
VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN SPANIA

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, luni 
dimineață, in Regatul Spaniei, 
unde va efectua o vizită de stat, 
la invitația regelui Juan Carlos 
I și a reginei Sofia.

In această vizită, șeful statu
lui român este însoțit de Ghcor- 
ghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Nicu Ceaușescu, de alte 
persoane oficiale.

Mii de bucureșteni aflați pe 
aeroportul Otopeni au salutat 
cu deosebită căldură pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
urîndu-i drum bun, succes de
plin in această vizită, exprimin- 
du-și convingerea că ea va con
tribui la întărirea cooperării șl 
colaborării dintre cele două țări 
și popoare, spre binele reciproc, 
în folosul cauzei păcii, securită
ții și înțelegerii intre națiuni.

La ora 8,30 aeronava prezi
dențială a decolat, indreptin- 
du-se spre Madrid.

•ir
Madridul a primit luni. eu 

cele mai inalte onoruri, pe pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 

> Ceaușescu, care, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, efec
tuează o vizită de stat în Spa
nia.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Spania, prima vi
zită pe care un șef de stal ro
mân o face in această țară și, 
totodată, prima vizită la Ma
drid a unui șef de stat dintr-e 
tară socialistă, constituie un 
eveniment de o deosebită im
portanță, cu profunde semnifi
cații pentru evoluția relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre România și Spania, dintre 
popoarele român și spaniol, 
legate prin originea latină co
mună, prin profunde afinități 
de limbă și cultură.

Solia românească de pace, 
prietenie și colaborare pe pă- 
niîntul Spaniei noi reprezintă, 
in același timp, prilejul pri
mului dialog româno-spanloi 
la nivelul cel mal înalt, dia
log menit să contribuie la ridi
carea pe o treaptă superioară 
a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări 
și popoare.

Ora 12,00 — ora Madridului. 
Avionul prezidențial, la bordul 
căruia călătoresc inalțil oas
peți români, aterizează pe ae
roportul internațional Barajas 
— Madrid, împodobit sărbăto
rește cu drapelele de sfat ale 
celor două țări. In intîmpinarea 
oaspeților români au venit re
gele Juan Carlos I și regina 
Sofia, președintele guvernului

Concursurile de vară ale liceelor militare, In cadrul ,,Daciadei“

VOINȚA, BRAȚE TARI, CURAJ
Mai mult decît la edițiile an

terioare. concursurile sportive 
de vară din acest an ale lice
elor militare, organizate in ca
drul „Daciadei*,  desfășurate 
timp de cinci zile (15—19 mai) 
la Breaza-Prahova, au purtat 
amprenta echilibrului, a luptei 
îndîrjite pentru victorie, pentru 
puncte, pentru performante de 
valoare ridicată. Lupta dintre 

P*  standul de tragere, o noud serie de finalifti la 3 X 10 focuri 
Fota : C. MIHĂIT A

spaniol. Adolfo Soares, mem
bri al guvernului, alte perso
nalități politice, civile și mill- 
tare.

La coborârea din avion a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
sînt trase, in semn de salut, 21 
de salve de tun.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sini 
intimpinați șl salutați cu deose
bită căldură de regele Juan 
Carlos I și de regina Sofia. Cei 
doi șefi de stat iși string înde
lung miinîle, exprimindu-șl 
bucuria și satisfacția pentru a- 
ceastă primă intQnlre pe pămin- 
tul Spaniei. In același timp, 
regina Sofia și tovarășa Elena 
Ceaușescu se salută eu multă 
căldură si cordialitate.

Fanfara militară Intonează 
Imnurile de stat ale României 
șl Spaniei, după care cei doi 
șefi de stai tree în revistă 
garda de onoare.

Numeroși cetățeni ai Madri
dului, care au ținut să fie pre- 
zenți pe aeroport la sosirea 
inaJților oaspeți români. le 
fac o caldă și entuziastă mani
festație de simpatie.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
regele Juna Carlos L tovarășa 
Elena Ceaușescu și regina Sofia 
ian apoi loe pe podiumul spe
cial amenajat, de unde primesc 
defilarea gărzii de onoare.

După încheierea ceremoniei 
oficiale de la aeroport, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
regele Juan Carlos I, tovarășa 
Elena Ceaușescu șl regina Sofia 
iau loe la bordul unui elicop
ter special, eu care se În
dreaptă spre Palatul Aranjuez, 
reședința rezervată inalților 
oaspeți români pe întreaga du
rată a vizitei lor in Spania.

★
Luni după-amiază, la Palatul 

Zarzuela, a avut ioc o întreve
dere intre președintele Republi
cii Socialists Rom&nia, Nicolae 
Ceaușescu, M tovarășa Elena 
Ceaușescu cu regele Juan Car
los I și regina Sofia.

In timpul întrevederii a fost 
exprimată deosebita satisfacție 
față de evoluția pozitivă a re
lațiilor româno-spaniole, pre
cum și dorința de a dezvolta 
aceste relații pe multiple pla
nuri. de a promova o mai mare 
apropiere intre România șl Spa
nia, spre binele celor două 
popoare strîns legate prin o- 
riginea latină comună, prin 
afinități de limbă și cultură, 
spre binele cauzei păcii și co
operării ta Europa și in În
treaga lume.

(Continuare ia pag. a 4-a)

reprezentanții Liceului „Diml- 
trie Cantemir*  si cei ai Liceu
lui „Ștefan cel Mare*  a oferit 
momente de un rar dramatism, 
dar în același timp de o mare 
spectaculozitate si frumusețe 
sportivă. Infruntlndu-se direct 
In finală, echipele de volei ale 
celor două licee au ridicat, 
realmente, tribunele in picioare. 
A fost o partidă pe care tehni-

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Iaccplnd de mlinc, In sala riorcasca, o neud edific a Balcaniadei de volei

CU

Campioanele balcanice, componentele reprezentativei de volei a 
României, se pregătesc cu asiduitate pentru a urca, din nou, pe 
treapta cea mai incită a podiumului Foto : I. MIHAICĂ

După 33 de ani, Bucureștiul 
va fi, incepind de miine, gaz
da unei noi ediții a Campiona
telor Balcanice de volei, etapă 
importantă pentru toate parti
cipantele înaintea „europene
lor*.  Reprezentativele țării 
noastre s-au pregătit cu conști
inciozitate. Amănunte am soli
citat celor doi antrenori coor
donatori, Nicolae SoUr și Nicu 
Roibeseu.

Primul interlocutor ne-a fost 
antrenorul emerit Nicolae Sa
tir, care a preluat de curind 
timona reprezentativei noastre. 
• Ce noutăți ne puteți oferi 
acum, după prima etapă stră
bătută cu echipa națională 
masculină ? • Sint, intr-ade
văr. șl noutăți. în primul rînd, 
am reușit sâ creăm in lot o 
atmosferă bună, pe temeiul 
disciplinei șl responsabilității. 
Am operat șl unele modificări 
în lotul de bază, in echipa A, 
care are acum următoarea 
componență : Oros, Dumănoiu. 
Fop, Tu to van, Girleanu, Enes- 
cu (sextetul de bază, stabilit 
de turneul din Ungaria). Pău- 
șescu, Macavei, Stere, Chifu, 
Ion șl Hinda. Noutățile sint 
ridicătorul Stere și trăgătorul 
Hinda. • La ee sistem de joc 
v-ați decis T • La „Cupa Vo
lan*  am încercat mai Inttl în 
sistemul 4 trăgători — 2 ridică
tori. dar pe parcurs am fost

Șl FERMITATE
denii și spedaiiștii au apre
ciat-o, pe bună dreptate, cu 
nota maximă Deși cei de la 
„Dimitrie Cantemir*  aveau 
mare nevoie de puncte, elevul 
Gheorghe Condrea, cel mai bun 
de pe teren, și-a purtat cu 
multă siguranță echipa spre 
victorie, astfel că voleibaliștii 
de la Liceul militar „Ștefan 
cel Mare*  au ciștigat cu 2—L 
Pentru gazde, care in cele din 
urmă aveau să obțină victoria 
in clasamentul generat „salva
rea*  a venit de la echipa de 
baschet, care intr-un med foar
te strîns a obținut o victorie 
pe muchie de cuțit, la numai un 
punct diferență (!). in fața celei 
a Liceului de marină, ca și de 
la lotul de tir. care in ultima 
zi a realizat cîteva prețioase 
victorii și, dcd. puncte hotări- 
toare—

Elevul caporal Dan Susa, de 
la Liceul „Mihai Viteazul*,  a 
asigurat, mal ales prin cele 
două recorduri stabilite — la 
200 m (21,1) și 400 m (51,8) —, 
nivelul valoric ridicat despre 
care aminteam. Baschetbalist șl 
atlet, autor al unor recorduri 
județene, component pînă nu 
demult al echipei Clubului

Constantin M?COVE1 

(Continuare in pag. 2-3)
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nevoiți să recurgem la 5+1. A- 
ceasta, mai mult din necesi
tatea de a in țări blocajul. • 
Cum au decurs pregătirile de 
la Galați in vederea campiona
tului balcanic? • Timpul scurt

La C. E. de haltere, de la Varna

MARIAN GRIG0RAȘ-2 MEDALII Of BW
VARNA, 21 (prin telefon). In 

ziua a treia a Campionatelor 
europene de haltere, care ee 
desfășoară in stațiursea de pe 
coasta bulgară a Mării Negre, 
s-au aliniat la start concuren- 
ții de la categoria pană (60 kg), 
17 sportivi, printre care și ro
mânii Marian Grigoraș și Ște
fan Kiss. Foarte bine s-a com
portat Marian Grigoraș, care a 
cucerit două medalii de bronz, 
la total șl la stilul aruncai, 
reușind să depășească vechiul 
recced al țării cu 10 kg (270 kg 
la total — vx. 260 kg). El a 
corectat și cel mai bun rezul
tat românesc la smuls — 120 kg 
(v.r. 117,5 kg).

TInărul Ștefan Kiss (21 ani), 
care participă pentru prima oa
ră la o confruntare continen
tală, s-a comportat mulțu
mitor, obțintad locul 6 (a pier
dut la cintar locul 5, fiind mai 
greu cu 400 gr decti polone
zul Pawlak).

REZULTATE TEHNICE — 
cater- pană (60 kg) : 1. N. Ko

Șl la ediția a 25-a a „Cupei României" la atletism

PLAFONUL MEDIOCRITĂȚII SE MENȚINE-
După o iarnă lungă, parcă 

mai iungă ca oricare alta șl cu 
mai puțină încărcătură emoțio
nală pentru diferitele concursuri 
atletice de sală, am așteptat 
cu firească nerăbdare startul în 
competiția republicană pe echi
pe. dotată cu ..Cupa României*,  
aflată anul acesta la jubileul 
de 25 de ediții. Așteptam acest 
concurs, primul din seria de 
mari competiții a acestui an, 
pentru că el reunea, la aceleași 
starturi, pe majoritatea frunta
șilor atletismului nostru. Dar 
așteptarea aceasta a fost nu
mai parțial împlinită, deși u- 
nele rezultate bune, de pers
pectivă n-au lipsit de pe foile 
de concurs ale întrecerilor gru
pei A, desfășurată în Capitală, 
în ansamblu însă, ca și cu alte 
asemenea ocazii, n-a fost de
pășit un anumit plafon de me
diocritate, care devine supără
tor pentru faptul că el se men
ține netulburat de ani și ani.

Competiția de pe Stadionul 
Republicii a ieșiț în relief tot 
prin eforturile mereu acelorași 
sportivi, fruntași al atletismu
lui nostru. După o pauză

pe care l-am avut la dispozi
ție nu ne-a permis decît să 
realizăm antrenamente de men
ținere pe plan fizic și uneia 
retușuri în domeniul tehnico- 
tactic. • Cu ce intenții abor
dați miercuri Balcaniada ? •
Firește, vrem să cîștigăm titluL 
Pentru noi, important este să 
studiem șl potențialul celor 3 
echipe — Bulgaria, Iugoslavia 
și Grecia — calificate pentru 
faza finală a C.E. din toamnă, 
precum și să testăm alțl 
cîțiva jucători mai tineri — 
Vrincuț, Mițu, Stoian, Șchlo- 
pescu — care vor evolua In 
echipa B, hors-concours, ju
când zilnic cu formațiile care, 
pe rînd, au zi liberă. ® Credeți 
că această ediție a J.B. va 
oferi întreceri echilibrate ? • 
Cred că da. deoarece toata 
oarticipantele au realizat pro
grese vizibile.

în ceea ce privește pregăti
rile lotului feminin, l-am a- 
bordat pe antrenorul Nicu 
Roibeseu • Sînteți mulțumii

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

lesnikov (U.R.S.S.) 292,5 kg — 
record mondial (v.r. 290 kg), X 
G. Todorov (Bulgaria) 272,5 kg, 
3. M. Grigoraș (România) 27*  
kg, 4. M. Seweryn (Polonia)

Ion OCHSENFELD

{Continuare in pag. a 4-a) 

de mai multe luni, Ileana 
Sila! reintră în activitatea com- 
petițională oficială și realizează 
două performanțe vrednice da 
aprecieri : 1:59,8 pe 800 m și 
4:08,8 pe 1500 m. Fâcînd acea
stă subliniere trebuie să avem 
neapărat in vedere faptul c*  
Ileana Silai va împlini, în a- 
cest an, 38 de ani. vîrstă la 
care, iat-o, continuă să domi
ne, cu evidentă superioritate^ 
întrecerile cu mult mai tinerele 
el adversare ! întrebarea, cart 
s-a învechit și ea, este aceasta I 
pînă cînd Silai — pentru care 
avem tot respectul — va 
continua să ciștige, la fel de 
netulburată, asemenea competi
ții ? Ce părere au zecile de an
trenori care se ocupă de depi>- 
tarea și de pregătirea tinerelor 
atlete, adică a acelora in baz*  
cărora stă viitorul atletismului 
nostru ? Care este eficient» 
atitor și atitor competiții de 
masă, a zecilor de crosuri, or
ganizate în toate colțurile (ă-

Romeo V1LARA.

(Continuare în pag, 2-3) *'  '



TURNEELE INTERNAȚIONALE - TESTE REVELATORII 
PENTRU TINERII NOȘTRI TENISMANI

Timp de două săptămîni s-au înlănțuit. Ia 
București și Brașov, turneele internaționale de 
tenis, oferindu-ne posibilitatea unor interesante 
concluzii. Prima vizează capacitatea organiza
torică (dealtfel tradițională) a forurilor noas
tre sportive ; s-a vădit și cu aceste prilejuri 
că pe „courts“-urile noastre pot avea loc atrăgă
toare concursuri cu participare internațională 
(chiar dacă la nivelul unui eșalon mai modest), 
în condițiile în care marile turnee, cu vedetele 
tenisului mondial, implică împovărătoare obli
gații financiare, federația noastră de specialitate 
— urmărind continua creștere valorică a prac- 
tlcanților — are datoria să încurajeze turneele 
Internaționale, chiar de factură limitată, pentru 
a da posibilitate tinerilor jucători să-și îmbo
gățească experiența, să-și sporească palmaresele 
personale, să-și dovedească (întiî aici și pe 
urmă aiurea) capacitatea competitivă.

Intr-adevăr, turneele de la București și Bra
șov au evidențiat forma bună, ambiția și tena
citatea campionului nostru Dumitru Hărădău. 
dar și slăbiciunile performerului sezonului de 
cală Traian Marcu (învins de E. Pană la Bucu
rești și acuzînd o întindere musculară în pro
pria sa urbe). Dintre ceilalți, merită a fi evi
dential! Florin Segărceanu (pentru evoluțiile din 
Capitală), Marian Mîrza (prezent în toate fazele

înaintate), Jean Bîrcu (numai pentru accesul în 
semifinale la Brașov) și tinerii Ijiurențiu Bucur 
și Liviu Mancaș, admirabili mai ales în cuplu, 
dîndu-ne speranțe pentru o redutabilă formație 
de dublu. Mult mai mult am fi așteptat din par
tea lui Andrei Dîrzu (întrecut de bulgarul Ghe- 
nov și de ungurul Tarjân), încă lipsit de voința 
de a învinge, prea apatic, fără nerv pe teren.

în rîndul jucătoarelor, o singură, dar impor
tantă, evidențiere : Lucia Romanov. în net pro
gres, a ciștigat ambele turnee. învingind pe rînd 
toate adversarele, puternice, din R.P. Chineză 
(o plăcută surpriză a concursurilor). Cu lovituri 
mai tari, avîntîndu-se uneori la fileu, cu voleuri 
eficace, foarte sigură pe fundul terenului. Lucia 
Romanov își va face cu siguranță drum spre 
elita tenisului feminin ; faptul că la Cupa Fede
rației a învins-o pe elvețiană Jolissaint (învin- 
gătoarea de anul trecut a Florenței Mihai) nu 
este decît un semn. în schimb, sora sa geamănă, 
Maria Romanov, bazată exclusiv pe avantajele 
ambidextriei, dar prea fidelă jocului pe fundul 
terenului, are mai puține șanse de progres rapid. 
In compania dată, ar fi fost un prilej bun să se 
distingă (dar nu au făcut-o) Camelia Chiriac, Cos- 
mina Popescu și celelalte junioare de talent

Victor BĂNCIULESCU

STEAUA (neînvinsă) SE DETAȘEAZĂ...
*

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL 
Șl-A DESEMNAT INVINGĂTOAREA 

ÎNAINTE DE A AJUNGE LA „POTOU"
• Bacăul ride, Bucureștiul... plinge

Campionatele de handbal. 
Divizia A, au intrat în ultima 
Bnie dreaptă. Duminică vom 
cunoaște noile campioane. De- 
gltfel, una dintre ele. cea de 
la fete, este știută, Știința Ba
ciu reușind să-și asigure vic
toria finală încă de alaltăieri. 
Mai rămîne deci de dat răs
puns la o singură întrebare : 
Steaua sau Politehnica Timi
șoara ?

Așadar, Bacăul intră — pen
tru prima oară In Istoria hand
balului nostru — în posesia 
tricourilor și medaliilor de 
campioane. Este rodul unui tra
valiu colectiv, al unor efor
turi îndelungate, al unor ini
țiative și acțiuni bine gîndite. 
Științei Bacău i s-au oferit 
condiții bune de pregătire și 
evoluție, pe care antrenorul 
Eugen Barta a știut să le fruc
tifice. El a apropiat jocul e- 
ehipei, îndeosebi în faza de
fensivă, de exigențele interna
ționale. Colectivul pe care și 
l-a creat — și în care se află 
multe jucătoare crescute pe 
alte meleaguri, venite de la 
formații care au renunțat la 

PLAfOIVULMEDIOCRlTÂȚII
St MENIINt...
(Urmare din pag. 1) 

rii T Ileana Silai este, fără dis
cuție. o atletă de excepție, de 
o certă valoare, dar — sîntem 
absolut convinși — printre 
tinerele noastre se găsesc alte 
asemenea atlete de excepție. 
Trebuie însă căutate cu perse
verență și cu migală, pregătite 
eu toată grija... Ceea ce nu s-a 
totimplat pînă acum.

Recordmana tării Ia pentat
lon, studenta de la IEFS. Ga
briela Ionescu, a fost atleta cea 
mai prolifică din concurs. Eleva 
antrenorului Silviu Cristescu a 
ciștigat clar 3 probe, impunin- 
du-se net în fața specialistelor 
respective (100 m — 11.5. 200 m 
— 23,6, lungime — 6,47 m). 
Pentru a-i aprecia mai bine 
evoluția în acest concurs pe e- 
chipe, se cuvine să arătăm și 
faptul că ea a adus C.A.U.-ului. 
în zestre, nu mai puțin de 68 
p ! Ce înseamnă aceste puncte ? 
Ei bine, mai mult decît au to
talizat, in cadrul echipelor lor, 
atletele de Ia Steaua (63 p.), 
Cluj (40 p.) și Rapid (33 p.) 1...

In afara unor individualități, 
■ă le zicem de marcă, grosul 
echipelor îl formează aceiași, 
mereu aceiași atleți care, de 
mai multă vreme, se mențin la 
plafonul unor rezultate modes
te. nesemnificative pentru o în
trecere de asemenea amploare. 
„Cupa României" angrenează 
reprezentativele tuturor județe
lor și ea ar trebui să fie o o- 
glindă a dezvoltării atletismului 
nostru, sport prioritar pentru 
fiecare județ. pentru marile 
noastre cluburi. în această pri
vință. într-un fel ni se pare 
semnificativă evoluția echipei 
Doljului, la prima ei participare 
în grupa A. Cu o formație 
completă, echipa olteană ar fi 
fost acum a treia, poziție de 
tare o desparte doar 1,5 p !...

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
FEMININ MASCULIN

&\\\\\\\\\\\^^^

1. ȘTIINȚA EC. 17 11 5 1 233-189 27
2. Constr. B. M. 17 10 1 6 240-209 21
3. Hidrotehnica 17 9 2 6 241-268 20
A Rulmentul 17 8 4 5 232-216 20
5. Confecția 17 1 3 6 238-234 19
6. Unit. Timiș. 17 7 3 7 227-208 17
7. Progresul 17 6 3 8 193-196 15g 8. Mureșul 17 6 2 9 251-256 14g 9. Rapid 17 6 0 11 221-253 12

i 10. Univ. Buc. 17 2 1 14 216-283 5

serviciile lor sau care n-au a- 
vut încotro — a muncit serios, 
s-a supus rigorilor unei pregă
tiri non-stop. Chiar dacă Tex
tila Buhuși nu poate să înțe
leagă încă rațiunea sacrificiu
lui la care a fost supusă, pen
tru amatorii de handbal este 
evident că rezultatul final a 
meritat și dezrădăcinarea an
trenorului și cea a unor jucă
toare din micul orășel al texti- 
listelor. Acolo ar fi fost greu 
să se obțină titlul de campioa
nă pentru acest județ al Mol
dovei. Dacă aceasta are mai 
puțină importantă, trebuie spus 
că acolo ar fi fost greu să se 
ajungă la actualul nivel valoric 
al echipei. Condițiile de lucru 
de la Știința sînt, desigur, al
tele. Performanța onorează Ba
căul și pe tehnicienii săi. de
vine o promisiune pentru ridi
carea ștachetei exigențelor. 
Pentru că titlul național obli
gă. Știința Bacău va trebui să 
ofere echipei naționale elemen
te talentate și bine pregătite, 
să ne convingă în viitoarea edi
ție a Cupei campionilor euro
peni că valoarea sa este com
petitivă pe plan internațional. 
Și tot acum este momentul să 
se urmărească și să se susțină 
material și moral centrele de 
pregătire a juniorilor, adică 
să se ridice capacitatea lor de 
a alimenta echipele din județ. 
„Importul" este mai greu și 
ar scădea considerabil din fai
ma pe care handbalul băcăuan 
și-a creat-o prin merite reale.

Despre acest campionat, des
pre nivelul lui și despre Im
plicațiile pe care le va avea 
asupra viitorului handbalului 
nostru vom mai discuta. Acum 
vom scoate însă în evidență 
doar faptul că numai intr-un 
an Capitala și-a redus la jumă

HI PIS M.
Acum etad derulăm filmul a- 

lergărilor slntem nevoiți să re
cunoaștem (și ce bine ar fi dacă 
am lntîlni cit mal des asemenea 
situații) că ne este foarte greu 
să facem o departajare — din 
punct de vedere spectacular — 
Intre cele 9 alergări desfășurate 
duminică dimineața, chiar dacă 
Intre acestea s-a aflat și una re
zervată mînjilor. Pentru frumu
sețea lor, pentru felul In care 
aproape toți driverii au luptat 
pentru victorie. pentru acura
tețea valorilor înregistrate de 
cîștlgători (poate ceva mal 
puțin Filistin) și în mod deo
sebit pentru sosirile- din pre
miile Corabia (Hogar este În
trecut chiar pe potou de Epilog,
excelent prezentat șl condus de 
A, Brailovschl), Clulnița (Cornel,

A\\\\\\\\\V<\\\\Vă\\\\\\\\\\Vi

1. STEAUA 17 13 1 3 354-265 27
t. „Poli* Tim. 17 12 2 3 317*281 26
3. Dinamo Buc. 17 11 1 5 331-264 23
4. H.C. Minaur 17 11 0 6 368-316 22
5. Știința Bc. 17 9 0 8 327-325 18
6. Un hr. auj-N. 17 7 2 8 303-320 16
7. Gloria Arad 17 6 3 1 285-314 15
8. CLS.M. Borz. 17 6 0 11 323-358 12
9. Unlv. Craiova 17 4 1 12 282 354 •

10. Univ. Buc. 17 1 0 16 275-368 2

tate numărul echipelor partici
pante la campionatele de hand
bal Divizia A. Prin fuzionarea 
lui I.E.F.S. cu Universitatea a 
dispărut o formație, iar acum 
alte trei retrogradează (Rapid 
șl Universitatea la fete. Uni
versitatea la băieți). Situația 
este mai mult decît precară și 
necesită — din partea foruri
lor de resort — o analiză aten
tă. Și nu numai o analiză, ci 
și sprijin efectiv, continuu, 
pentru că acesta este princi
palul lucru de care duce lipsă 
handbalul bucureștean. Echipa 
lui Eugen Trofin — ca șl Ra
pid sau Universitatea, dealtfel 
— are multe elemente tinere 
și talentate, cu reale perspec
tive, deci posibilități de a re
veni fortificate pe prima scenă 
a handbalului nostru. Proble
ma orelor de pregătire și — 
mai ales — a locului unde să 
fie efectuate, sprijinirea spor
tivelor și sportivilor in rezolva
rea firească a unor probleme, 
o mai bună legătură intre clu
burile cu echipe în Divizia A, 
secțiile de juniori și cluburile 
sportive școlare — iată numai 
cîteva dintre „punctele*  unui 
program de sprijin.

Fără discuție, trecerea echi
pelor bucureștene prin „purga
toriul" diviziei secunde poate 
avea și efecte pozitive. Fiind 
vorba de un campionat de ti
neret, se va produce o nouă 
infuzie de elemente tinere, se 
vor regenera loturile și. poate, 
se va schimba și concepția 
despre pregătire, despre nece
sitatea însușirii mijloacelor mo
derne ale handbalului. Este 
greu de crezut că s-a a- 
juns la actuala situație pentru 
că s^au avut in vedere aceste 
considerente...

Hristache NAUM

O REUNIUNE
cu Solcan surprinzător de inspi
rat ți energic, dispune după o 
luptă prelungită de Izmir, Go
ran și Gascon, concurenți cu 
justificate pretenții la Derby-ul 
din acest an) și Cricov. în care 
Hotărel (cu apr an țiul G. Voinea 
tn sulky) respinge spectaculos 
insistentele atacuri date la jumă- 

•tatea liniei drepte de Femina și 
Dirijor, reuniunea de duminică 
merită nota 10. Rezultate teh
nice : Cursa 1 : 1. Catren (N.
Gheorghe) rec. 1:41,6. 2. Siracuz. 
Simplu 46, ordinea 90. Cursa a
2- a: 1. Hrib (G. Tănase) rec.
1:35,3, 2. Tamira. 3. Iluminata.
Simplu 39, ordinea 141. event 
170, ordinea triplă 344. Cursa a
3- a : 1. Arenda (D. Toduță) rec 
1:33,2, 2. Relaxa, 3. Fanera. Sim
plu 22, ordinea 40, event 70, tri
plu cîștigător 264. ordinea triplă 
83. Cursa a 4-a : 1. Filistin (V.

După două etape în campio
natul Diviziei A de spadă, iată 
că situația s-a clarificat în ceea 
ce privește prima clasată. Aceas
ta este echipa Steaua, din nou 
neînvinsă, ca șl în prima etapă, 
de la Craiova : 10—6 cu C.T.A.S„ 
9—7 cu C.S. Satu Mare șl Hec- 
troputere Craiova și 11—4 (o du
blă lnfrlngere) eu I.E.F.S. For
mația bucureșteană a avut șl de 
data aceasta o prestație remarca
bilă.

Revelația primei etape, formația 
Electroputere Craiova, * fost, 
de data aceasta, de nerecunoscut. 
Ea a terminat etapa fără nici o 
victorie I E drept, în medid eu
I.E.F.S.  a fost foarte aproape de 
un succes : • condus, după 
manșa a Il-a, cu 7—1, dar, după 
o dublă tnfrtngere, spadasinii
eratoveni au cedat inițiativa stu
denților bucureșteni, nereușind
să mal concretizeze. 8 asalturi
consecutive pierdute. Un caz •-
proape fără precedent 1

In schimb, etapa a n-a ■ rea
dus pe... Hnia de plutire, echipa 
Farul Constanța, autoare a 4 
victorii : 10—6 la Electroputere, 
9—7 la C.T.A.S. șl 11—5 la C.S. 
Satu Mare șl I.EJ’.S. Spadasinii 
de pe Litoral au evoluat mult 
mal aproape de valoarea lor, rea- 
bflltîndu-se, în parte, după com
portarea inegală avută la „In
dividuale*,  la special de L. An
geles cu.

O evoluție frumoasă, clară șl 
convingătoare au avut șl trăgă
torii de ia Clubul sportiv Satu 
Mare, cu S victorii ta etapă : 
13—3 la I.E.F.S., 10—6 la Electro
putere șl 9—7 la C.T.A.S. Cu a- 
ceste rezultate formația sătmă- 
reană „urcă*  două poziții In 
clasament : de pe 5 pe 3 1

După ce. ta prima etapă, nu 
reușiseră să lasă din anonimat 
(nici o victorie), acum .eadețli" 
formației campioane, „<*-ul  
C.T.A.S., s-a impus prin două 
meritate victorii : 12—4 la IJLF.S. 
șl 11—S la Electroputere. De

0 NOUA ionii 
A BALtANIADH

DE VOLEI
(Urmare din Paa D

de modul cum au decurs pre
parativele pentru Balcaniadă ? 
O Și da, și nu. Da. pentru că, 
în sfirșit. am reușit să reunim 
pe cele mai bune Jucătoare de 
care dispunem. Nu, pentru că 
aceasta s-a realizat abia acum, 
în preajma întrecerilor balca
nice, ceea ce ridică, desigur, o 
serie de probleme in formarea 
sextetului de bază. La Tg. Mu
reș și în turneul din Ungaria 
am avut o parte din jucătoare, 
situație care s-a repetat șl cu 
prilejul turneului de la Con
stanța de calificare pentru „eu
ropene*.  Acum, trebuie să al
cătuim o formație in care sîn
tem obligați să ținem seama 
de prezența, să zicem, și a Vic
toriei Banciu fi a Marianei Io
nescu. în ansamblu, insă, sînt 
mulțumit, spertad să avem o 
bună comportare. • De fapt, 
echipa noastră este deținătoare 
a titlului șl, deci, are sbligații 
in plus... • Intr-adevăr, acest 
lucru nu l-am omis din planu
rile noastre, adică am ținut 
seama că nu este suficient nu
mai să avem, cum am spus, o 
bună comportare, d că, 
fapt, trebuie să încercăm 
păstrăm titlul. Această dorință 
este evidentă și ta atmosfera 
de lucru care caracterizează 
fiecare antrenament De aseme
nea, ca și băieții, vom urmări 
și potențialul de joc al adver
sarelor noastre, dintre care se 
detașează Bulgaria și Iugosla
via, calificate și ele la „euro
pene*.  • Deci, pe care dintre 
jucătoare vă bazați acum ? • 
Maria Enache, Doina Săvoiu, 
□cana Dobroschi, Victoria Ban
da, Mariana Ionescu, Lnereția 
Mirea, Inii ana Eneseu, Marita
li*  Turle» sint doar câteva din
tre voleibalistele eu care spe
răm să urcăm, din nou. dumi
nică. pe podiumul actualei edi
ții • Balcaniadei.

de 
să

DE NOTA 10
Gheorghe) rec. 1:34,8. 3. Min
toasa. Simplu 17. ordinea S0, e 
vent 30. Cursa a S-a : 1. Epilog 
(A. Brailovschl) rec. 1:26,0. 3, Ho
gar. 3. Balerin. Simplu 80. ordi
nea 250, event 200, ordinea triplă 
822. Cursa a S-a : 1. Cornel (Gv. 
Solcan) rec. 1:27.7. X Izmir, 3. 
Gascon. Simplu 130, ordinea 390, 
event 1000. triplu cîștigător 450, 
ordinea triplă 507. Cursa a 7-a :
1. Melodic (N. Boltan) rec. 1:29,5,
2. Merlș. Simplu 20. ordinea 50. 
event 230. Cursa a S-a : 1. For- 
mlna (C. lorga) rec. 1:27.8, 2. Ju
rat. 3. Samba. Simplu 30, ordinea 
90, event 70, ordinea triplă 134. 
Cursa a 9-a : 1. Hotărel (G. Voi
nea) rec. 131,0, 3. Femina, 3. 
Dirijor. Simplu 30, ordinea 170, 
event 140, triplu cîștigător 151. 
ordinea triplă 69.

Gh. ALEXANDRESCU 

subliniat curajul tinerilor spada
sini pregătiți de antrenorul Al. 
Istrate, ambiția lor de a se afir
ma între trăgătorii consaerațl la 
această probă.

I.E.F.S.  a încheiat etapa doar cu 
o victorie (8—7 la Electroputere), 
în condițiile arătate mal sus. Si
gur, este meritul studenților 
bucureșteni pentru a fi reușit să 
întoarcă un rezultat (1—7 !) care 
nu le mai dădea nici o speranță. 
Ar fi, insă, de dorit ca antreno
rul M. Ghimpușan să se facă ceva 
mai mult ascultat pentru ca a- 
semenea situații critice să nu se 
mal repete. Fiindcă ceea ce s-a 
Intîmplat în meciul cu spadasinii 
cralovenl nu se poate repeta...

Clasamentul general după eta
pa a Ii-a : 1. steaua 10 victorii, 
S3 asalturi cîștigate 20 puncte;
2. Farul Constanța 7 v, 85 a.c. — 
14 p., 3. Clubul sportiv Satu Mare 
4 v, 80 a.e. = » p_ 4. Electropu- 
tere Craiova 4 v, 75 a.c. — t p„ 
5. I.E.F.S. 3 V, St a.c. ■— C p„ C. 
C.T.A.S. București 2 v, 72 a-c. 
— 4 p.

In Divizia B, disputa e mult mal 
strinsă. Pe locul I a trecut Pro
gresul București (10—6 la Olim
pia București șl C.S.Ș. Constanța, 
11—4 la C.S.Ș. Olimpia Craiova și 
13—3 la Tractorul Brașov), care 
totalizează 14 puncte, urmată de
A.S.U.  Tg. Mureș eu 13 p (82 a- 
salturi cîștigate) și Olimpia Bucu
rești 13 p (81 asalturi cîști
gate...)

Tiberiu STAMA
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CAMPIONATE
„CUPA ROMÂNIEI*

LA ATLETISM 
(grupa B)

sfirșit ui săptămlnil trecute 
desfășurat șl lntilnlrile din

La 
s-au 
cadrul primei etape a grupei B a 
competiției de atletism dotată cu 
„Cupa României**.  iată rezulta
tele :

TÎRGOVIȘTE (seria I). Clasa
mentul general : 1- Iași 144 p
(B 90 4- F 54), 2. Suceava 112 p 
(894-43), 3. Dîmbovița 92,5 p 
(46,54-46), 4. Bacău U p, 5. Neamț 
66 p, 6. CSSA Buc. 56 p, 7. Com
binata București 51 p, 8. Galați 
45 p, 9. Brăila 29,5 p. Cîteva 
dintre rezultatele individuale : 
BAR BAȚI : 100 m : I. Sandu (Iș) 
10,7 ; 8M m : Em. Adămoaie (Bc) 
1:53,7 ; 3000 m ob. : Gh. Buriană 
(GI) 9:23,1 ; 10 km marș : C.
Patușlnschi (Ol) 44:58,3 : 400 mg : 
D. M elin te (Sv) 54,0 ; lungime : 
Ad. Tutun aru (Dv) 7,18 m ; 
greutate : S. Tirichiță (CSSA) 
16,13 m ; ciocan : Tirichiță 53,70 
m ; FEMEI : 100 m : G. Tuiunaru 
(Db) .12,2, EL Tărîță (Nt) 12,3 ; 
200 m ; Tăriță 24.8 ; 400 m : Tă- 
rfță 55,2, L. Diaeoniuc (Sv) 56.5 ; 
800 m: D. Beșliu (Sv) 2:06,1 ; 
1500 m : Beșliu 4:25,7 ; lungime ; 
Tutunaru 5,77 m.

REȘIȚA (seria II). Clasamentul 
general : 1. Bihor 147 p (78 4-69),
2. Brașov 134 p (794-55), 3. Timiș 
91 p (72-J-19), 4. Hunedoara 80 p, 
5. Caraș Severin 59 p, 6. Mara
mureș 54 p, 7. Arad 52 p, 8. Si
biu 39 p, 9. Mureș 26 p. Unde 
rezultate individuale : BARB AȚI: 
100 m : B. Banta (Tm) 10,6 ; 800 
m : Gh. Vijinescu (Bv) 1:53,0, D. 
Nistor (Mm) 1:53,6 ; 1500 m : A. 
Nlculescu (Tm) 3:52,2, Nistor 
3^3,1 ; 5000 m : Nlculescu 14:47,1; 
110 mg : N. Petcu (Tm) 14.7 ;
3000 m obst. : S. Bogdan (Tm)
8:61,7 ; triplu : S. Buda (Tm) 
15,06 m ; ciocan : I. Toth (Ar) 
54,84 m, Ad. Meheși (Bh) 54,60 ; 
femei : 100 m : L. Oar.â (Bv) 
12,3, S. Vlad (Mm) 12,4 : 400 m : 
N. Lungu (Bh) 55.4 ; 200 m “ 
Nicola (Ar) 2:06,3 ; -----
Demeter (Bh) 4:27,4 
Aflorii (Hd) 14,4 ; 1 
Vlad “ “ ..........
(Bh) 
(CS)
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E. 
1300 m : 1

I ; 100 mg : SI.
___ | , lungime : S. 

6,09 m ; Înălțime : M. Preda 
1,75 m ; disc : D. Sumălan 
46,40 m.

MOTOCICLIȘTII 
BUCUREȘTENI CONDUC 

IN „CUPA F.R.M.*  
LA VITEZA

La Tg. Mureș a avut 
duminică, pe un traseu de 
m, etapa ■ 3-a a „Cupei F.R.M.*  
la motoclclism viteză. La startul 
celor 6 clare s-au aliniat 92 de 
eoncurenți, din 12 ckuburi șl aso
ciații. Iată învingătorii : 40 cmc, 
începători (f) — Iliana Boats 
(C.M. Buc.), (b) — M. Oarei
(Progresul Timișoara), avansați — 
L. Ferenczl (Voința Oradea) ; 125 
eme — C. Boboiescu (Oțelul Ga
lați) ; 175 cmc — A. Victor (Voin
ța Oradea) ; 250 cmc — C. Blr- 
talam (I.R.A. Tg. Mureș) ; S00
cmc — P. FestS (I.R.A. Tg. Mu
reș) ; ataș — P. Petre + A. Popa 
(Torpedo Zămești).

In clasamentul general pe echi
pe conduc, după trei etape, mo- 
toclcliștli de la C.M. București 
cu 225 p.

Cupa transmisibilă a Consiliului 
județean al sindicatelor — Mureș 
a fost cilștigată, pentru a treia 
oară consecutiv, de alergătorii 
bucureșteni, rlmuitnd astfel de
finitiv în posesia lor. (I. PAUȘ- 
coresp.).
CAMPIONATUL DE VITEZĂ 

IN COASTĂ
LA AUTOMOBILISM

„CC 
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loc 
2906

V

ur-Peste 4000 de spectatori au 
mărit, pe un traseu situat între 
cabanele Curmătura șl Vălar, de 
pe șoseaua Sibiu — Păltiniș, pri
ma din cele 5 etape ale campio
natului republican de viteză ■
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>E Șl ClND... ÎNCEPE
ERMINE PRESTIGIUL

i bucu- Mateianu și echipa sa re
de ani prezentau noul și speranța 

limpatie pentru mulți.
■ a* Lider aproape toată toam- 
mplonat M treciită, „anonima" divi

SERIA I
C s Botoșani — Nicollna Iași 

4—4 (2—0), Cristalul Dorohoi —
Metalul Botoșani 1—4 (0—0). Și
retul Bucecea — zimbrul Sucea
va 1—1 (1—1). TEPRO Iași —
Metalul Rădăuți 4—0 (1—0). Dor
na Vatra Domei — laminorul 
Roman 1—2 (4—0), Avtotul Fra
sin — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 7—4 (3—4). Foresta Fălti
ceni — C.F.H. Pașcani 4—1 (1—4), 
Danubiana Roman — Unirea Să- 
venl 3—4 — Unirea fiind exclusă 
dir. ri- ; ■ .

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a XXVI-1 : L C.s. 
BOTOȘANI 13 p (43—14), X CJ.R. 
Pașcani 23 p (46—31), 3 Metalul 
Rădăuți 31 p (45—38). 4. A-S.A- 
Cîmpulung 31 p (44—36) _ pe 
ultimele : 14. Șiretul Bucecea îl p 
ța*—44). 15. TEPRO lari 14 V
(34—ÎS).

SERLă A n-a
Ru’rrer.tul Bîrlad — Energia 

Gb. Gheorghlu-Dej 1—4 (1—4).
Partizanul Bacău — Oituz Tg. 
Ocna 7—4 (3—4). Minerul Corni- 
neștl — H-ușana Buri 4—4, Ci
mentul Bicaz — Petrolul Momești 
J—4 (4—4). C.S.M Borzești —
Letea Bacău 4—1 (4—4). Bradul
Rozncv — l.M. Piatra Neamț 3—4 
(1—0), Aripile Bacău — Construc
torul Vaslui 3—1 0—4). DEMAR 
Mărășești — Cetatea Tg. Neamț 
3-1 (4-4).

Pe primele locuri : L LXTEA 
BAC AU 41 p (53—13). X Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 44 p (44—12), 
X Partizanul Bacău 34 p (45—24) 
_ pe ultimele : 15. Cetatea Tg. 
Neamț U p (25—44), 18. Oltux Tg. 
Ocna 11 p (34—61).

SERIA A m-a
Chimia Buzău—Unirea IDSMSA 

Focșani 4—4, Ancora Galați — 
Oțelul Galati 3—3 (1—1). A vin tul 
Urzieenl — Prahova Ploiești 3—4 
(1—4). Foresta Gugeștl — Petro
lul Bălcol 5—4 (4—4). Metal osport 
Galați—CS.U. Galați 4—14 (4—4).
Luceafărul Adjud — Petrolul Ber
ea 2—4 (1—0). Dinamo CPL Foc
șani — Petrolistul Boldești 3—1 
(4—1), Carpațl Nehoiu — olimpia 
Rm. Sărat 1—4 (4—4).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 43 p (S3—S), X C.S.U. 
Galați 44 p («2—W. 3. Dlnamo 
Focșani 40 p (ST—15) — pe ulti
mele : 15. Petrolul Berea 14 p 
(34—56). 10. Metalosport Galați
U p (13-66).

SERIA A rV-a
LM.U. Medgidia — Unirea Tri

color Brăila l—« (3—4). Electrica 
Constanța — Cimentul Medgidia
1— 4 (1—1). Marina Mangalia —
Voința Constanța 4—1 (4—4). Ar- 
rublum Mă cin — Chimpex Con
stanța 2—0 (l—O. Dacia Unirea 
Brăila — Azotul Slobozia 4—5 
(8—3) — s-a jucat la Măcin.
Tractorul Vlziru — Șoimii Cer
navodă 3—1 (2—0). Pescărușul
Tulcea—Unirea Eforie 4—9 (l—O. 
Victoria Tăndărei — Granitul Ba- 
badag 2—1 (8—1).

Pe primele locuri : L CIMEN
TUL MEDGIDIA S3 P (55—18), 2 
Unirea Tricolor Brăila 27 p 
(61—25). 2. Azotul Slobozia 38 p 
(71—23) ... pe ultimele : 14. Chim
pex Constanța 17 p (28—38). 15. 
Tractorul Vlziru 17 p (30—57). IX 
Arrubium Mă cin 15 p (25—77).

SERIA A V-a
Mecanica fină București — Ce

luloza Călărași 3—0 (1—0), Pe
trolul Bolintin — T.M. București
2— 1 (0—1). Flacăra roșie Bucu
rești — sirena București 2—1 
(1—0), LC.S.I.M. București—Uni
rea Tricolor București 2—0 (0—0), 
Automecanica București — Aba

• Cimentul Medgidia a câști
gat ta deplasare șl a loat ud 
avans de 2 puncte față de Unirea 
Tricolor Brăila • Lelea Bacău 
și Vulturii Lugoj au revenit in 
fruntea seriilor a n-a »i. respec
tiv, a Vin-a • Scorul etapei ia 
Galați : Metal os port — CS.U. 

4—10 • Mecanica fină s-a dis
tanțat cu două puncte față de 
TJM.B. tn grupa wbucureșteană“
• Continuă lupta între So
meșul Satu Mare și Armătura 
Zalău pentru șefia seriei a X-a
• Trei echipe la egalitate de 
puncte tn fruntea seriei a vm-a

Pitești 3—8 (1—0). Electronist-.:’
Curtea de Argeș—Cimentul Fieri 
0—1 (4—0. Cetatea Tr. Măgurele 
— Răsăritul Caracal 4—1 (3—1).
Metalul Mija — Petrolul Videle
3—4 (0—0. Recolta Stoicărerti — 
Chimia Găești 1—1 (0—4). LO.B. 
Baiș — Progresul Pucioasa 1—0 
(0—4?., Dacia Pitești — Dlnamo 
Alexandria 4—0 (4—0).

Pe primele locuri : L FLACA- 
RA MORENI 43 p (68-14), 2. RO- 
VA Roșiori 31 P (38—22), 3. Me
talul Mija 30 p (40—23)... pe ul
timele: 13. Chimia Găești 22 
p (36—38), 14. Electronistul Curtea 
de Argeș 22 p (29—41). 15. Cons
tructorul Pitești 22 p (22—45), 16. 
Petrolul Videle » p (28—39).

SERIA A VU-a
Chimistul Rm. VUcea — Pan

durii Tg. Jiu 1—1 (1— 1) — s-a 
jucat la Curtea de Argeș. Pro
gresul BăUești — Forestierul Bă- 
benl 3—1 (3—0). Constructorul Tg. 
Jiu — Gloria Drobeta Tr. Seve
rin 0—0, Dierna Orșova — Meta
lul Rovinart 3—4 0—0), Lotru
Brezol — Minerul Vulcan 4—0 
(0—4). C.F.R. Craiova — Minerul 
Motru 4—1 (0—0). Metalurgistul
Sadu — Minerul Lupenl 4—2 
(4—1). Unirea Drăglșani — Cons
tructorul Craiova 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 40 p (84—26), 2. 
C.F.R. Craiova 33 p (39—23), 3. 
Minerul Lupenl 31 p (51—28) ... pe 
ultimele : 15. Forestierul Băbenl 
13 p (23—59), 16. Constructorul
Tg. Jiu 18 p (30—52).

SERIA A Vin-a
Minerul Oravița — Unirea Sîn- 

nicolau 1—1 (1—0), Minerul Ghe- 
lar — Vulturii textila Lugoj 0—2 
(0—2), Unirea Alba lulia — E- 
lectromotor Timișoara 2—0 (0—0), 
Metalul Bocșa — Laminorul Nă
drag 2—1 (2—0). ICRAL Timișoa
ra — C.F.R. Slmeria 3—1 (1—0). 
Metalul Oțelu Roșu — Metalul 
Hunedoara î—1 (0—1). Gloria Re
șița—Știința Petroșani 1—0 (0—0), 
Unirea Tomnatic — C.I.L. Blaj 
2—8 (0—0).

zionară B din ediția ’77/’78 
a fost ajunsese un „caz", dar, prin

toată excepție, un caz fericit al
•ecialiști fotbalului nostru.
: to a- Și iată meciul de dumX-

ejalarea șiiințifico- 
fantastico-puerilă a 
arădenilor, serviți 
de un fotbalist băi- 
mărean.»

Ce zice azi lumea ? 
Lumea zice : uite că și 

echipa lui Mateianu...
Și lumea e dreaptă.

Marius POPESCU

PJS. Pierzînd, acasă (!), 
meciul cu Politehnica Ti
mișoara. handbaliștli de la 
Dinamo — cei pentru care 
am suferit, mulți, in parti
da eu Empor Rostock — au 
pierdut mai mult decît un 
meci...

>- nică... 
Cu
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timp nu prea strălucit. SSntem, 
însă, la început de sezon șl spe
răm că, în-tr-un viitor du prea în
depărtat, nl se vor oferi rezul
tate ceva mai bune. L P. Dolo
fan 5:27 A X Cr. Ion eseu (Steaua) 
5 34, 3. C. Jelev (Olimpia) 1:54.8. 
Juniorii mici au concurat tatr-c 
singură probă : 500 m start de pe 
loc. Clasament : 1. Fl. Popescu 
39,5, X D. Răduiescu «1.3. Z M. 
Desna «,5 (toți de la C.S.Ș.l).

Tot sîmbătă urma să albă loc 
șl o probă cu adițiune de puncte 
la care, insă, a trebuit să se 
renunțe din cauza ploii

DUMINICA, CICLIȘTII PON- 
DIȘT1 șl-au disputat etapa a »-a 
a „CUPEI BUCUREȘTI*.  S-a 
concurat pe șos. București—Ale
xandria șl am avut satisfacția de 
a urmări o alergare dinamică. 
Seniorii și juniorii mari au fugit 
din nou, Împreună, într-o cursă 
eu handicap. Cicliștii mal tineri 
au pornit în cursă eu un avans 
față de seniori de 6 mln. Avan
sul l-au pierdut, însă, la punctul 
de întoarcere (km. 47) unde 
urmăritorii l-au prins, pentru ca 
în scurt timp să-1 depășească, 
prtotr-o sultă de hărțuieli. de 
evadări, care au determinat ea a- 
lergarea să continue kltr-ur. ritm 
deosebit de alert. La sprintul fi
nal, învingătorul cursei. Sorin 
Dumitrescu (Steaua) a realizat pe 
M km lh 54:02 — medie orară 
42,106 km, z L Butaru (Dina
mo), același timp. Z TU CSfițu 
(Steaua) 5h 54:11. Primul junior 
mare, S. Barbu (C.S.Ș.) a sosit 
pe locul 21 în ih 07 38. Cursa ju
niorilor mici, disputată pe 44 
km, a fost ctștlgată de FL Po
pescu (CJS.Ș. U 1. h 46 30.

Gheorghe ȘTEFANESCU

„CUPA SARMIS” LA TENIS
S-a încheiat competiția de te

nis rezervată copiilor șl juniori
lor, dotată cu „Cupa Sannis*,  
organizată de asociația sportivă 

oferită cimentul din Deva. Iată clștlgă-
Itate in torii pe categorii de vlrstă. Bă-
isputat lețl : 11—12 ani : G. Onlceag (Dl-
revenlt namo Buc.) ; 13—14 ani : M.
teaua). vanță (Dlnamo Buc.) ; 15—1Ș ani:
de vi- Fi. chlru (Steaua) ; 17—18 ani :
irteneri A, Marcu (Constr. Hunedoara),
său de Fete : 11—14 ani : Andreea Csu-

Nego- îak (Politehnica Cluj-Napoca) ;
G. Ion 15—18 ani : Carmen Cazacliu
Steaua) (Steaua). Dublu băieți, 15—18 ani:
ă. da- A. Kovăcs (Cimentul) — O. Pop
3, 2. (Cuprom Bala Mare) ; 17—18 ani:
4. M, v. Căciulescu (Brașovia) — C,

Olteanu (Ind. sîrmel C. Turzil) ; 
rlduală fete 15—18 ani : Carmen șl Cris
pat Iul tina Cazacliu (Steaua). (S. IO-
cu un NESCU, eorespj
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CURAJ Șl FERMITAIF
Liceul militar de marină „Ale
xandru Ioan Cuza" și Școala 
militară de muzică.

Iată acum pe cițiva dintre 
laureații Întrecerii : 100 m — 
Liviu Onescu („Dimitrie Cante
mir"), 200 și 400 m — Dan 
Susa (.,Mihai Viteazul"). 800 m 
— Florea Drăghici („Mihai Vi
teazul"), lungime — loan Io- 
nescu („Dimitrie Cantemir"), 
handbal — echipa Liceului „Di
mitrie Cantemir", volei — e- 
chipa Liceului „Ștefan cel Ma
re". baschet — echipa Liceului 
„Dimitrie Cantemir", triatlon 
militar — Dănut Botez („Ște
fan cel Mare"). Clasament ge
neral : Liceul „Dimitrie Cante
mir". Liceul „Ștefan cel Mare", 
Liceul de marină „AI. loan 
Cuza“

C.n'e.F.S. si C.J.E.F.S. Pra
hova au oferit cupe și diplome 
sportivilor și antrenorilor care 
s-au remarcat in cele cinci zile 
de întreceri.
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D:ipă etapa a 30 a 
a Diviziei A

ARBITRII VAZUȚI DE
Fluier final pe stadioanele eta- . 

pel a 30-a a Diviziei A. Echipele 
îșl regăsesc vestiarele. Momen
tul de vîrf al minutului 90 e 
doar aparent depășit. Se discută 
cu aprindere. Temperamentele se 
desfășoară în voie. Pe culoare se 
aud voci înfierbîntate. In fața 
cabinei arbitrilor, comentariile 
continuă.

Am ales acest moment pentru 
a afla ,1a cald- părerile antre
norilor despre arbitrii care le-au 
condus jocul. Sondajul a vizat 
în egală măsură evaluarea ni
velului tehnic al arbitrajelor de 
pe poziția părților In cauză *1  
capacitatea antrenorilor de a se 
detașa de incandescența momen
tului.

VALENTIN STAneSCU : Nu 
am ce >ă-i reproșez arbitrului 
Hainea. Cred că merită califica
tivul maxim.

ION NUNWEHXEM : Nicolae 
Hainea a arbitrat, și de astă-dază, 
foarte bine. A fost corect. N-a 
favorizat nici o echipă. I se cu
vine nota >.

CONSTANTIN : Cred că ta a- 
cest meci arbitrul Topan n-a a- 
vut probleme. El s-a achitat bi
ne. după părerea mea. de sarci
na încredințată. l-aș da nota t.

REMUS VLAD • Am vrea să 
fim întotdeauna arbitrați ta de
plasare cum am fost arbitrați 
duminică pe stadionul. Steaua. Aș 
acorda nota 1.

TIBER IU BONE : Arbitrajul iul 
C. Bârbulescu. rub posibilități. 
A greșit, după părerea mea. la 
penalty, ca și ta alte dteva la
xe petrecute ta dmp.

EMERICn JENEI ! Fără gre
șeală. E firesc sâ-1 acord nota 
maximă.

ION IONESCU (BUZĂU) î Ar
bitrajul hii Gh. Ispas a foet co
rect. dar IlpEit de autoritate. 
Cu 2—3 cartonașe la începutul 
meciului, ar fi redus torsiunea. 
Nota L __

I1HRCEA RADULESCU. Arbi
traj «ub așteptări. G. Ispas a 
greșit ta aprecierea faulturilor, 
mal ales a celor prin alunecare.

INota L
ANGELO NICULESCU : Nu pot 

spune că arbitrajul ne-a deza- 
I van ta j at, dar mă așteptam ea C.

Ghiță să arate mai devreme car
tonașe galbene jucătorilor de la 
JiuL Una peste alta, nota L

ȘTIRI... ȘTIRI...
• 7XAGESEA LA SORȚI A 

• BFEBTURILOR „CUPEI BOMA- 
INIHl*.  Mlirte. la oreie 12, are lac. 

la sediul F.R.F. tragerea la sorț: 
a afertarDor „Cupei României-, 
ki prezența dciegațBor echlpeScr 
ealiâcate pentra aceasiâ îazâ a 

Iooer.pemtieL ___
• DEȚINĂTOAREA .CIT’D*  

JOACA LA GALAȚI. DA mrtne 
Ce la ora 17, pe stadionul Du- 

inârea. Bderul seriei I a DirixJe:
B, F.C.M. Galați, intim este, intr-c 
panidâ amlcalâ. pe Universitatea 

I Craiova, actuala deținâtoare a
„Cupei Românie:*,  Să te, oare, 
vorba de o... repetiție peu:- 
sferturiîe de finală T

Ia FINALA „CUPEI FAL* 1 2 *.
Duminică 27 mai va avea loc, la 
Brăila, finala „Cupei F.R.F.-, ta

Ieare s-au calificat Universitatea 
Craiova ți Politehnica IafL Me
ciul va începe la ora 11.

I LOTO — FROH0SFORTIHFOSUEAZĂ
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NOI MARI C1ȘT1GÂTOR1 LA

PRONOEXPRES
După eum ați remarcat, desi

gur, din Informațiile publicate în 
această rubrică,.tragerile obișnui
te Pronoexpres din ultimul timp 
au furnizat eu regularitate mari 
elștlgurt. ta AUTOTURISME și 
BANL Cel mai recențl perfor
meri sini Gheorghe Cioreanu ji 
Lleă stănculescu (ambii din eom. 
Băilești, jud. Doi)), astăzi fericiți 
posesori de autoturisme „Dacia 
1300", obținute la categoria I a 
tragerii din 4 mal a.c., pe bilete 
achitate 180*/.,  De remarcat că, la 
aceeași tragere, au mal fost o- 
mologate, tot M categoria I, tacă 
două dșrigurt a cite 17.500 lei pe 
variante jucate Iar la cate
goria i H-a trei clștlguri a rite 
38.838 lei 1

Atractivitatea tragerilor obiș
nuite Pronoexpres este ilustrată 
semnificativ șl de cîștigurile omo
logate la tragerea din 18 mai, 
publicate mal jos.

Vreți să vă numărați și dv. 
printre marii riștigători î Trage
rea de miine, 23 mal a.c., vă 
oferă această posibilitate, bineîn
țeles eu condiția de a vă procura 
biletele de astăzi.
CÎȘTIGURILE TRAGERII PBO- 
NOEXPRES DIN 18 MAI U79

Categoria 1:1 variantă 25*/ e = 
autoturism „Dacia 1300“ ; Cat. 3: 
1 variantă 100% a 50.000 ți 1 
variante 25% a 12.500 lei ; Cat. 3: 
20,25 a 4.3S5 lei ; Cat. 4 : 52,75 a 
960 lei ; Cat. 5 : 158 a 563 lei ; 
Cat. 8 : 7.756 a 40 lei ; Cat. 7 : 
166,75 a 200 lei; Cat. 8: 5718,50 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 t 413.522 
lei ; REPORT CATEG. 2 : 14.006 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300" a 
fost clștigat de ILIE FLORIN 
NEAGOE din Ploiești, Iar clștigul 
de eateg. 2 In valoare de 50.000 
lei de GHEORGHE CRIȘAN, din 
Zărnești-Brașov.

• ••
NICOLAE O AID A î De cîte ori 

ne arbitrează C. Ghiță. jucătorii 
mei stat complexați. Este oare 
firesc ca la comisia de delegări 
C. Ghiță să ne fie repartizat de 
două ori la rtad în deplasare ? 
Nota 7.

FLORIN HALAGIAN : Arbitra
jul lui O. Ștreng mi s-a părut 
bun. Acest calificativ are ta ve
dere și dificultatea mare a me
ciului. Nota 8.

NICOLAE PROCA s-a abținut 
să facă aprecieri la adresa ar
bitrului. Era evidentă, însă, ne
mulțumirea sa fată de felul cum 
acesta a condus jocul. Totuși, ia 
sfirșitul meciului. Proca s-a dus 
la cabina arbitrilor și a felicitat 
întreaga brigadă ...

GHEORGHE STAICU : Nu vor
besc prin prisma rezultatului A 
fost un arbitraj foarte bun. G 
Retezări reușind cfteva .avanta
je" care au dat cursivitate jocu
lui Notă maximă

TRAIAN IONESCU : Nu fac 
aprecieri Ia ur. arbitraj izolat. 
Problemele de ăond rămta încă 
neelucidate. Se amină mereu lu
area măsurilor corespunzătoare.

VIOREL MATEIANU : Nici un 
reproș la adresa arbitrului Co
loși.

ION IONESCU (ARAD) • în 
prima repriză tușierii re-au 
fragmentat jocul Golul băimâ- 
renilor a fost marcat dir. ofsaxl. 
(Nota cronicarului : ulterior a 
fost Invocat un fault). După pau
ză. lucrurile au intrat în nor
mal

MARCEL PIGULEA : Arbitraj 
de nota L

LEONID A ANTOm : G .Drago- 
■ilr a stricat jocul a enervat 
fotbaliștii, ne-a oprit ta atac, go
lul tatii fiind înscris din ofsaid 
dar Nota 4. dar.

DIVIZIA C-ETAPA A XXVI-a

ANTRENORI
Sondajul nostru demonstrează 

că antrenorii au reușit, in ge
neral, să depășească momentul 
de vîrf al minutului 91. Să re
marcăm sportivitatea lui Jenei și 
mai ales pe cea a lui Ion Io- 
nescu (Buzău), care, deși ar fi 
putut să fie tentat să preia re
proșurile pe care spectatorii Ie 
adresau arbitrului Ispas, “ă știut 
să rămînă lucid și să aprecieze 
arbitrajul ca fiind corect (cu re
zervele de rigoare, absolut fon
date. în legătură cu netempera- 
rea jocului dur). Ion Ionescu s-a 
referit la jocul slab al echipei 
sale, la numeroasele ratări si a 
încheiat cu amărăciune : .Ceea 
ee mă Întristează cu adevărat 
este rezultatul de la Baia Marc., 
unde stat sigur că echipa lui 
Mateianu n-a opus o rezistență 
reală, așa cum a făcut-o Sportul 
studențesc la Buzău".

In general, față de faptul că 
ac tren orii stat deseori purtați de 
temperament, aeuzind cu prea 
multă ușurință arbitrajul, fără a 
privi spre echipa Ier. sondajul 
de duminică sugerează calm și 
luciditate. Printre excepții, să 
amintim ei Nicolae Oaidă invo
că. fără acoperire. starea de 
eomplexare a jucătorik?r săi fată 
de arbitrajul lui Ghiță. căruia 
nu emite, totuși, sâ-i acarde un 
bine, exprimat printr-un 7. la 
numai un punct de Angelo Nicu- 
lescu. a cărui echipă a repurtat 
victoria cu 3—0. subliniind par
că ideea că Jiul continuă să joa
ce dear Ia Petroșar.L Recentul 
5—C cu A.S.A. Tg. Mureș ne scu
tește de orice alte comentarii.

Să remarcăm, de asemenea, spi
ritul analitic excesiv al lui Ion 
lonescu (Arad). care regretă 
fragmentarea jocul ui său de că
tre tușicri.

Vom continua aceste sondaje, ta 
speranța că reacțiile antrenorilor 
se vor încadra într-un spirit de 
obiectivitate at*t  de necesar edu
cării jucătorilor și unora dintre 
suporterii prea tafierbtatați.

torul București 1—0 (1—8). Vic
toria Lehliu — Electronica Bucu
rești 0—3 — neprezentare. Lucea
fărul n București — Automatica 
București 1—2 (0—1). Voința
București — Viscoza București 
1—0 (1—0). Tehnometa! București 
— Luceafărul I București 3—0 — 
Luceafărul s-a retras din cam
pionat.

Pe primele locuri : L MECA
NICA FINA « P (53—18). X 
T.M.B. 43 p (55— 34). 3. Automa
tica 42 p (32—36). 4. Celuloza Că
lărași 39 p (42—22) _ pe ultime
le : IX Teîmometal 26 p (28—33). 
18. Victoria Lehliu U p (23—89'. 
17. LcceafâruJ H 13 p (25—78).

SERIA A VI-a
Progresul Corabia—Flacăra Au- 

tomecanlca Moreni 1—1 <1—1). 
BOVA Roșiori — Constructorul

EGAL1TATF, 4-4, 
PBIN... MITA!?!

Nici nu începuse bine 
partida de la Pitești, și*  
cineva din tribună — un 
neutru, probabil — făcea 
observația că in teren e, 
de fapt, un fel de corrida 
și nu fotbal. „Nu șui 
dumneata ce ne-au făcut 
ăștia în toamnă, la Tîr- 
goviște, a replicat un 
spectator. Patru de-ai noș
tri au fost accidentați". Și 
„plata polițelor- a conti
nuat. La pauză a inter
venit cu toată energia an
trenorul federal C. Drăgu- 
fin, prezent la meci in 
calitate de observator, și
i-a  chemat la ordine pe 
cel doi căpitani de echipă

și, prin ei, pe toți ceilalți 
jucători. In aceiași timp, 
1 s-a atras atenția și ar
bitrului O. Ștreng să nu 
mai folosească cartonașul 
galben pentru faulturi in-^ 
tenționate, ci direct car
tonașul roșu. în repriza a 
doua, spiritele s-au mai 
potolit. S-a jucat mai mult 
fotbal. Gazdele au marcat 
și golul victoriei. Puteau 
tasă să înscrie mai multe, 
dacă ta primele 45 de mi
nute s-ar fi preocupat mai 
mult de joc dec it de ad
versari. Și aveau nevoie 
de golaveraj ca să-și poa
tă mări șansele in lupta 
pentru titlu. La sfirșitul 
meciului de la Pitești, nu
mărul accidentaților tîrgo- 
vișteni era tot patru. Cum 
s-ar spune... egalitate. 
Trist, dar adevărat. Prin 
aceasta, și prin ceea ce se 
•pune că s-a tatîmplat în 
toamnă la Tîrgoviște, fot
balul nostru are, din pă
cate. numai de pierdut. 
Ptaâ cdnd 7

Mihai IONESCU

Pe primele locuri : 1. VULTU-' 
Rn LUGOJ 33 p (47—24), 2. Uni
rea Alba lulia 33 p (36—20), 3.' 
Unirea Sînnicolau 33 p (36—24), 4. 
Unirea Tomnatic 31 p (44—24) ... pe 
ultimele : 15. C.I.L. Blaj 20 p 
(30—39), 16. Metalul Hunedoara
30 p (21—43).

SERIA A EK-a
Unirea Dej — Strungul Arad

1— 1 (0—1), C.FJ?. Constructorul
Arad — C.M. Cluj-Napoca 1—4 
(1—4). Minerul Suncuiuș — Vic
toria Ineu 3—1 (2—0), Tehnofrig 
Cluj-Napoca — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 0—0, Tricolorul Beiuș
— Metalul Aiud 2—0 (1—0). Ra
pid Arad — Recolta Salonta 3—0 
(3—0), Sticla Arieșul Turda — 
Bihoreana Marghita 2—2 (2—0)J 
Minerul Bihor — Voința Oradea
2- 1 (4-4).

Pe primele locuri : 1. STRUNJ 
GUL ARAD 39 p (55—13), 2. Bi
horeana Marghita 34 p (47—23).’ 
3. Sticla Turda S3 p (37—17) ... pe 
ultimele : 15. Minerul Bihor 19 p 
(24—43). 16. Tehnofrig Cluj-Na-
poca U p (17—36).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Minerul 

Bala Sprie 4—0 (2—0). Armătura 
Zalău—Victoria Cărei 2—8 (1—0); 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Hebe Sin- 
gecrz Băl 5—0 (4—8). Minerul
Bălța — Bradul Vișeu 3—1 (2—0), 
Oașul Negrești — Rapid Jibou 
1—1 (1—0), Viitorul Gloria Șimleu
— Minerul Hba-Seini 1—0 (0—0), 
Silvicultorul Maieru — Minerul 
Rodna 4—2 (0—1). CUPROM Baia 
Mare — Minerul Băiuț 1—0 (1—8).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 36 p (50—15), 
X Armătura Zalău 34 p (59—27). 
A Minerul Rodna 29 p (45—29) 
_ pe ultimele : 15. Rapid Jibou 
17 p (24—56). 16. Viitorul : aleu 
12 p (11—91).

SERIA A XI-a
Avîntul Reghin — Carpațl Mlr- 

sa 1—1 (0—1), Mureșul Luduș —
Metalul Copșa Mică 2—0 (2—0), 
IPA Sibiu — INTER Sibiu 1—8 
(8—4) — s-a jucat la Cisnădie,-
Foresta Bistrița — Chimia Or. 
Victoria 1—1 (1—0). Utilajul Fă
găraș — Construcții Sibiu 4—4 
(1—4), Metalul Sighișoara — Au
tomecanica Mediaș 1—o (0—0)1 
Sticla Tîrnăveni — Otelul Reghin
4—2 (2—1). IMIX Agnita n-a ju
cat.

Pe primele locuri s 1. CAR-' 
PATI MÎRȘA S3 p (46—24), 2.
Metalul Sighișoara 30 p (38—17)3 
3. Chimia Victoria 28 p (33—26) ...' 
pe ultimele: 14. Automecanica Me
diaș 21 p (23—34). 15. Construc
ții Sibiu 21 p (26—34).

SERIA A XH-a
Viitorul Gheorghieni — Carai- 

manul Bușteni 4—0 (1—0). Torpe
do Zărneștl — Carpațl Sinaia 0—6 
(0—3) — s-a jucat la Bușteni,
Carpațl Brașov — Progresul O- 
dorhel 1—1 (1—1). Mobila-Măgu- 
ra Codlea — Precizia Săcele 3—0 
(2—0), Izvorul Tg. Secuiesc — 
C.S.U. Brașov 4—2 (3—1). Avîn
tul Mîneciu—Tractorul Miercurea 
Clue 1—0 (0—0), Minerul Bălan — 
Metrom Brașov 2—0 (0—0). IRA 
Clmpina — Minerul Baraolt 0—3
— IRA fiind exclusă din cam
pionat.

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL GHEORGHIENI 40 p (47—14), 
X Carpațl Sinaia 36 p (48—16), 3. 
Progresul Odorhei 34 p (47—18) 
... pe ultimele : 14. Mobila Codlea 
22 p (29—29), 15. Avîntul Mîneciu 
22 p (20—38).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

75 de ani de existenfâ a F. I. F. A,
A

y y

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN SPANIA

(Urmare din pag. 1)

Cei doi șefi de stat au exa
minat, de asemenea, unele pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale, dind expresie dorin
ței celor două țări și popoare 
de a desfășura o conlucrare 
activă pe plan mondial, pentru 
statornicirea unui climat de 
destindere, pace și securitate 
in lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
Înțelegere și stimă reciprocă.

Luni, in prima zi a vizitei 
de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Spania, a avut 
loc, la Palatul Zarzuela, de 
lingă Madrid — reședința su
veranilor Spaniei — ceremonia 
conferirii unor înalte distincții 
românești și spaniole.

Regele Spaniei, Juan Carlos 
I, a conferit președintelui 
Nicolae Ceaușescu Ordinul „Me
ritul civil cu colan", cea mal 
înaltă distincție spaniolă. To
varășei Elena Ceaușescu i-a 
fost conferit Ordinul .Meritul 
civil cu eșarfă".

La rîndul lău, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. a 
înminat regelui Juan Carlos I 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa L Re
ginei Sofia l-a fost conferit 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa L

Sint momente solemne, care, 
confirmă, chiar din prima zi a 
acestei vizite, sentimentele de 
stimă și prietenie dintre cele 
două popoare, aspirațiile lor co
mune de pace, progres si pros
peritate.

★
Luni seară, regele Spaniei. 

Juan Carlos I, și regina Sofia 
au oferit, la Palatul regal O- 
riente din Madrid, un dineu 
oficial în onoarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

Au fost intonate imnurile 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă cordialitate, regele Ji 
Carlos I și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

ZURICH, 21 (prin telex). 
Luni dimineață, la Zurich, la 
cazinoul de pe 
același nume, 
națională de 
și-a i__ -—~-
tență și 46 
sediul acestei 
instituții sportive 
riale se află la Zurich. O so
lemnitate sobră, scurtă, care a 
marcat, in prezența delega
țiilor celor 146 de federații na
ționale, printre care și aceea a 
Federației Române de Fotbal, 
importanța acestui moment care 
evidențiază, conform raportu
lui președintelui F.I.F.A, Joao 
Havelange, un număr de 
25 000 000 de fotbaliști în com
petiții oficiale, aparținind la 
circa 300 000 de cluburi. Cifrele 
sînt, intr-adevăr, impresionan
te și justifică recenta măsură 
a F.I.F.A. de a mări amâ
ni echipelor participante ia 
turneul fina*  a! viitoarelor cam
pionate mondiale, de la 16 *
24.

Saluturile cens 11 ierului fede
ral elvețian, dr. Kurt Furgler, 
și ale primarului orașului Zu
rich, dr. Sigmund Widmer, au 
încheiat această primă fesri-

malul Iacului cu 
Federația Inter-

nali de FotbaJ Asociație 
serbai 75 de ani de exis-

de ani de cînd 
prestigioase 
Ln.temațio-

vitale, care a fost urmată de 
inaugurarea noului sediu al 
F.I.F.A. de pe colina Sonnon- 
berg. marcată prin înălțarea 
drapelului F.I.F.A. de către pre
ședintele Joao Havelange, lingă 
care s-a aflat predecesoruâ său, 
Stanley Rous, acum in virstă 
de 87 de ani.

Noua formulă a turneului fi
nal al C.M. ’82 continuă să fie 
foarte discutată, mai ales prin 
prisma grupelor preliminare 
care, după unele opinii, ar tre
bui să înceapă din noiembrie 
a-c.

Marți (nr. azi), va fi la Ber
na actul final al jubileului 
F I.F.A. : meciul revanșă al 
finalei C.M. din Argentina ”78, 
care va opune pe campioana 
mondială echipei Olandei. Ar
gentinienii și-au luat toate mă
surile de precauție, sosind din 
timp cu toată echipa învingă
toare anul trecut, inclusiv ju
cătorii răspindiți la cluburile 
europene. Ei au făcut antre
namente asidue. Menotti a
nunțat încă de duminică sea
ră „11 “-le: FiUol - Olguin. 
Villaverde, Passarela, Taraa- 
tini — Ardiles, Gallego. Kempes 
— Bertini, Lugue, Ortiz. „Vrem

a-

//

de
„Cursa Păcii"

să jucăm mai ofensiv decit 
pină acum — a spus 'Menotti, 
producând aci un mare 
în rîndut gazetarilor. De 
cu acest turneu european 
cepem pregătirile pentru 
torul campionat mondial", 
aceea, Menotti va folosi _
cursul partidei și undi Jucători 
tineri, dintre care unui. Diego 
Maradona, mijlocaș ofensiv, ia 
virată de 18. ani, se spune că 
va face senzație.

Jucătorii olandezi au sosit în 
tranșe, inclusiv in cursul zilei 
de luni, din cauza jocurilor do 
campionat. S-a anunțat încă o 
absență de marcă, Brandts, de 
la Eindhoven, accidentat. Deci, 
Olanda va prezenta numai șap
te din titularii de la Buerțoo 
Aires. Iaită echipa probabilă 
(în locul lui Brandts va debu
ta un jucător indonezian. de 
cetățenie olandeză, Tahanaka. 
care joacă la Ajax) : Doesburg
— Poortvliet, Krol, Tahanaka, 
Hovenkamp — Jansen. Nees- 
kens, W. și R. van der Kerkoff
— Kișt, Rep.

Arbitrul partidei, 
pută pe stadionul' 
din Berna, de la ora 20,15 (ora 
locală), va ți uruguayanul Ra
mon Barretto, care la finala do 
la Buenos Aires a fost la li
nie. Echipa învingătoare va 
primi o cupă jubiliară de crip- 

. tal.

interes 
fapt, 

in- 
vii- 
D« 
in

care se di*<
W-amkdorf,

Aurel NEAGU 1

MARIN STAN PERFORMERUL
CUPE! TARILOR LATINE Șl GRECIEI"
La întoarcerea delegației de 

trăgători care au participat la 
„Cupa țărilor latine și Gre
ciei", găzduită la Milano, am 
solicitat antrenorului Teodor 
Coldea un scurt interviu. Iată 
părerile sale asupra competi
ției și comportării reprezen
tanților noștri :

— întrecerile s-au desfășurat 
pe un poligon nou, foarte 
modem. La pistol viteză, de 
pildă, se trage în condiții exce
lente, nu de sub un paravan, 
ci dintr-o sală ; pereții încon
jurători sînt înalți de 5 metri, 
iar siluetele sînt tot timpul zi
lei protejate de alternanța 
soare-umbră. în schimb, patu
rile pușcașilor sînt mult mai 
Înalte ca de obicei, construite 
din bare metalice, creînd tră
gătorilor probleme de acomo
dare. Acesta a fost motivul 
principal pentru care pușcașii 
noștri au tras sub posibilități, 
în special la pușcă liberă 
60 fc: creditați cu rezultate in 
jur de 595 p, ei au realizat cu 
aproximativ 10 puncte mai pu
țin.

— Această părere pare a fi 
contrazisă chiar de performanța 
Roxanei Lămășanu, autoare a 
unei victorii cu... 595 p, la po
ziția culcai ! ?

— E adevărat. Această tră
gătoare, componentă a clubu
lui Olimpia, este deosebit de 
talentată. Urmează, însă, să 
arate ce poate și la o virstă 
ceva mai mare, ea fiind foarte 
tînără. Ar fi bine să suporte 
fără probleme saltul spre con
știentizarea evoluțiilor proprii 
în concursuri puternice. Ex
cepția care s-a numit Lămă
șanu impune, firește, căutări 
în scopul găsirii de mijloace 
prin care să fie scurtată și 
îmbunătățită acomodarea tră
gătorilor la condițiile unor po
ligoane necunoscute. Aș sugera 
teste, concursuri de verificare, 
antrenamente pe poligoane di-

verse din țară, întilniri inter
naționale în condiții grele, cău
tat cit mai grele, aș zice. Puș
cașii români au valoare, dar 
cedează foarte ușor, se tem 
cînd află și văd câ vor concura 
în alte condiții decit in cele 
cu care sînt obișnuiți.

— Să vorbim șl despre tră
gătorii de pistol : i-au întilnit 
doar, la ei acasă, pe campionii 
europeni pe echipe, pe meda
liatul cu bronz la Olimpiada 
de la Montreal. Roberto Fer
raris...

— La această oră, italienii 
sînt, împreună cu trăgătorii so
vietici, cei mai valoroși concu- 
renți ai noștri pe plan euro
pean și, implicit, mondial. Să 
amintesc doar că media pe 
trei trăgători ai țării gazdă s-a 
ridicat pină la 594,66 p. fapt 
ce atestă o înaltă clasă a pre
gătirii. Marin Stan a concurat 
însă cu o precizie matematică, 
în stil de mare campion, și a 
ciștigat cu o cifră de mare 
competitivitate, 598 p. Come- 
liu Ion a avut inexactități, u- 
șor remediabile însă, datorate 
unei perioade de formă ceva 
mai scăzută a campionului 
nostru.

— In concluzie 7
— Un concurs foarte util, în 

care, deși am prezentat o gar
nitură redusă de trăgători, am 
dominat majoritatea probelor, 
reușind să ne clasăm de 6 ori 
pe primul loc, într-o compa
nie valoroasă, alcătuită din 
trăgători ce au reprezentat 11 
țări europene și 6 latino-ame- 
ricane.

Radu TIMOFTE

CE. DE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

207.5 kg, 5. A. Pawlak (Polonia) 
260 kg, 6. St. Kiss (România) 
260 kg ; smuls : 1. Kolesnikov
127.5 kg, 2. Todorov 125 kg, 3. 
Seweryn 122,5 kg, 4. M. Gri- 
gforaș 120 kg.... 6. Kiss 115 kg ; 
aruncai : 1. Kolesnikov 165,5 kg 
— record mondial (v.r. 160 kg), 
X J. Szairaz (Ungaria) 152,5 kg, 
X Grigoraș 150 kg... 5. Kiss 
145 kg.

Clasamentul pe națiuni, după 
trei categorii : 1. Polonia 112 p, 
2. U.R.S.S. 72 p, 3. Ungaria 
63 p. 4. Bulgaria 57 p, 5. Româ
nia 56 p.

Marți au Ioc întrecerile de 
la categoria ușoară, la care țara 
noastră nu prezintă concurenți.

ATLETISM • In concursul in
ternațional desfășurat la Durham 
(Carolina de Nord) atletul ame
rican Edwin Moses a stabilit cea 
mal bună performantă mondială 
a sezonului in proba de 400 m 
garduri, cu timpul de 47,69. Alte 
rezultate: triplusalt: Livers 16 77 
m; 100 m: williams — 10,49; 209 
m : Riddick — 20 85 ; 400 m :
Smith — 45.24 • La Udine, tînă- 
rul sportiv italian Massimo dl 
Giorgio a stabilit un nou record 
național în proba de săritură in 
înălțime cu o performanță de 
2,26 m.

box • Pugilistul francez Jo
seph Klmpuanl este noul campion 
al Europei la categoria „semi- 
mljlocie“. In reuniunea desfășu
rată la Dunkerque, Joseph Klm
puanl l-a învins prin k.o. tehnic 
în repriza a 3-a pe spaniolul 
Jose Luis Heredia.

CICLISM • Desfășurată pe tra
seul Caserta—Potenza, cea de-a 
patra etapă a Turului Italiei a 
revenit italianului Claudio Bor- 
tolotti, înregistrat pe distanța de 
210 km cu timpul de 6h 02:35. 
In clasamentul general indivi
dual continuă să conduci italia
nul Francesco Moser.

FOTBAL e Rezultate din cam
pionate naționale * spania 
(et. 32). Real Madrid a învins

TREI CICLIȘTI ROMÂNI INTRE PRIMII ZECE
CLASAJI IN ETAPA A Xl-a

BERLIN, 21 (Agerpres). — 
Disputată pe traseul Szczeczin
— Rostock cea de-a Xl-a etapă 
a competiției cicliste .Cursa Pă
cii*  — Praga—Varșovia—Berlin
— s-a încheiat cu victoria ru
tierului ițaiian Domenico Pe- 
rani, cronometrat pe distanța 
de 196 km cu timpul de 5 h 11:0L 
Printre animatorii etapei de luni 
s-au numărat, din nou. cicliștii 
români Teodor Vasile (locul 7), 
Teodor Drăgan (3) si Mircea 
Romașcanu (10), toți trei in 
același timp cu cîștigătoruL

Teodor Vasile a ciștigat sprin
tul ■ de la kilometrul 154, ceea 
ce i-a permis să revină pe lo
cul 2 in clasamentul tricoului 
alb pentru care luptă cei mai 
buni sprinteri ai cursei. Luni, 
T. Vasile a sosit pentru a 7-a 
oară in primii zece la sprintul

final in actuala ediție a cursei.
Iată clasamentul sprinterilor 

după 11 etape : 1. Pikkuus 
(U.RJS.S.) — 109 puncte ; X T. 
Vasile (România) — 145 puncte; 
X Klasa (Cehoslovacia) — 150 
puncte ; 4. Petermann (R.D.GJ 
— 178 puncte ; 5. Sujka (Polo
nia) — 192 puncte ; 8. Averin 
(U.R.S.S.) — 196 puncte.

In clasamentul etapei a Xl-a, 
pe echipe, locul I a fost ocupat 
de Italia 15h32:48, urmată de 
Polonia 15h3253 și România 
15:33,03. In clasamentul^ gene
ral individual, conduce 
cenko (U.R.S.S.), urmat 
kiewiez (Polonia) la 
Romașcanu se află pe 
la 8:26.

Marți se desfășoară 
12-a : Rostock — Neubranden
burg (154 km).

Suhuru- 
de Jan- 
6:28. M. 
locul 8,

etapa a

AU ÎNCEPUT campionatele europene
DE POPICE PENTRU JUNIORI

AUGSBURG, 21 (prin tele
fon). în localitate au început 
întrecerile Campionatelor euro
pene de popice pentru juniori 
(tineri pină la 23 de ani), la 
care participă sportivi din 12 
țări. Confruntarea continentală 
se desfășoară pe Bundes Kegler- 
zentrum. o arenă modernă cu 
16 piste de plastic.

Luni au intrat în concurs echi
pele, printre care și cele ale 
României, urmînd ca disputa a- 
cestora pentru titlurile de cam
pioane ale Europei să se în
cheie marți seara, după care 
miercuri și joi vor avea loc 
concursurile la perechi.

După primele două schimburi.

tinerii popicari români se află 
pe locuri fruntașe, la băieți pe 
poziția a doua, iar la fete pe 
locul treL Conduc la băieți 
sportivii iugoslavi cu 1684 p d, 
urmați de cei români — Ale
xandru Naszodi (865 p d) șt 
Stelian Boariu, schimbat cu Sil
viu Belivacă (801 p d) — care 
au totalizat 1666 p d. Pe locul 
3 se află formația țări gazdă 
cu 1648 p d. La fete, situația 
după evoluția a două jucătoare 
din formațiile participante: L 
R.F. Germania 799 p d, X Iugo
slavia 737 p d. 3. România 769 
p d (punctaj realizat de Ioana 
Dogaru — 390 ji Hdlko Szasz 
— 379).

TELEX • TELEX • TELEX
cu 4—1 pe Rayo Vallecano, iar 
Huelva șl Sporting < 
cut meci egal: 1—1. 
sionant meci. Real 
întrecut cu 1—0 pe 
lona. Jocul a fost 
peste 100 000 de spectatori, pre- 
zențl în tribunele clubului din 
Barcelona. Alte rezultate : Sala
manca — Sevilla 3—1, Valencia
— Santander 3—1, Las Palmas — 
Saragossa 0—0^ Bilbao — Espa- 
nol 1—0, Atletico Madrid — Bur
gos 1—0. In clasament, pe pri
mul loc se află Real Madrid cu 
45 p, urmată de Sporting Gijon
— 42 p și Atletico Madrid cu
38 p • R. D. GERIWANAî 
primul loc în clasament — 
namo Berlin (40 p),
pierdut nici un meci 
ceputul sezonului. (în 
tapă : Carl Zeiss Jena 
mo Berlin 0—0). Alte 
Rot Weiss Erfurt 
Magdeburg 2—4, Lokomotiv Leip
zig — Karl Marx-Stadt 1—0, Han
sa Rostock — Dynamo Dresda 
1—2 • R. F. GERMANIA (et.
32, rezultate mai importante) : 
Borussia Mdnchcngladbach—F. C. 
Kaiserslautern 3—1, F. C.

Gijon au 14- 
. Intr-un pa- 

Sociedad a 
C.F. Barce- 
urmărit de

pe 
Dy- 

care n-a 
de la In- 
ultima e- 
— Dyna- 
rezultate : 
— P. C.

NOrnberg — Bayern Minchen
4— î, s.V. Hamburg — Eintracht 
Frankfurt pe Main 4—2. Fortuna 
Dilsseldorf — Arminia Blefeld 
3—2. In clasament : S.V. Ham
burg 48 p, VfB Stuttgart 46 p, 
F.C. Kaiserslautern 42 p a IUGO
SLAVIA (et. 29). Hajduk Split — 
Borac Banja Luka 3—L Dinamo 
Zagreb—OFK Belgrad 3—0, Ze- 
leznlclar Sarajevo — Radnlcki 
Nlș 1—0. Olimpia Llubliana — 
Osijek 1—1, Steaua Roșie Bel
grad — Velez Mostar 1—0. Con
duce Hajduk Split — 42 p.

MOTO a In „Marele Premiu*  al 
Spaniei la motoclcllsm, cea de-a
5- a probă a campionatului mon
dial, sportivul spaniol Angel 
Nieto („MinareMi") a obținut 
victoria la clasa 125 eme, cu o 
medie oară de 116,700 km. Nleto 
este lider autoritar al clasamen
tului general la această clasă, 
cu an total de 75 puncte, fiind 
urmat de francezul Thierry Esple 
— 36 puncte. Alți ctșUgătorl : 
clasa 50 cmc ; Eugenio Lazzarinl 
(Italia), pe „Kreidler" ; Clasa 500 
cmc : Kenny Roberts (S.U.A.) pe 
Yamaha.

RUGBY a La Tokio, tn pre-

V1CT0RII ROMÂNEȘTI
LA „REGATA BRATISLAVA'S

Caiaciștii și canoiștli români 
au avut o comportare foarte 
bună la „Regata Bratislava", 
ciștigînd 8 din cele 13 probe 
din program : L. Varabiev 
2:00.87 la CI 500 m ; Munieana
— Titn 1:4731 la C2 500 mj 
România 1:44,17 la K4 500 na 
fete ; România 1:25,27 la K4 
500 m ; L. Varabiev 3:35,90 la 
CI 1000 m ; Macarencu — Țice 
3:02.93 la K2 1000 m ; Munteana
— Titu 3:14,18 la C2 1000 m; 
România 2:45,07 la K4 1000 m.

CE. DE BASCHET
GRUPA B 4

- JIn ultima zi a campionatului .‘ 
european de baschet masculin —1 
grupa B (Challenge round) aa 
fost înregistrate rezultatele: 
seria A: Grecia — Finlanda 
92—6X Turcia — Ungaria 87—81, 
Suedia — Austria 67—54. Cla
sament : L SUEDIA 9 p. X 
GRECIA 9 p. X FINLANDA
8 p, 4. Ungaria 7 p, 5. Turcia 
7 p, X Austria 5 p. Seria B ■ 
Franța — Spania 93—79. Polo
nia — Scoția 84—58. Clasament) 
L FRANȚA 10 p. X SPANIA
9 p. X POLONIA 8 p. 4. R.F. 
Germania 7 p, X România 6 p, 
X Scoția 5 p.

Echipele clasate pe primele 
trei locuri în fiecare serie s-au 
calificat pentru turneul final 
care incepe astăzi : primele pa
tru clasate in acest turneu vor 
promova în grupa A a campio
natului european, ale cărui în
treceri vor avea loc in Italia; 
între 9 șî 19 iunie (sînt califi
cate direct : Iugoslavia, U.R.S.S4 
Cehoslovacia. Italia, Israel. Bul
garia, Olanda ji Belgia).

zența a peste 34 MȘ de spectaJ 
tort. »-a disputat Intllnlrea Inter
naționali dintre echipele Japo^ 
nlel șl AnglleL Rugbyștll en
glezi au obținut victoria cu 36—18 
(23-4).

SCRIMA • Competiția Interna
țională .Floreta de argint*,  des
fășurată In orașul italian Como, 
a fost ciștigată de Italianca Do
rina Vaccaronl (4 v). fiind ur
mată tn turneul final de Wessei 
(R.F.GJ 1 v șt Demallle (Fran
ța) 1 v.

TENIS • In finala turneului 
international de la Hamburg, Jo
se Higueras l-a învins cu 3—< 
5—1. 6—4, 5—1 pe Harold Solo
mon • Turneul International de 
la Florența a fost ciștigat de 
Raul Ramirez, care l-a învins In 
finală CU 6—4. 1—6, 3—6. 7—5, 6—4 
pe Karl Meilor.

VOLEI • In orașul olandez 
Enschede s-a încheiat turneul 
preliminar feminin conttnd pen
tru campionatul european. Pri
mul loc in clasament a revenit 

, echipei Bulgariei care tn ulti
mul joc a întrecut cu 3—0 (15—lt 
15—10, 15—10) formația Olandei
Clasamentul final : L Bulgaria 
5 p, 2. Olanda 4 p, 3. Austria 
2 p, 4. Israel 0 p. Pentru tur
neul final s-au calificat primele 
două echipe.
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