Romașcanu a 
tape să urce 
locul 3 în 
individual, 
se află și 
general și 
samentul sprinterilor, i 
este remarcabil, ținind 
că anul acesta a luat startuL 
fără excepție, întreaga elită a 
ciclismului amator mondiaL 
Vorbind despre ciclistul nostru 
Teodor Vasile, trimisul ziarului 
parizian „L’Equipe", Robert

aflîndu-se printre 
cursei, in pluton 

primii la sprin- 
Prezent la două 
decisive, Mircea 

reușit in două e- 
de la locul 25 la

clasamentul 
iar Teodor 

el în primii 
pe locul doi

general
Vasile 

zece Ia 
în cla- 

ceea ce 
l seama

Pajot, remarcă: „Nu ne aștep
tam de la veterani ca Vasile sau 
Konecny să facă miracole in 
cursă, dar prin felul cum se bat 
in fiecare etapă ei dau o lecție 
de tenacitate unei intregi ge
nerații de tineri, care iși fan 
ucenicia la școala aspră a ci
clismului".

La fel ca anul
• fost dominată, 
primă 
UJLS.S.
ghei Suhurucenko. recentul ciș- 
tigător al Turului provinciilor 
Italiei, un lider ambițios.

Echipa română, situată pe 
locul 6, își caută al treilea om. 
Se pare că acesta va fi Ion Co- 
jocaru, care și-a revenit, după 
un start ceva mai slab. Hie 
Valentin, Costel Cirje și Teo
dor Drăgan, sperăm să 
în etapele de plat din 
si R. D. Germană.

trecut, cursa 
în această 

parte, de formația 
care a găsit în Ser-

fie utili 
Polonia

a 6-a : individual : 1.
3. ■ Romașcanu (România)
5. Plkkus (U.R.S.S.) la 5:27;

Suli uru-Iatâ acjm pozițiile înaintea etapei 
cenko ; z. Staikov (Bulgaria) la 4 min. 
ia 4:44 ; 4. Jankewlcz (Polonia) la 5:10 
6. Sujka (Polonia) la 5:34 ; 7. Peterman (R.D.G.) la 5:43 ; 8. Krawczik 
(Polonia) la 5:54 ; 9. Novak (Cehoslovacia) la 5:50 ; 10. T. Vasile (Ro
mânia) la 5:59 ; Ion Cojocarii se află pe locul 36, la 16:04. Locurile 
celorlalți cicliști români : I. Valentin (61), T, Drăgan (64), C. Cirje 
(75). în cursă au mai rămas 99 de alergători, din 11<2 care au luai® 
startul la Praga. CLASAMENTUL GENERAL PE ECHIPE : 1. UJLS.S. ;
1. Polonia la 7:36 ; 3. Bulgaria la 13:20 ; 4. Cehoslovacia la 13:23 ; 5- 
H. D. Germană la 14 21 ; 6. România la 16:43 ; 7. Portugalia La 17 :L2 ;
1„ Elveția la 17:24 ; f. Franța la 20:27 ; 10. Belgia la lh 06:01 ; ÎL Sue
dia ; 11. Ungaria ; 13. Italia ; M. Anglia ; 15. Danemarca ; 16. Algeria ;
n. Finlanda ; 18. iugoslavia ; 19. Cuba.

CLASAMENTUL SPRINTERILOR : L PikkiM (U.R.S.S.); 2. T. Vasi
le (România) ;- 2. Klasa (Cehoslovacia) ; 4. Nikitenko (U.R.S.S.); i. 
Drogan (R.D.G.). Astăzi întrecerea continuă cu etapa a 6-a Svidnlk — 
Krinica (185 km).

me a cursei, disputată în cea 
mai mare parte pe un traseu 
accidentat, in decorul munților 
Tatra, a solicitat îndeosebi ca
litățile de cățărători ale concu- 
rentilor. făcind, totodată, o 
triere foarte severă în pluton. 
La acest prim examen, cicliș
tii români Mircea Romașcanu 
și Teodor Vasile au dat un răs-

ESTE RINDUL TINERILOR LUPTĂTORI 
SĂ.ȘI SPUNĂ CUVINTUL

(Urmare din t>aa. 1)

START SPRE PROMOVAREA IN ELITA
BASCHETULUI EUROPEAN

L. Țiței 
6—2 ; G. 
Caragață 
(Ungaria) 
6—2 ; Tr. 
6—2. 7—5.

O frumoasă victorie a obți
nut, în întrecerea fetelor, juni
oara Nadia Becherescu, care a 
întrecut-o cu 6—4. 6—4 pe Ma
riana Hadgiu. Alte rezultate: 
Elena Trifu — Eva Szabo (Un
garia) 6—1. 7—6 ; Daniela Moi
se — Roxara Cocișiu 6—1, 6—0.

c. Gruia, coresp.'

C. Roată (Electroputere Cra
iova), 74 kg — Gh. Minea (Ra
pid), 82 kg — Gh. Glonț (Me
talul București), 90 kg — L 
Matei (C.S.M. Suceava), 100 kg 
— I. Stignei (Șc. sp. Steaua), 
4-100 kg —I. Hann (C4S-K 
Constanța). Și un ultim amă
nunt privind echipa de greco- 
romane : exceptindu-1 pe L 
Hanu, tinerii noștri luptători își 
fac cu acest prilej debutul bal
canic.

Și Ia libere aproape toți tine
rii selecționați vor concura 
pentru prima dată la campiona
tele balcanice. în alcătuirea e- 
chipei, antrenorii au avut u- 
nele dificultăți, determinate în
deosebi de accidentări la ulti
mele antrenamente. Abia ieri 
a fost definitivat lotul care 
pleacă azi la Jambol (în ordi- 

categoriilor) : V. Pop 
Cluj-Napoca), Șt. Goraș 
Constanța), M. Risipitu 
Petrila), Tr. Marinescu 
Craiova), T. Drăgan 
Constanța), C. Dănilă 

Mărăscu

nea
(C.S.S.
(C.S.S.
(C.S.S.
(C.S.S.
(C.S.S.
(Dinamo Brașov). C.

'I
Actualul președinte al Comisie! de admitere a C.Î.O., WiHi Daume, 

M arată dispus să lupte pentru ca la Jocurile Olimpice să nu se 
mai practice „batjocura cu copiii". Referirea privește prezența, tot mai 
marcată, - în arena oHmpicăța unor concurenți la vîrsta școlară, la 
adevărată vîrstă a copilăriei. Dar acesta e un fenomen aproape ire
versibil. Evoluția e în firea lucrurilor. In secolul trecut, cînd a propus 
restaurarea Jocurilor Olimpice, părintele edițiilor moderne, Pierre de 
Coubertin, le vedea rezervate exclusiv „bărbaților maturi", fiind ostil 
participării femeilor. De atunci, în arena olimpica a iruimpt tineretul, 
iar probele feminine cuceresc mereu noi locuri în program.

Apariția copiilor în masă este intr-adevăr un semn al anilor cfm 
urmă (dacă exceptăm cazurile patinatoarei Sonja Henie — concurentă 
la 11 ani, sau al lui Noel Vandemotte — la 12 ani cu două medaHi de 
bronz — în 1936 —, FUnd cîrmaci în ambanooțiile fraților săi). O rapidă 
și progresivă scădere a virstei participanților olimpici se constată cu 
deosebire la patinaj artistic, la înot, la gimnastică și în special 
in probele feminine.

Există discipline sportive care prin regulament barează accesul prea 
timpuriu la întreceri olimpice. De pilda, ta ultima ediție a J.O., prea 
tînărui boxer niccrraguon (16 ani) Augustin Martinez a fost descali
ficat. In schimb, la Innsbruck, la numai 12 ani, patinatoarea sovietică 
Elena Vodorezova execută cel mai dificil program Irber de figuri I La 
14 ani, la Montreal, Nadia Comaneci e considerată „copilul minune" 
al Jocurilor Olimpice. Incet-încet, în gimnastica mondială încep să 
apară tot mai des asemenea minuni-precoce de 14—15 ani, fie că se 
numesc Maria Filatova sau Emilia Eberle. Fetițele de 15—16 ani de 
astăzi întrec recordurile mondiale de înot ale altădată celebrului 
Johnny Weissmuller.

Mai poate fi oare stăvilit acest curs ? Credem câ nu. lată de 
ce a încerca sâ te opui evoluției firești, a încerca să excluzi de la 
întrecerile olimpice marile talente aflate la vîrsta pubertății, înseamnă 
a vrea sa reintroduci gramofonul în locul televizorului... (vib.).

Balș), D. 
Unirea Iași), 
(Steaua), C. 
Constanta).

întrecerile

Cozariuc 
Gh. Broș- 

Ghemuș

de eopii 
(greco-ro-

(LOB. 
(C.SJS.
teams
(C.S.S.

Pentru
au fost selecționați 
mane) : L Sabie (C.S.S. Boto
șani), A. Arghira (C.S. Cimpu- 
lung), M. Sandu, A. Neagu și 
AL Miiitaru (C.S.Ș. Constanța); 
libere : L. Oproiu (C.S. Onești), 
E. Pocoi (C.S. Onești), A. Va
sile (Steaua), G. Kerekeș 
(C.S.Ș. Tg. Mureș).

Echipele participante la gru
pa B a campionatului european 
de baschet masculin încep as
tăzi întrecerea — la Atena și 
la Salonic — în urma căreia 
var fi cunoscute celelalte patru 
participante la grupa A a 
competiției (Italia. 9—19 iunie ; 
pină acum sini calificate pri
mele opt clasate la ediția pre
cedentă a C.E. : Iugoslavia, 
UJLSJS„ Cehoslovacia, Italia, 
Israel. Bulgaria, Olanda, Bel
gia).

Reprezentativa României face 
parte din seria B și va juca, 
la Atena, după următorul pro
gram : 16 mai cu Scoția, 17 mai 
cu Polonia, 18 mai cu Franța, 
19 mai cu Spania, 20 mai cu 
R. F. Germania.

Seria A cuprinde selecționate^ 
le Austriei, Greciei, Finlandei. 
Suediei, Turciei și Ungariei.

Primele trei formații clasate 
în fiecare serie se vor califica 
pentru turneul final, iar la

sfirșitul acestuia, selecționatele 
aflate pe primele patru locuri 
vor promova în elita baschetu
lui european și vor Juca in 
Italia.

Reprezentativa română a ple
cat ieri spre Atena. în urmă
toarea componență : Vasile
Popa — căpitanul echipei. Dan 
Niculescn, Dan Georgescu, Ion 
Uglai, Lucian Ivascenco, Ga
briel David, Cristian Flutura» 
(toți de la Dinamo București), 
Gheorghe Oezelak, Costel Cer- 
nat. Roman Opșitaru, Virgil 
Căpușan și Viorel Ion (toți de 
la Steaua). Antrenor principal 3 
Dan Niculescu ; medic : dr. Tu
dor Minescu ; arbitru : Augur 
Atanasescu.

Competiția se anunță foarte 
disputată, la promovarea în 
grupa A candidînd, cu șanse 
apropiate, majoritatea echipelor, 
printre care și cea a țării noas
tre. i

Azi, C. F. Barcelona — Fortuna Dusseldorf, finala Cupei Cupelor la fotbal

ÎNVINGĂTOR, LA BASEL, JOCUL OFENSIV ?
„Intermezzo" între cele două 

manșe ale finalei Cupei UK.FA.„ 
ultimul act al Cupei Cupelor se 
va desfășura astă-seară la Ba
sel. Protagoniste, C.F. Barcelona 
și Fortuna Diisseldorf. Clubuâ din 
Barcelona este unul din promo
torii fostei Cupe a orașelor tir- 
guri (pe care a și deținut-o în 
1966), fiind și finalist in C.C-E. 
în anul 1961 (2—3 cu Benfica), In 
timp ce adversarul său de acum 
este... debutant totr-o finală eu
ropeană.

C-F- Barcelona, fosta echipă a 
lui Cruyff, actuala echipă * lui 
NeesKens șl Krankl și viitoare * 
ltd Simonsen, încearcă acum să 
realizeze marea performanță pe 
care n-a. obținut-o în epoca ine
galabilului Cruyff, sau acum un 
deceniu când (ooiincideniță !), tot 
la Basel, a pierdut ou Slovan 
Bratis lava (2—3). Candidatura și-a 
depus-o odată cu eliminarea fostei 
deținătoare a Cupei Cupelor, 
S.C. Andertecht, pe către sorții 
l-au scos-o în cale chiar in eta
pa a doua a competiției. Este 
adevărat că această confruntare 
— considerată în toamna anului 
trecut drept o adevărată finală

— a fost decisă in extremes, după 
momente de mare tensiune și 
dramatism (duipâ ce a pierdu* 
cu 3—0 ia Bruxelles, a recupe
rai hainxticapuH la Barcelona cu 
patru mânuite înainte de final, 
prin Zuviria, pentru a trece și 
de prelungiri și a ajunge la 
executarea penâl-ty-urilor. 
bucuria celor 100 000 de 
tori, jucătorii spanioîli au 
de patru ori, în tump ce 
sării doar o dată...), dar 
sud i-a propulsat pe elevii an
trenorului Lucien Muller spre far- 
za superioară a Cupei. „Neeskens 
pleacă, a venit Rife* se spune 
acum la C.F. Barcelona. Cine 
este Ioachim Rirfă ? Noul antre
nor al echipei, cane l-a înlocuit 
pe Muller în urma eșecului (0—4) 
cu Valencia, din Cupa Spanned, 
fost jucător ail cluibuOui, prezent 
la ultima finală europeană a e- 
ctripei, in 1969. Concepția noului 
antrenor : „Pressingul și capca
na ofsaidului mi se par a fi 
cele două chei ale fotbalului ac
tual ", preluată de la olandezul 
Michels. Jucînd în această ma
nieră, a „pulverizat" (6—0) in 
campionatul Spaniei pe fostul li-

Spre 
specta- 
înscris 
adver- 
su-ooe-

der, Gijon, vîrful de abac Krankl 
doborînd recordul lua Kem
pes (28 goluri) din sezonul tre
cut. Părerea in temationaiLuăuâ A- 
sesosi : „Barcelona de azi e la 
fel de puternică ca și cea de ieri, 
cu Cruyii in formație

Suporterii Fortunei Dilsseldorf
— necăjiți că în locul echipei 
favorite vor vedea acasă o altă 
finalistă vast-germară. Borussia 
Monchengladbach, in Cupa U.E.F.A,
— speră totuși să a; bă Cupa 
Cupelor în vitrina clubului lor. 
„Este adevărat că CJ. Barcelona 
este mai puternică decit Șervet te 
Geneve, dar am învins echipa 
elvețiană, o revelație, fără cet 
mai periculoși jucători, extrem* 
Sed și mijlocașul ofensiv KlauS 
Allofs, acesta din urmă unul din 
golgeterli din Bundesliga", spun 
suporterii echipe:. Echipa practi
că un „4-4-2“ elastic, chiar șl 
fundașii centrali, Zewe (proaspăt 
intemationjaJ) și Zimmermann 
(vechi internațional, atiet percu
tant), venind în atac, ultim ud a- 
vînd chiar mai mult de o duzină 
de goluri înscrise în campionat.

O finală, deci, in care se pre
supune că învingător va fi... jocul 
ofensiv.

Paul SLĂVESCU

ATLETISM o La Mod-esto (Ca- 
lifornâa), norvegianul Kniut Hjelt- 
nes a stabilit cea mai bună per
form anță mondială a sezonului în 
proba de aruncarea discului — 
69,50 m. Alte rezudtate ț_ greu
tate — 
21,27 m ;
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Sudan) 
(Kenya) 
(S.U.A.) 
(Canada) 72,12 m.

BASCHET < în Cupa imtercom- 
tinentală, la Tel Aviv : S.U.A. — 
Israel 82—63 (44—42). Cel mai 
eficace jucător de pe teren a fost 
americanul Gerdy — 22 p. a In 
continuarea turneului pe care-1

Alte rezultate :
Stăhlberg (Finlanda) 

lungime — WiUiâims 
7,93 m ; 100 m — Hart 
10.23 ; 400 m — Has%an 

45,29 ; 8W m — Ongwae 
1:47,58 ; 110 mg — Cooper 
13,55 ; ciocan — NeSson

LE
de
La

Întreprinde în S.U.A., 
Jundomi a U.R.S.S. a 
Boston) 
ționate similare locale, 
au obțtnnM victoria: 85—79

CICLISM , La Geneva 
cheiat Turul Romandiei. 
ria a revenit rutierului 
Giuseppe Saronoi, urmat 
chipieruil său BaroncheUi 
1:04 și olandezul Lubbemdisig — 
La 1:08.

FOTBAL a La Kingston (Ja
maica), în prelimmamiile olimpi
ce : Cuba — Jamaica 3—0 (1—0). 
Toate ceie trei goluri au fost în
scrise de Ramon. Nunez.

echipa 
evoluat 

în compania unei selec- 
Gazdelle 
(41—36). 
s-a în-
Victo- 
italian 

de coe- 
— la

PENTATLON A După două pro
be in concursul de ia Buda
pesta conduce vest-germamU 
Bellman — 2 127 p, urmat de Do- 
roșenko (U.R.S.S.) — 2 075 p și 
Kamcsal (Ungaria) — 2 022 p.

TENIS a „Cupa Națiunilor" 
s-a încheiat la Dusseldorf cu vic
toria echipei AustraJiei, care a 
întrecut în finală cu 2—1 forma
ția Italiei (Alexander — Bara- 
zzuitti 6—2, 6—0 ; Panatta — Dent
6— 3, S—3 ; Alexander, Dent — 
Panatta, Bertolucci 6—3, 7—6). • 
tn primul tur la Hamburg : Mc 
N am ara — Okker 2—6, 6—3, 6—1; 
Gimenez — Gottfried 6—t, 3—6,
7— 5; Fibak — Crealy 7—6,6—3; O- 
rantes — Borowiak 7—6, 6—1.


