
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN SPANIA

Marți dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oaspe
ții Primăriei din Madrid, mo* 
meat pe care gazdele au ținut 
să-l marcheze intr-un cadru 
festiv, în spiritul celor mai bu
ne și mai frumoase tradiții 
municipalității madrilene.

Sosirea înalților oaspeți 
mâni eu elicopterul a avut 
pe platoul Picții Armeria, 
imediata apropiere a Palatului 
regal Oriente din Madrid.

O gardă militară formată din- 
tr-un escadron de cavalerie — 
lăcieri in uniforme militare de 
epocă — însoțește, pe două 
flancuri, mașina prezidențială 
pînă Ia primărie. Cortegiul ofi
cial străbate vestita Calle Ma
yor (Strada Mare). Oaspeții 
români sint salutați cu căldură 
de cetățenii capitalei aflați pe 
această arteră a vechiului Ma
drid, care își exprimă bucuria 
de a-i primi pe solii poporului 
român în principalul centru 
politic, economic și adminis
trativ al țării.

Xn piațeta primăriei, la intra
rea în palat, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sini intimpi- 
nați de primarul capitalei, En
rique Ticrno Galvan, cu soția, 
de consilieri ai municipalității.

Inalții oaspeți români sint in
vitați Ia etajul intii. De o parte 
și de alta a scării principale 
ei sint salutați de o gardă ofi
cială a primăriei, îmbrăcată in 
costume de epocă.

Xn marele Salon de cristal, 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu la 
sint prezentați, de către pri
mar, consilierii principali al 
orașului Madrid — reprezen- 
tind principalele partide poli
tice din Spania.

Xn continuare, în sala de con
siliu a Primăriei s-a desfășn- 
rat ceremonia inminăril „Cheii 
orașului** Madrid președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

După ceremonie, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut, în salonul de cristal, in
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate, cu 
consilieri 
sonalități 
drilene.

primarul 
comunali, 
ale vieții

ale

ro- 
loc 
din

orașului, eu 
eu alte per- 
polltice ma-

★
dimineața, tovarășul 

Ceaușescu și tovarășa
Marți 

Nicolae
Elena Ceaușescu au vizitat Mu
zeul Prado, din Madrid.

★
MarțL 22 mat la prinz, mi 

avut loc,, la Palatul Moncloa 
din Madrid, convorbiri oficiale 
între președintele Republicii

Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu șl președintele gu
vernului spaniol, Adolfo Suarez 
Gonzalez.

Xn cadrul convorbirilor, am
bele părți și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu evoluția 
pozitivă a relațiilor româno- 
spaniole și dorința de a dezvol
ta și adinei aceste relații pe 
multiple planuri, de a promova 
o mai mare apropiere și conlu
crare între România și Spania 
pe tărim politie. economic, 
tehnico-științifie. cultural și in 
alte domenii 
binele celor 
cauzei păcii 
Europa și in

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri privind situa
ția internațională actuală, rele- 
vindu-se, cu acest prilej, nece
sitatea consolidării cursului spre 
destindere șl cooperare, in Eu
ropa și in intreaga lume, a pro
movării unor relații internațio
nale noi. bazate pe respectarea 
independentei 
naționale a 
unei politiei 
late, respect i 
națiuni. S-a < 
ririi celor două țări de a con
lucra tot mai activ pe arena 
internațională de a-ri adnee 
contribuția la rezolvarea pro
blemelor complexe ale omenL-il 
ia spiritul păcii si justiției, ta 
interesul popoarelor.

Convorbirile s-ou desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de 
ințelegero ți stimă reciprocă.

★
Marțt, 22 mal. președintele 

guvernului spaniol, Adolfo Su
arez Gonzalez împreună cu w 
ția, a oferit, la Palatul Mou- 
eloa, nn dejun in onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu ți 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate.

★
Marți după-amiază. președin

tele Republicii Socialisto 
România, tovarășul Niculno 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, au pA- 
mit o delegația a primăriei e- 
rașului Aranjuez, frumoasă lo
calitate în care se află reșo- 
dința rezervată înalților o»> 
peți români, pe timpul vizitei 
in Spania.

Primarul orașului, 
Garcia Fernandez, 
președintelui Nicolae 
și tovarășei Elena 
un călduros salut, _ _________
municipalității și al tuturor lo
cuitorilor orașului.

de activitate, spre 
două popoare, al 
$i cooperării in 

întreaga lume.

i și suveranității 
tuturor (ărilar. a 
de deplină egali- 

si colaborare intre 
dat expresie hotă-

Ed oarda 
a adresat 
Ceauțescu 
Ceauș eseu 

in numele
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Frumoasă comportare a juniorilor noștri la C. E de popice

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI AU C1ȘTI6AT
MEDALIILE DE ARGINT (fetele) ȘI DE DRONZ (băieții)

AUGSBURG, 22 (prin tele
fon). Marți seara s-au încheiat 
întrecerile pe echipe din ca
drul Campionatelor europene 
de popice la juniori, ce se 
desfășoară In localitate. Xn cele 
două zile de concura, »-a dat o 
luptă aprigă pentru supremația 
continentală, atlt ia fete, dt 
ți la băieți, latre reprezenta
tivele țării gazdă (R. F. Ger
mania). României și Iugosla
viei. Sportivii noștri s-au com
portat bine, eu toate dificul
tățile pistelor de joc, ei reușind 
să obțină medalii de argint — 
la fete și bronz — la băieți.

Echipa noastră feminină i 
avut cea mai bună jucătoare In 
Ibolya Katona. care cu 42» 
p d se află pe locul doi ia cla
samentul individual de pînă 
acum (prima e vest-germana 
KaWihn cu 443 p d) Bine au 
-ev, evoluat Inana bogarn — 
336 p d și Elena Stan — 314 
p d. Celelalte componente ale 
formației ra punctat după 
cum urmează : Ildiko Srasz 371, 
Ev» Nagy — Zoia Roman 344 
ți Maria Insif-Nicăifor 373.

La băieți, reprezentativa ță
rii noastre a cucerit medalia 
de broex. ea fiind întrecută de 
Iugoslavia șl R. F. Germania 
Jucători noștri au obținut w-

fftprrjonț«fino <e junioare o României — in rindul de sus, de 
le sunge ia dreapta : Maria Iosif-Nichifor. Ibolya Katona, Ildiko 
Siasz. Ioana Dogaru, Tudor Buzea — antrenor; in rindul de joei 
Bena Star., Zola Roman ți Eva Nagy. Foto : V. BAGEAC

Mătoatei* rezultate : Al. Na- 
ssodl MS p d. St. Boari o — 
S. BeQvacă Ml. C. Stamatescu 
«■, V. Iran ȘC4. AL Szekely 
M3 și L Hosu »6X Printre cele 
sfo buoe rezultate individuale

rezultate : se situează si cele ale lui Na- 
szodi și Hosu, primul fiind 
iugoslavul D. Mohacs cu 
«72 p d.

(Continuare in pag. a 4-a)

r»Oali$iu ■•țtrl IrutașI 1* prcajna unor noi lnlilnlrl internaționale

„OLIMPICII" AU ÎNCEPUT PREGATIRIIE
PEMRU JOCUL DL LA MISKOLC

A fost chemat și portarul Coman

seară, pentru rfteva 
olimpic (Speriata, 

nan — portari : M 
Stefănescu. Staneu.

,,Daciada“ pe meleaguri bihorene

Radu H.

pregăti re 
apelat la ________
trebat pe antrenori și pe dr. 
FL Brătilă : „Pentru o mal 
bună refacere psihică și fizică, 
după programul încărcat al a- 
eestor jucători (mal ales ai lui 
F.G Argeș, am zice noi, care 
prezintă nu mai puțin de nonă 
jucători). in condițiile climei 
din stațmnea montană*. Com
plexul F amica, departe de cen
trul stațiunii, oferă condiții 
foarte bune, e liniște (numai 
ploaia să nu încurce lucrurile, 
pentru eâ — la ora transmiterii 
acestei corespondențe — aid 
plouă torențial), iar baza spor
tivă Carpați Sinaia oferă po
sibilitatea realizării pregătirii 
preconizate.

Constantin ALEXE

Stan, Câmătaru 
ț:-a stabilit locul 
la Sinaia. „De ee 
Sinaia 7" — i-am

(Continuare in pag. 2-3)

CONVOCAREA 
LOTULUI A

PENTRU MECIUL
CU

R. D.
ECHIPA
GERMANE

După cum 
nie, lotul nostru reprezentativ 
A va intîlnl, la Berlin, forma
ția similară a R. D. Germane. 
In vederea acestei acțiuni. 
F.R.F. a convocat următorul 
lot de jucători : portari — Ior- 
dacbe, Ștefan ; fundași — Tl- 
lihoi, Sameș, Dinu, Păltinișul. 
Koller, Anghelini; mijlocași — 
Romilă II, Boloni, Sabău, Cus- 
tov ; atacanți — Țălnar, FI. 
Grigore, Dudu Georgescu, Ter- 
heș, Fanici, Chihaia.

Prezentarea jucătorilor la se
diul F.R.F. este prevăzută pen
tru Vineri dimineață. După 
care se va pleca la Galați, lo
cul pregătirii centralizate, 
care cuprinde șl o intîlnire de 
verificare in compania echipei 
F.C.M. Galați, ce se va dis
puta marți 29 mal.

se știe, la 1 iu-

Durpinică, pe o vreme fru
moasă de primăvară, la Supla- 
cul de Barcău — comună cu 
5 000 de suflete, aflată în nord- 
estul Bihorului — a avut loc 
cea de-a doua ediție a „Festi
valului petrolistului**.

încă din zorii zilei, pe me
leagurile Suplacului de Barcău 
au început să sosească oaspeții, 
tineri și vârstnici din satele și 
comunele învecinate : Voivozi, 
Ghida, Bale, Dolea, Marghita 
și din municipiul Oradea. Ve
neau cu autobuzele, cu bicicle
tele sau pe jos, să se întreacă 
pe terenurile de sport cu cei 
din comuna gazdă, cu munci
torii de la cele două mari în
treprinderi : schela petrolieră 
și rafinăria „Crișana** — „sin
gura rafinărie de la nord de 
Carpați**, cum avea să ne spu
nă directorul acesteia, ingi
nerul Valeriu Ungureanu. Su- 
plăcenii — îmbrăcați in haine 
sărbătorești, în costume națio
nale — s-au îndreptat dis-de- 
dimineață spre stadionul comu
nal, unde în sunete de trom
pete a sosit coloana sportivilor.

După cuvîntul de bun venit 
rostit de tovarășul Cornel Ro- 
șianu, din partea Comitetului 
comunal de partid, s-a trecut 
la desfășurarea competițiilor. 
Pe stadion au avut loc între-

Cîștigătorii „Festivalului petrolistului", pozlnd fotoreporterului^

ceri la atletism șl meciuri de 
fotbal, iar pe baza sportivă 
„Petrolul** — la volei, hand- 
bal, tenis de cîmp și popice. 
La căminul cultural s-au des
fășurat întreceri la tenis de 
masă, iar în sala clubului — 
la șah.

Publicul a asistat mai intii

la întrecerile atletice, s-a amu
zat Incurajînd participantii la 
„trasul frînghiei** și la aVrga- 
rea în sac. Apoi a asistat la

Sever MORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Marginalii la C. E. masculine de gimnastică

REZULTATELE VALOROASE 
CER MAI MULTĂ MUNCĂ, 
O MAI MARE MOBILIZARE
Șl DĂRUIRE

Pe marginea Campionatelor 
europene masculine de gimnas
tică, recent desfășurate la Es
sen, în IL F. Germania, am 
avut o discuție cu prof. Nicolae 
Vieru, secretar al Federației 
române de specialitate, pe care 
l-am solicitat să ne răspundă 
la citeva Întrebări.

— Cum apreciați nivelul a- 
cestei a 13-a ediții a cam
pionatelor continentale, compa
rativ cu ultimele competiții de 
anvergură pe care le-ați ur
mării 7

— Absența de la startul în
trecerilor de la Essen a unor 
mari campioni, intre care i-aș 
aminti, în primul rînd, pe Dan

ÎN CONCURS
Grecu, Nikolai Andrianov, Zol- 
tan Magyar sau Roland Bruck
ner lăsa să se întrevadă că 
vom asista la o ediție de va
loare mai redusă. N-a fost însă 
deloc așa. Ultimele campionate 
europene ne-au arătat că gim
nastica masculină a înregistrat 
un evident salt valoric, a cres
cut considerabil dificultatea 
exercițiilor prezentate de par
ticipant!, lupta sportivă a de
venit mult mai dirză, concu
rența mult mai mare, numeroși 
tineri gimnaști țintind consa-

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. 2-3)



intreceri de oină sub egida „Daciadei“ După linala campionatului national de spadă

„DINAMOVIADA"- 0 ADEVARATA ȘCOALA CONSACRAȚII AU CONFIRMAT
A SPORTULUI NOSTRU NATIONAL

înscrisă la loc de cinste ta 
programul marii competiții na
ționale „Daclada", oină — con
siderată ca una dintre comorile, 
nu numai sportive, ale poporului 
nostru — șl-a mărit considerabil 
aria de activitate, organlztadu-se 
anual numeroase concursuri 
populare rezervate elevilor, tine
rilor muncitori șl țărani, - - - 
țllor șl militarilor.

La sfirșitul săptămtail 
am asistat, pe terenurile 
plexului sportiv din parcul „Ba- 
beș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, la 
tatrecerlle finale Pe ediției 1S79 a 
„Dinamoviadei" la oină, competi
ție desfășurată sub egida „Dacia- 
dei“, care a reunit la start echi- 
Cdin toate unitățile Minlsteru- 

de Interne. Dintre partici
pante, 10 formații, care au mers 
dta victorie ta victorie, s-au în- 
ffinit ta turneul final de la 
auj-Napoca, clștlgat de echipa 
Dinamo Cotroceni, antrenată de 
maestrul sportului Gbeorgbe

studen-

trecute, 
coru

Vlase, la capătul unor meciuri 
viu disputate, ta urma cărora și 
Învingătorii au fost o dată Învinși, 
etnd s-au tatttait eu otaiștil de la 
Dinamo Șiret. Urmărind specta
culoasele treceri de pe an cu
loar pe altul, puternicele „bătăi* 
care adesea făceau ca mingea să 
aterizeze peste Unia de fund a 
terenului, pasele derutante, ca șl 
apărarea ermetică a celor „prinși 
la mijloc*, ne-am dat seama, 
tacă o dată, că otaa este fru
moasă șl mult gustată de public 
ctad se Întrec echipe temeinic 
pregătite.

Spuneam mai înainte că toate 
unitățile Ministerului de Interne au 
prezentat echipe la startul „Dl- 
namovladei". De ce este atit de 
mult Îndrăgită olna de către mi
litari 7 Răspunsul la această În
trebare l-a dat elevul caporal 
loan Mltea, fost jucător la cu
noscuta formație Celuloza Călă
rași : „Pentru mine, otaa a 
constituit tacă dta școală un ad

mirabil mijloc de educație fizică, 
pentru că ea Îmbină ta mod stră
lucit viteza, forța, tademtaarea șl 
rezistența cu disciplina, combati
vitatea, curajul, spiritul de co
lectivitate șl alte calități strict 
necesare pregătirii militare. De 
aceea, am Înființat la Dinamo 
Tunari • echipă, ta majoritate 
din colegi care n-au mal jucat 
oină, dar odată ce au pus mina 
pe baston și au lovit mingea- cu 
toții am fost cuprinși de o mare 
ambiție și Împreună am reușit să 
ne calificăm ta această ~ "
țară*.

Muiți dintre iscusițll 
al bastonului șl mingii 
se vor lăsa la vatră ta 
Caporalul Ion BoștinA. 
Tudor Boiangiu, soldați!
Vasile, Mihal Cruciat. Ion Florea 
șl alți tineri otaljtl care s-au 
Instruit la școala „Dinaznoviadel* 
ae-au mărturisit eâ vor înființa 
echipe ta satele șl orașele na
tale. dornici de a deveni harnici 
Instructori votuntari.

final3 pe

mlnuitori 
de oină 
acest an. 
fruntașul 

Rmil

Troian IOANTȚESCU

„CADEȚIi“ MAI PUTIN
Prezent la Tg. Mureș, la fi

nala campionatului național de 
spadă, antrenorul emerit Vasile 
Chelaru ne declara după festi
vitatea de premiere : ,A fost un 
ultim act reușit, cu asalturi de 
bună calitate, care a evidențiat 
valoarea unor scrimeri, cu deo
sebire a celor care au terminat 
întrecerea pe primele patru locuri, 
toți sportivi consacrați. Păcat, 
însă, că tinerii n-au rezistat iu
reșului impus de sportivii mai 
experimentați, ei prezentîndu-se 
încă deficitari la capitolul tehni
co-tactic*.

Iată, de fapt, o sinteză a fi
nalei de spadă de la Tg. Mureș, 
dominată de trei sportivi de 
la Steaua — I. Popa (locul 1), 
Costică Bărăgan (3) și Octavian 
Zidaru (4), între ei, imediat du
pă campion, avantajat de un co
eficient mal bun la tușaveraj, 
«ituîndu-se Anton Pongracz. Toți 
au luat un start impetuos, tota- 
tlztnd eîte 5 victorii în primul 
tur, după care, în continuare, 
lucrurile au început să se com
plice. plutonul fruntaș înregis
trând șl nereușite, care l-au des
trămat unecri Bărăgan, cu două 
•salturi pierdute în turul 2, pă
rea eâ lese dlr. disputa pentru 
un loc pe podium. Apoi, și-a re
venit. reușind, printre altele, să 
!1 stopeze pe Pongracz, cel mai 
periculos adversar al ..............
eamplon. $1 astfel. în 
tarea directă L Popa 
gracz. rezultatul nu a i 
nici o îm portantă. A 
totuși. Penrracz (după ce a fost 
eondus eu 4—1 !>. obținînd astfel 
un succes de palmares. Oricum, 
locul 3 în finală ocupat de Pon- 
rraez demonstrează eâ spadasi
nul din Tg. Mureș rămîne un 
trăgător de regularitate.

Dîn plutonul fruntaș lipsește 
LTrin Angeles cu, unul dintre fă- 
▼orițfi probei. O plecare neslgu-

viitorului 
confrun- 
— Pon- 

mal avut 
. Învins.

CAMPIONATE • COMPETIȚII
La „bătaia mingii", principalul realizator al echipei Dinamo Co- 
troceni, E. Buta, care a obținut cele mai multe puncte supli
mentare. Foto : AL DUMITRESCU

ASTĂZI, ETAPĂ INTERMEDIARA LA RUGBY

MARGINALII LA C. E. MASCULINE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

erarea pe plan internațional. 
Dealtfel, concursul în sine a 
fost foarte echilibrat. După 
primele două schimburi, in 
frunte se afla gimnastul nos
tru Ion Checicheș. conducerea 
a fost preluată apoi de Kovacs 
Peter (Ungaria), urmat de E- 
berhard Gienger (R.F. Germa
nia), pentru ca în ultimul mo
ment în frunte să treacă Stoian 
Delcev (Bulgaria), care a și 
cîștigat titlul de campion abso
lut. Tensiunea luptei sportive 
a făcut ca mulți dintre cei care 
emiteau pretenții la primul loc 
să greșească. învingătorul a 
greșit și el, la paralele, dar 
mai puțin decît ceilalți, astfel 
că, la vîrsta de 20 de ani, Del- 
eev își înscrie în palmares o 
performanță valoroasă, care-i 
răsplătește pe merit calitățile. 
Este. în ultimă instanță, re
zultatul orientărilor prioritare 
ale federației bulgare către 
gimnastica masculină, concreti
zate prin înființarea a câtorva 
centre specializate.

— In contextul dat. cum tre
buie socotite rezultatele obți
nute de cei trei gimnaști ro
mâni prezenți In concurs ?

— Pentru participarea în în
trecerea oficială, ne-am orien
tat, ca și alte federații dealtfeL 
spre gimnaști cu posibilități 
de afirmare internațională — 
Kurt Szilier, Ion Checicheș, 
Nicolae Oprescu — de la care 
așteptam o comportare bună 
ți, desigur, chiar medalii. Du
pă cum au evoluat in prima

zi, in concursul general, aveam 
dreptul să sperăm. Am intrat 
de șase ori In finale, uneori 
cu a doua sau a treia notă, si
tuație unică Înregistrată de noi 

de 
deși 
me- 
una. 
par
area

la campionatele europene 
pină acum. Din păcate.
am fost foarte aproape de 
dalii, nu am cîștigat nici 
Ion Checicheș, temîndu-se 
că de perspectiva de a 
pe podium, a ratat finalul la 
sol, iar Kurt Szilier a fost de
zavantajat de arbitrai Ne-eu 
bucurat. desigur. aprecierile 
specialiștilor, care au remarcat 
progresul gimnasticii noastre 
masculine. Ir. același timp, tre
buie să spun că smtem ne
mulțumiți de bilanțul nostru 
general. Față de condițiile și 
posibilitățile pe care Ie au 
gimnaștii noștri, progresul este 
insuficient

— Ce considerați că trebuie 
făcut pentru a ie depăși *c- 
tualnl nivel șl a se înregistra 
un progres mai consistent tn 
gimnastica noastră masculini ? 

~ ‘ * primul
____ . muncă, 
de mal multă transpirație la 
antrenamente, de o mai rigu
roasă și mai atentă pregătire 
propriu-zisă de concurs, de 
mal multă mobilizare și tărie 
in momentele decisive ale 
execuțiilor. Ne așteaptă rfteva 
concursuri puternice, intre care 
„Cupa Mondială", Campiona
tele mondiale tmiversitare. 
Campionatele mondiale din 
decembrie, la care gimnastica 
noastră masculină trebuie să-și 
dovedească realele sale posi
bilități.

— Este nevoie. In 
rînd, de mai multă

ATLETISMUL FARA...
Atletismul bucureștean du

ce, la această oră, o acută 
lipsă de arbitri, fapt care se 
resimte nemijlocit ta desfă
șurarea Întregii activități com- 
petițlonale, mai ales la ma
rile concursuri. In afară de 
aceasta, din actualul lot de 
„cavaleri In alb“ fac parte 
foarte multi arbitri vlrstnlcl, 
oameni față de care avem tot 
respectul pentru ceea ce au 

' făcut pentru atletism, pentru 
pasiunea lor mereu juvenilă 
față de acest sport, pentru 
competenta șl probitatea lor. 
Atletismul. In totalitatea Iul, 
este o disciplină, printre pu
ținele din țara noastră, la ca
re regulamentele nu stabilesc 
o anumită limită de vlrstă

pentru exercitarea funcției de 
arbitru. Dacă ar exista tasă o 
asemenea clauză, atletismul ar 
rămîne. pur șl simplu, fără 
arbitri ! ...

Adevărul este că această 
problemă n-a mal fost abor
dată de multă, foarte multă 
vreme cu seriozitate, ta per
spectivă, școlile sau măcar 
cursurile de arbitri funcțlo- 
ntod, etnd șl ctad. pe apuca
te. Și efectele, lată, se văd ! 
De data aceasta, tasă. comi
sia municipală de atletism 
din cadrul C.M.E.F.S. Bucu
rești s-a decis să organizeze 
o nouă școală pregătitoare de 
arbitri. Ea lșl va deschide 
porțile joi, la ora 18, ta sala 
de atletism (de la tribuna I) 
a stadionului Dinamo, stat

tică...

Foto :
Ion MIHAICA

Spadasinul
Popa (Steaua) 
noul campion na
țional, intr-o ati
tudine caracteris-

de club) 
făcut să

ri (2—5 la Dima, coleg 
l-a descumpănit șl l-a 
reintre cu dificultate ta caden
ță, de unde a rezultat o com
portare Inegală. In aceste condiții, 
locul 5 ocupat de spadasinul de 
la Farul Constanța nu reflectă 
disponibilitățile sale reale.

Tineretul, reprezentat, ta spe
cial. prin grupul spadasinilor de 
la C.S. Satu Mare, s-a făcut re
marcat prin rezistență și mai pu
țin prin tehnică șl tactică. Fap
tul in sine explică șl de ce In 
afara lui Rudolf Szabo, cu două 
victorii la Bărăgan (5—3) șl An
gel eseu (5—<). ceilalți 
au cam stat ta plasa 
ților. Sigur, lucrurile 
îndreptat în Întrecerea 
dar s-a ratat o ocazie 
pentru reprezentanții 
tinere de a-șl valorifica mal net 
calitățile ta cel mal Important 
concurs național Individual.

Remarctad condițiile excelen
te asigurate finalei de CJ.EJ.S. 
Mureș (ta noua Sală a sportu
rilor, una dintre 
gante p mal bine

.cădeți* 
consacra- 
s-au mai 
pe echipe, 
binevenită 
generației

cele mal ele- 
dotate din ța-
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ră), tr<
A.S.U.
popular 
tâ a c 
fost, c 
de ele 
form ea 
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'■
-1

L STEAUA 1 T 9 1 213- 32 22
2. DirLarro B 8 9 2 124- TI 20
L Grtvlța R. 1 S 1 3 92- 82 30
A Știința Ptr. T 8 9 1 103- 72 18
A Farul 9 9 2 4 59 17
A Sportul stud. 8 2 8 8 88-125 12
T. Polit. Iași 8 1 1 1 93-188 12
A Rapid 8 1 8 1 88-198 10
A Univ. Timiș 8 8 1 2 85- 31 22

M Pngn^Cfn; 1 S 1 3 58 30
ÎL CSM Sibiu 9 9 9 4 72- 87 18
IX St. Bala M. 9 4 1 4 88- 32 18
n. Pofit. Cj.-Nap. 9 4 1 4 58- 52 11
IA CFR Brasov 9 3 2 4 50-183 17
iA Minerul GJH. 9 2 3 4 32- 94 18
IA Midia 9 2 18 38- 87 14

PRIMA ETAPĂ A „CUPEI 
PRIETENIA" LA DIRT-TRACK

Ediția din acest an a .Cupei 
Prietenia" la dirt-track, rezer
vată tinerilor alergători pînă la 
M de ani, se inaugurează slmbă- 
tă la Brăila, unde va avea loc 
primul concurs al etapei tatii. 
La întrecerile care se vor des
fășura (de la ora 16) pe stadio
nul municipal și-au anunțat par
ticiparea motodclisti din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Polonia, Ungaria $1 Uniunea 
Sovietică. Tara noastră va fl re
prezentată de o echipă formată 
din doi alergători selecționați ta 
urma ultimului test de verifica
re programat pentru joi șl la 
care se vor alinia următorii spor
tivi : Ionel Pavel, Gheorgbe Ma
rian, Sarchis Halagian, stellan 
Poslolache, Glcu Scarlet șl Ște
fan Petruș. Antrenorii lotului nos
tru reprezentativ slnt : maestrul 
•portului Ion Bobttaeanu șl Cor
nel Voiculescu.

Concursul retur al primei etape 
a .Cupei Prietenia" se va desfă
șura duminică la București, pe 
pista stadionului Metalul, cu în
cepere de la ora 16.
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COMPETIȚII DE RADIOGONIOMETRIE
Activitatea eotnpetlțicnall ta 

rarttoa -v toristn a fost mare all, 
ta această lună, prin desfășura
rea a cinci competiții importante 
de radtagcnlomede pentru ama
tori C.vtaăscare de vulpi") : 
„Cupa MoxScnel-. „Cupa Mara- 
mureșuiul-. „Cupa Munteniei*, 
.Cupa TransSvanlei" și „Cupa 
Banatului". întrecerile primei 
etape a acestor concursuri des
tinate tineretului — băieți p fete 
tatre M p 18 ani — au avut toc 
pe terenuri împădurite dta a- 
proplerea orașelor Galați. Bala 
Mare. Pitești. Cuj-Napoca șl Lu
goj. La „Cupa Moldovei* au luat 
parte H de concurențl din : ju
dețe — Buzău. Bacău, Neamț, 
Suceava. Galați — șl din munici
piul București. Cîștigâtori — 
Florin Jugânaru p Gabriela Blr- 
leanu, ambii din județul Galați. 
La „Cupa Maramureșului* 
participat X de concurențl 
câștigători — Dorel Cardoș

au 
din 
0 

județele Maramureș șl Satu Mare. 
Margareta Berbecaru, ambii din 
Maramureș La Pitești. ta „Cupa

ARBITRI 1
așteptați iubitori al atletismu
lui din Capitală, ta special 
tineri. Stat apeptațl. comple
tăm noi, foștii atleți. care 
și-ar putea aduce astfel p pe 
mal departe contribuția la 
dezvoltarea sportului pe care 
l-au practicat, credem, cu pa
siune I Deci, joL la ora 18, 
la Dinamo !...

Acțiunea nu trebuie tasă li
mitată doar la această Invi
tație sau tacă la altele ase
mănătoare. Va trebui între
prins șl ceva, ta mod direct, 
Ia I.E.F.S., ta cluburile spor
tive, ta diferite școli pentru 
recrutarea de viitori arbitri. 
Șl «reacts ta mod perma
nent !

Romeo VI LARA

PENTRU AMATORI
eoncu- 
Galați, 
Argeș.

Munteniei* au fost X de 
renți din i județe : Dolj, 
Hunedoara, Prahova p _ . 
Cîștigâtori — Sorin loan din Hu
nedoara p Luminița Teanu dta 
Argeș. La duj-Napoca, ta „Cupa 
Transilvaniei*, mi luat startul «6 
de concurențl dta 6 județe : Alba, 
Bihor, Brașov, Harghita. Mara
mureș p Cluj. Clștlgători —Dorel 
Cardoș p Carmen Amați, dta Ma
ramureș. „Cupa Banatului*, des
fășurată la Lugoj, a Întrunit M 
de concurențl dta județele Arad, 
Blbor, Hunedoara p Timiș. Clștl- 
gătorl — Mihai Strbu din Timiș 
p Daniela Presecan din Hune
doara.

Surprinde ta acest an absența 
reprezentanților unor județe cum 
stat Dîmbovița șl Teleorman, ne
lipsite la edițiile precedente. 
Totodată, ar II fost de așteptat 
ca șl Gorjul, Vîlcea, Brăila, Ialo
mița, Mehedințlul, Sălajul, 
Vrancea, Sibiul și tacă un 
alte județe să-și facă, ta 
apariția pe arena acestei 
tați tehnlco-sportlve foarte 
vite pentru pregțirea multilate
rală a tineretului. Ce au de spus, 
ta această privință, radlocluba- 
rlle din județele respective, ea și 
ceilalți factori cu atribuții ta 
acest domeniu ? (I. HOABAN)
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CEI MAI BUNI LUPTĂTORI IN ÎNTRECERE PENTRU 
CENTURILE DE CAMPIONI NAȚIONALI 

LA GRECO-ROMANE
puțină vreme 

continentale, 
de trei zile,

după între- 
vom avea, 

prilejul să-i 
mai

Da 
cerile 
timp__ __________ _ .
revedem evolutad pe cei 
valoroși sportivi de la stilul gre- 
eo-romane dta țara noastră, în 
rtadul cărora se numără multi 
dintre cel mal buni luptători al 
lumii.

Inceptad de duminică (ora 10) 
ta sala de atletism de la com
plexul sportiv .23 August" din 
Capitală, se reunesc aproape 150 
de concurențl pentru desemna
rea campionilor naționali de gre- 
co-romane. Campionatele vor con
tinua luni șl urmează să se În
cheie marți la prînz.

Slmbătă dimineața este pro
gramat examenul de trecere a

normelor de control, care, de 
obicei în acest sport, constituie 
O probă destul de dificilă.

In întrecerea pentru cucerirea 
celor zece centuri de campioni 
ai țării, pe cele trei saltele de 
concurs se vor afla luptători 
consacrați de talia 
medaliați Constantin 
Nicu Gingă, Mihai 
Păun, Ion Draica, 
dreanu, Petre Dicu, _ _ _ _
lipschi, dar și sportivi mai tineri, 
dornici de afirmare, care pot a- 
vea un cuvînt de spus în cea 
mai mare competiție Internă a 
acestui sport. Dintre aceștia îi 
amintim pe N. Fasolă, N. Zam
fir, Șt. Negrișan, I. Rădiitescu, 
Gh. Minea, I. Matei, I. Stignei.
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PARAȘUTIȘTII CONCUREAZĂ LA HALLE [R. 0. G.J
masculin 

săptămlna 
intem-ațio- 
la Halle 

______ #_ _____ _____selecționa
telor dhn: Bulgaria, Ceho&lovacâa, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. șl țara 
gazdă.

• Loturile naționale, 
șl feminin, participă 
aceasta la concursul 
nai de parașutism de 
(R.D.G.) in compania

• Aflăm trista veste a încetă
rii fulgerătoare din viață, a in
structorului de zbor Octavian U- 
llci, comandantul detașamentului 
de zbor cu motor din cadrul Ae
roclubului Central Român, exce
lent pilot, om de o înaltă ținu
tă morală șl desăvîrșlt coleg.
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Ne scrie DUMITRU HĂRĂDĂU
Referitor la articolul apărut, in ziarul „Sportul" din data 

de 16 mai 1979, intitulat „Și campionii nu au scutire de 
fair-play", in dorința de a completa în fața opiniei publice 
imaginea asupra profilului meu, vă rog să publicați ca răs
puns rindurile de mai jos :

Activez in tenis din anul 1962 ți niciodată pini acum nu 
mi-am pierdut controlul in ața măsură incit pe parcursul 
unei singure zile să grețesc de atitea ori. Insuțindu-mi 
in întregime criticile aduse, doresc să subliniez că realizez 
imaginea pe care trebuie să o aibă un campion, ații pe te
renul de sport, cit ți in viață.

Doresc să informez opinia publică ți forurile de compe
tență că nu asemenea gesturi mă caracterizează in activi
tatea mea. Mai mult, realizind proporțiile greșelilor comise, 
sint gata să muncesc înzecit ți prin rezultate ți comportare 
să confirm aceste rînduri.

Pe această cale, îmi cer scuzele de rigoare in fața adver
sarilor mei ți solicit tuturor celor ce veghează asupra bu
nului mers in tenis să mă sprijine incă o dată.

în speranța că voi avea posibilitatea să mă prezint la un 
nioei superior din toate punctele de vedere, in grelele con
fruntări ce ne ațteaptă. asigur opinia publică, forurile com
petente, că nu am uitat ți ci nu voi uita niciodată ci sint 
unul din fiii siderurgițtilor hunedoreni, campion al Româ
niei Socialiste, ți că am datoria de a fi pildă pentru toți 
tinerii țării.

DUMITRU HĂRĂDĂU 
maestru al sportului

N.R Nutrim speranța că vorbele — frumoase — ale Iul 
Dumitru Hărădău vor avea așteptata acoperire In fapte.
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la cros, și cu echipa de vo
lei, iar Gheorghe Ghiulai — 
sudor la rafinărie — la 100 na 
plat și ocupase locurile 2 la 
popice și la volei.

— Ce dorești să urmezi, du
pă ce termini cele zece clase? 
am întrebat-o pe Eva Pani, 
elevă la Școala generală din 
Suplac.

— Voi lucra la fabrică la 
Marghita și, bineînțeles, voi 
continua cu atletismul. Mo
delul meu este Natalia Mtrâ- 
șescu. Sper să ajung să aduc 
Bihorului medalii la semifond.

— în ce mă privește, ne-a 
spus Gheorghe Ghiulai, sint 
bucuros că am putut arăta că 
și pe la noi sînt polisportivi, 
adică din cei capabili să ciștige 
la mai multe probe. Sînt, de 
asemenea, bucuros că tătă eo- 
muna-i la sport, că așa-i sănă
tos și frumos...

Se apropia ora trei, cînd fes
tivalul a luat sfîrșit. Suplăce- 
nii se îndreptau spre casele lor, 
dar bazele sportive erau asal
tate în continuare de către ti
neri și vîrstnici.

— Ce părere aveți despre a- 
eeastă a doua ediție a „Festi
valului petrolului* ? l-am în
trebat pe tovarășul Valeria 
Ungureanu, directorul rafinăriei 
„Crișana".
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ODIHNĂ, AGREMENT, DIVERTISMENT LA POIANA BRAȘOV I
Oficiile județene de turism și O-N.T. CARPAȚI-Brașov vă pun 

la dispoziție in stațiunea Poiana Brașov, ta această perioadă :
• cazare in hoteluri, vile și cabane
• masă în restaurante clasice sau cu specific
• diverse posibilități de agrement in baruri, cu program 

folcloric și variete
• discoteci, piscine acoperite și In aer liber, saune, călărie, 

tenis de câmp, minigolf, plimbări ca telecablna etc.
• bogat program de excursii și drumeții montane.

Pentru informații și procurarea de bilete, adresațl-vă agențiilor 
de turism din orașul dv., la filialele ITHR București, precum și 
la dispeceratul de cazare al stațiunii Poiana Brayov — telefon : 
921—19250.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMÎNTULUI 
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

ANUNȚA
scoaterea la concurs a postului de șef lucrări la catedra de Gim
nastică, disciplina scrimă, poziția 16.

Can did ații la concurs vor depune la secretariatul institutului de 
educație fizică și sport din București, rtr. Maior Ene nr. 12, ta 
termen de 30 zile de la data publicării acestui anunț în Buleti
nul oficial, cererea de înscriere, la eare vor anexa actele pre
văzute de Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalultd didactic 
din Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial, 
Partea I, nr. 33 din 15 martie 1965 și de instrucțiunile Ministerului 
Educației și învățămlntulul nr. 64539'1965.

Cei care funcționează într-o instituție de învățâmlnt superior 
sînt obligați să comunice în acris, rectorului acesteia, înscrierea 
la concurs.

Concursul se va ține la sediul Institutului de educație fizică 
și sport din București, în termen de X de zile de la expirarea 
termenului de înscriere.

Informații suplimentare se pot obține zfinlc între orele D—14 
la secretariatul Institutului, telefon 21.44.4C.

FOTBAL PENTRU ELEVI
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ELECTBOAPARATAJ (str. Ham

barului nr. 1, sectorul 3) organizează noi selecții pentru sec
ția de fotbal dintre elevii născuți in anii 1964—1365. Cei admiși 
în grupele de fotbal vor fi școlarizați tn cadrul liceului cu ace
lași nume, clasa cu profil electrotehnic.

Testarea candidaților — eare vor trebui să depună in prea
labil actele necesare înscrierii (fișă tip de înscriere, adeve
rință medicală tip M.S. 58, analize hepatice și cardiovasculare, 
electrocardiograma și copie a certificatului de naștere) — va 
avea loc in perioada 20—26 iunie 1979 pe baza sportivă a clu
bului.

Elevii din provincie vor primi gratuit cazare ți masă.
Relații se pot primi Ia secretariatul liceului, la telefonul 

27.33.35.
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zile, zece ani de la darea in 
foiosință a rafinăriei. Am do
rit ea, prin întrecerile sportive, 
să marcăm evenimentul și a- 
eest lucru a reușit deplin. Sint 
mul(umit eă am văzut atiția 
pârtiei panți și eă „Festivalul 
petrolistului* a fost, pînă la 
urmă, un festival ăl sportului 
de masă.

Și acum iată câștigătorii : 80 
m — Hisabeta Halls (Bihorea
na Marghita); 100 m — Gheor
ghe Ghiulai (Rafinăria Suplac); 
800 m — Eva Pani (Suplac) ; 
1500 m — Gheorghe Marc (O- 
radea). Cros : Eva Pani fi So
rin Manea (ambii de ia Șc. 
gen. Suplac). Alergare în sac: 
loan Ghilea (Suplac). Hand
bal : (f) Meteorul roșu Ora
dea ; (b) Asoe. sp. Suplac. Vo
lei : echipele reprezentative ale 
Suplacului de Barcău. Tenis 
de masă : Iuliana Covaes (Voi
vozi) și P. Silaghi (Suplac). 
Tenis de cimp: Maria Toth (O- 
radea) ți Marin Mag (Oradea). 
Popice : Iuliana Covaes și 
Bardi Banna (Marghita). Fot
bal : Minerul Voivozi. Ciclism: 
Ludovic Dinok (seniori) și Io
sif Bondar (juniori). Șah : E- 
dith Mișcolți (Suplac) și Eu
gen Preda (Marghita). La ciclo
turism a riști gat echipa „Ori
zont* din Suplacul de Barcău, 
condusă de Octavian Tripon.
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După 30 dc etape

0 VIZIBILĂ 
SCĂDERE 

DE EFICACITATE
Există părerea că actualul cam- 

pâooati către se ațropoe de sfîrșX, 
«excelează- printr-o nivelare a 
valorilor, exprimată — se spune 
— prin numărul redus de punc
te al echipelor din fruntea cla
samentului și prin diferențele 
minime dintre echipele jumă
tății a doua**, în care orice pas 
greșit poate fi decisiv, într-o 
luptă oarbă, asemănătoare cu a- 
©eea a wjpravâetixsocSor de pe 
.pluta Meduzei-.

Dacă confruntăm această păre
re cu situația de anul trecut, 
constatăm că nu este chiar așa. 
In ediția trecută, după aceeași 
etapă a 30-a, liderul. Steaua, avea 
trei puncte mai puțin. Mai mult, 
între prima clasată și cea de pe 
locul 14 (S.C. Bacău, anul tre
cut) era o diferență de numai 
I puncte (!). față de cele 11 care 
separă astăzi locul 1 de 14. Ade
vărul e câ nivelul scăzut al e- 
ehlpelor din a doua jumătate a 
actualului campionat (diluarea 
continuă) reprezintă dominanta 
acestei ediții, care a favoriza: și 
un plus de acumulări în partea 
au perie ară a clasamentului.

Mult mai edificatoare decît a- 
ceastă confruntare de punctaj ni 
se pare. însă, confruntarea efica
cității. La acest capitol, ediția 
actuală este în vizibil regres. în 
39 de etape s-au înscris 651 de 
goluri, față de cele 725 înscrise 
anul trecut, pînă la aceeași eta
pă a 30-a. Acest minus de efica
citate este valabil pentru majo
ritatea echipelor. Steaua, liderul 
eficacității în această ediție (cu 
51 de goluri) are un minus de 
15 goluri (!) față de anul trecut. 
Liderul. Dinamo, a înscris anul 
trecut cu 3 goluri mal mult, deși 
se afla pe locul 5. F.C. Argeș 
scade cu 2 goluri. Politehnica 
Timișoara scade cu 11 goluri. 
Sportul studențesc scade cu 6 
goluri. Pînă și U.T.A.. eu gola
verajul el relativ bun In lupta 
pentru evitarea retrogradării (mi
nus 2), pierde față de ediția de 
acxti trecut nu mai puțin de 9 
goluri. Jiul Înregistrează o pier
dere substanțială de 13 goluri. 
Deci, eu foarte puține excepții, 
eea mai notabilă fiind aceea ofe
rită de C.S. Tîrgoviște (plus 11 
goluri), echipele noastre Înre
gistrează o îngrijorătoare scăde
re de eficacitate, fapt care con
firmă reducerea numărului oa
menilor de gol, cu implicații 
pentru selecționarea vîrfurilor de 
atac ale loturilor reprezentative.

Dacă ne referim la cauzele spe- 
dale ale reducerii eficacității, de 
la caz la caz, putem remarca, în
tre altele :

L Declinul Iul Dudu Georges
cu (minus 11 goluri), ceea ce 
demonstrează că liderul nu a 
găsit încă o formulă ofensivă 
nouă.

X Scăderea randamentului pe 
eare l-a avut tandemul Iordă- 
nescu — M. Răducanu Ia Steaua 
(acest cuplu înregistrează o pier
dere de 9 goluri).

3. Sterilitatea constantă a ata- 
eului cralovean (ceva mal mult 
decît un gol pe meci în ambele 
ediții), care nu reușește să va
lorifice calitățile celor două linii 
ofensive ale sale.

Scăderea eficacității are la ba
ză împuținarea vîrfurilor înseta
te de gol și inexistența unei 
«formule rentabile- pentru valo
rificarea celor pe care-i avem. 
Oi e£te cuvxvte, o problemă de 
Instruire-educație (în primul caz) 
șl ur.a de Inventivitate tactică — 
tn al doilea.

loan CHIRILÂ

ȘTIRI • ȘTIRI
• RECOLTA SALONTA — 

SPARTAK S.K. SZABVAS (Un
garia) 3—9 (1—0). A marcat Olah 
taran. «3 și 51). (Gh. COTEAU — 
eoresp.).
• MECIURI AMICALE : azi la 

ora 17, pe stadionul Flacăra roșie 
din Capitală. Rapid joacă eu di
vizionara C Flacăra roșie. Mîine, 
la Tg. Jiu. tie la ora 17, fruntașa 
seriei a vn-a a campionatului 
Diviziei C. Pandurii, va întflnt pe 
Corvinul Hunedoara.

I „OLIMPICII
■ (Urmare din pag. 1)

* Lotul olimpic e, deci, cunos- 
Icut. Și, totuși, sint unele.„ nou

tăți. Față de 18 aprilie, lotul 
cuprinde acum pe Coman și 
A. Rădulescu. Dar. in timp ce 

I Coman s-a prezentat la lot, la 
ora stabilită, Rădulescu nu a 
sosit incă la Sinaia. De ce ? 
Pentru că, deși a tost anunțat 

, de convocarea lui la .olimpici*, 
I conducerea clubului Sportul 

«tudențesc l-a luat în Bulga- 
Iria, pentru meciul retur cu 

Slavia Sofia din cadrul Cupei 
I balcanice intercluburi. A inter

venit conducerea C.N.E.F.S., și 
Rădulescu trebuie să revină —

DESPRE PERSONALITATEA LIDERULUI...
Se vorbește și se scrie, cum 

se vede, în zadar despre per
sonalitatea jucătorului de pri
mă divizie, implicit despre 
personalitatea echipei. Dumi
nică, în derby-ul etapei a 
30-a, Dinamo București a a- 
bordat partida de la Craiova 
cu unicul gînd de a nu pier
de, cumva, ambele puncte pu
se în joc. Scop în care antre
norii Nunweiller și Dima 
și-au fortificat sistemul de
fensiv al echipei cu trei sto
peri : Sătmăreanu, Dinu și 
Ghiță. «Cu un asemenea trio 
specializat pe axul central al 
dispozitivului de apărare va 
fi greu să primim gol“ și-or 
fi spus, probabil, în sinea lor 
antrenorii.

Eroare. La numai 19 mi
nute de la primul fluier al 
arbti-ului, formația gazdă con
ducea cu două goluri avan
taj pe tabelă ! Nici unul din 
cel trei fundași centrali mai 
sus amintiți (doi — de mar
caj, unul — de acoperire) 
n-a putut pune stavilă acțiu
nilor ofensive purtate, din 
start, de fotbaliștii lui V. Stă- 
nescu și Oblemenco. O eroa
re recunoscută, se pare, de 
însăși conducerea tehnică a 
dinamcviștilor bucureșteni ca
re, la 0—2, l-a înlocuit pe

PAIUL DIN OCHIUL ALTUIA
— Un jucător al echipei 

caspe este serios lovit în pri
mul sfert de oră al meciului 
și părăsește, șchiopătlnd. te
renul. în drum spre vestiar, 
o parte a pubEctAx ÎL huLdu- 
ie pe cei accidentat (!), în 
vreme ce vinovatului, nimeni 
nu-i adresează nici cel mai 
mic reproș. Doar arbitrul li 
arată un cartonaș galben șl 
— culmea — se găsesc unii 
din tribună care să mai în
trebe mirați : «pentru ce ?*. 
Aceasta s-a Intim plat In par
tida F.C. Argeș — C.S. Tîr
goviște, la Pitești, oraș care 
a cîștigat de două ori conse
cutiv, în arici 1972 și 1973, 
„Trofeul Petschcr.'schi".

Pe un alt stadion din ța
ră, echipa gazdă nu-și găseș
te cadența, are chiar momen
te prelungite de fotbal slab. 
Protestele, de cele mai multe 
ori nejustificate și de fiecare 
dată mult prea zgomotoase 
ale tribunei, la adresa arbi
trului vor să sugereze, de 
fapt, ideea că nu jucătorii 
formației favorite sînt de vi
nă, ci conducătorul partidei 
este «țapul ispășitor14 pentru 
ratările din pozițiile cele mal 
clare, pentru șuturile trase ne 
Ungă poartă de la cîțiva me
tri. Aceasta s-a înlimplat la 
meciul Gloria — Sportul stu
dențesc. La Buzău, deci, cu 
un public nou pe scena pri
mei divizii, pe care nu o 
dată l-am remarcat pentru 
marea sa pasiune pentru fot

„TRAȘI PE SFOARA" LA CĂLĂRAȘI...
Se zice că (și) pe la Călă

rași, printre așa-zișii între
prinzători din lumea fotbalu
lui, există unul cu idei ne
maipomenite. Nici nu apuci 
bine să spui că ai avea ne
voie de ceva fonduri, că EL 
îți dă pe loc soluția, îți scoa
te bani din piatră seacă. Nu 
credeți ? Iată ce ne scrie, 
„negru pe alb-, un cititor al 
Tiu nil ni nostru : „Md numesc 
G. T. (nr. înțelegeți de ce îi 
folosim inițialele), om al mun
cii la I.C.M.S. Călărași, Îmi 
place fotbalul pentru că l-am 

practicat tn tinerețe. Cu cîtva 
timp in urmă, eu și foarte 
mulți oameni ai muncii din 
oraș am fost invitați la un... 
mare meci mare intre echi
pele județene Constructorul 
și Recolta Ștefan cel Mare. 
Să vedeți insă cum am fost 
invitați : cind am primit re
munerația de la I.C.M.S. (reți
neți, cu eiteva mii de oameni 
ai muncii!) ni s-a inmînat — 
ei au zis benevol — cite un 
program de proastă calitate și 
ni s-au luat eu... japca cite 5 
lei. Formularea pe antetul 
Ktrtiuței era foarte pompoa
să : „Asociațiile sportive

AU ÎNCEPUT
in cel mai scurt timp — de la 
Sofia. In afară de asta, Bărbu- 
Jescu (inlocuit m min. 20 du
minică în meciul cu C.S. Tîr
goviște) acuză o accentuată 
stare de oboseală și. marți, a 
plecat spre București, unde va 
sta două zile, pentru analize 
la staționarul Centrului de me
dicină sportivă „23 August*. Por
tarul Speriatu a suferit, dumi
nică, la încălzire, o ușoară în
tindere de ligamente la ge
nunchi. I s-a spus că putea 
juca, dar conducerea tehnică 
a lui F. C. Argeș nu l-a mai 
folosit pentru a fi menajat în 
folosul lotului. Frumos exem
plu ! Aici, la Furnica, am gă
sit un colectiv de 5 medici 

Ghiță, stoperul... în plus, cu 
Dragnea, un mijlocaș de 
atac. O mutare cu efect ge
nerator pentru apetitul ofen
siv al oricărui lider, dar — 
așa cum s-a văzut și pe mi
cul ecran — destul de tîrzie, 
întrucît balastul moral al 
unei echipe conduse atîrna 
mult prea greu în ghetele lui 
Dudu Georgescu, Țălnar, Au
gustin și cedoirlailți.

Deși învinsă, Dinamo a ră
mas un lider cu șanse la ti
tlu. Un titlu care, cum se cu
noaște, i-ar conferi DREPT 
de participare în prestigioasa 
cupă a campionilor europeni. 
OBLIGAȚIA ei, astfel stînd 
lucrurile, ar fi însă aceea de 
a se comporta, de pe acum, 
în campionat, ca un lider. Să 
renunțe, deci, la complexele 
dezvăluite de formulele exa
gerat defensive, viabile doar 
pe hîrtie, nu și pe teren, în 
favoarea unui joc care să 
poarte amprenta personalită
ții, a VALORII. Autoritatea 
morală a unui lider, o com
ponentă a valorii, refuză. — 
sau ar trebuie să refuze ! — 
Wee a jocului la «mica ciu
peală-. Ei îi este propice 
doar ideea jocului la victo
rie ...

G. NICOLAESCU

bal, pentru marea sa gene
rozitate, dovedite, ce-i drept, 
într-o altă conjunctură decit 
eea prezentă. Adică pe fon
dul unei evoluții bune a echi
pei lor și la adăpostul unul 
bagaj de puncte care părea 
liniștitor. Acum, însă ...

Și exemplele de acest fel 
ar putea continua cu cele 
oferite și pe alte stadioane 
din țară. Nevrînd, totuși, să 
facem încă un inventar al 
manifestărilor de nesportivi- 
tate și ale celor de subiecti
vism exacerbat, ne oprim, 
deocamdată, la cazurile de 
mai sus, la care vom adăuga 
o concluzie valabilă pentru 
toți cei obișnuiți să vadă nu
mai «paiul din ochiul altu
ia44 : adevăratul serviciu pe 
care îl poate face publicul 
echipei proprii este susținerea 
acesteia pînă la capăt și nu
mai cu mijloacele fair-play- 
ului. în nici un caz acope- 
rlndu-i greșelile și neputința 
obținerii victoriei și transfe
rând vina pe seama arbitrilor, 
formației oaspe sau a întîm- 
plării.

în alte părți ale lumii fot
balistice, decepția unei Infrin
ged, publicul și-o atenuea
ză singur ... cîntînd. Cîndva 
nu de mult, la Timișoara, o 
asemenea manifestare era un 
minunat obicei, azi, din pă
cate, uitat, ca și cînd n-ar fi 
existat niciodată.

Mihai IONESCU

„Oțelul" I.C.M.S. Călărași ți 
„Progresul* I.M.C. Călărași, 
secția de fotbal „Constructo
rul" Călărași vă invită la...* 
Ne-am dus și, stupoare, la 
porțile stadionului — altă 
surpriză. Oamenii de ordine 
n-au mai luat in considerație 
programul-fantomă și ne-au 
arătat... casele de bilete. Dis
cuții, nervi, scene reprobabile, 
furnizate — culmea — de 
„mai marii" de la intrarea in 
stadion, unii făcind parte și 
din conducerea asociațiilor a- 
mintite. Neavînd încotro, am 
dat alți bani pentru același 
spectacol, care s-a dovedit, 
pină la urmă, de proastă ca
litate. Fapt pentru care, la 
pauză, majoritatea spectatori
lor am plecat acasă cu un 
gust amar: Ce părere aveți 
dv. de această mostră de șar- 
latanie, de încălcare a eticii 
sportive și cetățenești ? De 
ce, se întreabă călărășenii, 
sînt încurajate aceste prac
tici, în flagrantă contradicție 
cu legile țârii ?...*

Așteptăm lămuriri din par
tea organelor locale.

Stelian TRANDAF1RESCU

PREGĂTIRILE
(conduși de dr. Virgil Ignat), 
de la „Centrul 23 August*, care 
testează starea funcțională 
(cardiovasculară), completată 
cu probele de laborator și cu 
un examen psihologic.

După examenul medical, 
marți dimineață a avut loc 
o ședință de analiză a meciu
lui cu Cipru, cu date concrete, 
cu evoluția și randamentul fie
căruia din „cei 13“ folosiți la 
Limassol. Să sperăm că se vor 
trage concluziile cele mai rea
liste și că nu se mai așteaptă 
un nou... prilej de învățăminte, 
la 30 mai, la Miskolc. In cursul 
după-amiezii de marți a avut 
loc un prim antrenament, cu 
o durată de 90 de minute.



VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE
ÎMPREUNĂ

CEAUȘESCU,
CU TOVARĂȘA

Astăzi, in sala Horească ROMÂNIA - TURCIA (m)
ÎN DEBUTUL

ELENA CEAUȘESCU,
A

IN SPANIA
(Urmare din pag. 1)

In cadrul întîlnirii, primarul 
orașului Aranjuez a oferit pre-

- ședintelui României o medalie 
cu stema orașului, ca simbol 
al sentimentelor de prietenie, 
stimă și respect pe care lo
cuitorii orașului le poartă înal- 
ților oaspeți români.

★
Marți seara, la palatul Aran

juez, reședința rezervată înal- 
ților oaspeți români pe 
timpul șederii în Spania, 
au venit șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Ma
drid, împreună cu soțiile, pen
tru a prezenta un omagiu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cordial cu cei 
prezenți.

In timpul discuțiilor purtate 
Intr-o ambianță cordială cu 
șeful statului român, cu to
varășa Elena Ceaușescu, șefii 
misiunilor diplomatice a nu
meroase state l-au încredințat 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu de stima și admira
ția popoarelor țărilor lor pen
tru activitatea neobosită pe 
care o desfășoară cu consec
vență și strălucire în viața in
ternațională. Ei au subliniat că 
în persoana președintelui 
României salută pe ilustrul pro
motor al politicii externe a ță
rii noastre, principială șl 
constructivă, politică activă de 
pace, prietenie și colaborare 
cu toate statele lumii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit marți seara, succe
siv, la palatul Aranjuez, pe 
Carlos Ferrer Salat, președin
tele Confederației spaniole a 
întreprinzătorilor, și pe Pedro 
Duran Farel, președintele fir
mei „Corporacion Catalana".

In cadrul acestor întrevederi 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea schimburilor 
comerciale și cooperării eco
nomice între România și Spa
nia și, în acest cadru, intre 
întreprinderi românești și spa
niole.

Nouă echipe (5 de băieți și 
4 de fete) se aliniază astăzi 
după-amiază, în sala Floreasca 
din Capitală, la startul 
noi ediții a Campionatelor Bal
canice de volei. O ediție 
12-a la masculin și a 10-a la 
feminin) care, în aprecierea 
specialiștilor, are toate moti
vele să se înscrie printre cele 
mai valoroase și mai disputa
te. Intr-adevăr, în competiția 
masculină, de pildă. 4 dintre 
cele 5 echipe participante se 
numără printre cele 12 califi
cate la faza finală a Campio
natului european, din toamnă. 
Este vorba de echipele Româ
niei, Bulgariei, Iugoslaviei și 
Greciei. Alături de acestea, se 
ma; află în competiția balca
nică echipa Turciei. Avînd în 
vedere progresele realizate de 
cîUva ani încoace de voleiba
liștii iugoslavi, greci și turci, 
este riscant să se mai vor
bească acum de tradiționalul 
duel pentru titlu dintre repre
zentativele României și Bulga
riei, fiecare echipă avind șan
se să urce pe podium. La fe-

unei

(a

★
seara,

Ceaușescu, 
al Partidului

președintele Republi- 
România, *— 

tovarășa

tovarășul 
secretar 

Comunist

Marți 
Nicolae 
general 
Român, . .
cii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intilnit. la Pa
latul Aranjuez, cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Spania, și soția sa, tova
rășa Carmen 
rillo.

Tovarășul 
a salutat cu 
pe secretarul _ 
dului Comunist_____ . .
pămîntul Spaniei și a exprimat 
satisfacția sa pentru modul
cum se desfășoară vizita.

Ia timpul convorbirii, s-a 
efectuat o informare reciprocă 
privind activitatea și preocu
pările celor două partide. 
Totodată, s-a realizat un larg 
schimb de păreri asupra si
tuației din cele două țări.

TURNEE DE TENIS

Menendez Car-

Santiago Carrillo 
deosebită căldură 
general al Parti- 

Român, pe

ROMA. 22 (Agerpres). — Re
zultate înregistrate în primul tur 
al campfona^ior internaționale 
de tenis ale Italiei, care se deo- 
fă?oari la Roma: Antonio Zu- 
gareHl (I sal la) — nie Năstase 
(România) 4—1. S—4: Alexander 
(Australia) — Edmondson (Aus
tralia) 5—7, 7—5. 4—4; Bedel
(Franța) — Gottfried fS.UA.) 
4-4, 5—4.

CONGRESUL F.I.R.A.: FORMULĂ NESCHIMBATĂ IN C.E
Congresul anual al Federației 

Internaționale de Rugby Amator 
s-a desfășurat — de această dată
— la finele săptăminii trecute In 
capitala Suediei. Forul românesc 
de specialitate a fost reprezentat 
de antrenorul federal VaJeriu 
Irimescu, care este și vicepreșe
dinte al F.I.R.A.

— Desigur, interesează mal Intfl 
hotărtrile privind viitorul sezon—

— Sistemul de disputare a Cam
pionatului european este neschim
bat. Se va juca, prin urmare, ta 
trei grupe valorice : A — Franța, 
România, U.R.S.S., Italia, Polonia 
și Maroc ; B — Spania, Iugosla
via, Olanda, R.F.G. șl Suedia; c
— Belgia, Danemarca șl Tunisia.

— In această primăvară, calen
darul echipei noastre reprezen
tative a fost foarte „strîns*, cu- 
prinzind 3 partide — dintre care 
2 in deplasare — In tot atltea 
duminici consecutive. Se va re
peta situația și in 1980 t

— Nu ! Programul „tricolorilor* 
In ediția 1979/1980 va debuta la 
18 noiembrie cu meciul de la 
București, cu Polonia (va arbitra 
un „cavaler al fluierului" din Spa
nia). La 2 decembrie — „partida 
cea mare* cu Franța, la Montau
ban, care va fi condusă de un ar
bitru .britanic. La 13 aprilie 19B0 
vom întîlnl, în deplasare — ora
șul nu e ....................... “■ "încă stabilit Italia

(arbitra britanic), pentru ca ulti
mele două jocuri să le disputăm 
în București : 34 aprilie cu Maroc 
(arbitru din U.R.S.S.) M U mai 
cu Uniunea Sovietică (arbitru 
francez).

— Dar juniorii T Care va ft, 
pini la urmă, formula de desfă
șurare a întrecerii rezervate spe
ranțelor rugby uJ ui european ?

— Pe această temă s-au purtat 
discuții aprinse, stabilindu-se în 
final ca ediția tunisiană a Tur
neului F.I.R.A. (34 martie — I a- 
prîlîe 1930) să aibă drept bază de 
plecare Ierarhia alcătuită după 
competiția din Portugalia. .Astfel, 
primele patru clasate vor înîHnl 
— prin tragere la sorți — echipe 
alese (de... Fortuna) dintre ur
mătoarele 4. Iar sorții au decis : 
in primul med, selecționata Ro
mâniei va juca cu formația Ita
liei. Celelalte partide : Franța — 
Maroc, U.R.S.S. — Portugalia șl 
Spania — R.F.G. învingătoarele 
îșl vor disputa locurile de frunte 
ale clasamentului. Inedită este 
existența unei a doua serii va
lorice, la care vor lua parte, pe 
lîngă Tunisia și Iugoslavia, e- 
chlpele Coastei de Fildeș șl Bel
giei. Prezența acestora — în pre
mieră — este, după părerea mea. 
un argument în favoarea ideii că 
rugbyul cîștlgă noi adepțl, 
întrecerea organizată

F I R A. depășește limitele bă- 
tztoulul continent.

— Știm că, recent, ferul Slrl- 
țuitor mondial In materie de re
gulament (International Board) a 
luat in discuție unele modificări 
ale regulilor de joc—

— Firește, F.LR.A. s-a oprit șl 
ea. in cadrul Congresului, asu
pra acestora. E vorba deocam
dată de niște propuneri, care au 
toate șansele să fie aplicabile !n- 
cepind din viitorul sezon. Se a- 
cordă, astfel, un rol ceva mal 
însemnat arbitrului de margine, 
ale cărui semnalizări vtzînd Jocul 
Incorect pot fi luate In seamă de 
arbitrul de centru. ,.Marc*-ul na 
mal este permis deeit tn propriul 
„23*. Pentru temperarea spiri
telor. se va experimenta ta două 
țări eliminarea temporară cele
lalte federații naționale puțind șl 
ele aplica această sancțiune pe 
plan intern. Mal sînt șl alte pro
bleme tn discuție, toate avind »- 
celași scop : dinamizarea și men
ținerea cursivității joculuL

Geo RAETCH]

ȘTIINȚA PETROȘANI A SUSȚINUT DOUĂ JOCURI IN
de rugby Știința Pe-Echipa 

troșani, una dintre fruntașele 
Diviziei A, a susținut săptămî- 
na trecută două meciuri ami
cale în Franța. Adversară i-a 
fost formația din prima divizie 
(grupa B) Castelnaudary, 
trenată de L. Spanghero.

an-

C. E. DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

CLASAMENTELE PE ECHI
PE — FETE : L R. F. Germa
nia 2424 p d, 2. România 2305 
p d, 3. Iugoslavia 2284 p d, 4. 
Ungaria 2257 p d, 5. Austria 
2254 p d. BĂIEȚI : L Iugosla
via 5115 p d, 2. R. F. Germania 
5039 p d, 3. România 4994 p d, 
4, Austria 4852 p d, 5. Ungaria 
4851 p d, 6. Italia 4769 p d.

„Europenele" continuă cu 
probele de perechi, care se 
vor încheia joi seara. Cuplu
rile românești sînt alcătuite 
din următorii sportivi : Doga- 
ru — Stan, Nichifor — Katona, 
Szasz — Roman la fete, res
pectiv Stamatescu — Szekely, 
Naszodi — Hosn și Ivan — 
Beli vacă.

că
sub egida

TRANTA
jucâtorii

ATLETA FIȚA LOVIN 
ÎNVINGĂTOARE

In prima partidă, 
români au terminat învingători 
cu scorul de 17—10, gazdele
reușind să-și ia revanșa în cel 
de-al doilea meci (11—12), du
pă ce XV-le antrenat de TIU 
Ionescu a condus pînă in ulti
mul minut de joc 1

LA BOLZANO
In cadrul unul concurs inter

național desfășurat la Bobrano, 
semitondlsta gălățeancă Flța L.vln 
a clștigat proba de 30. m cu 
2:00,1 fiind urmată de polonezete 
Jarmoszuk 2:07,8 șl Tomon
La aruncarea suliței, reșițeanea 
Doina Maxim s-a clasat a treia 
(52,54 m), după poloneza Febcja 
Kinder 82.» m șl vest-germana 
Eva Helmschmldt »,M m.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM , In cadrul con

cursului internațional de la Tem
pe (Arizona) proba de 3 ooo m 
obstacole a fost clștigată de Thom 
Hunt (S.U.A.), cronometrat cu 
timpul de 8 J7,S. Pe locul doi s-a 
situat kenyanul Henry Rono , 
Ctt prilejul campionatelor de a- 
tletlsm ale orașului Paris, tînărui 
sportiv Thierry Vigneron șl-a co
rectat propriul record european 
de juniori la săritura cu prăjina 
reabzînd 5,4S. De asemenea, Vlg- 
jieron a realizat cea mal bună 
performanță mondială pentru ju
niori. Vechea performanță era de 
5,43 m șl aparținea americanului 
Tully. ____

BASCHET • în orașul iugoslav 
Niș s-a disputat cel de-al doilea 
med amical dintre selecționatele 
masculine de baschet ale Iugo
slaviei șl S.U.A., Încheiat cu sco
rul de 86—84 (44—37) In favoarea 
oaspeților.

BOX • Iugoslavul Mate Parlov, 
fost campion al lumii ia cate
goria semigrea, șl-a făcut debutul 
neoficial la cat grea. In cadrul 
unei reuniuni internaționale care 
a avut loc la Titograd (Munte- 
negru), Partov a susținut o de
monstrație In compania campio
nului european al greilor, italia
nul Lorenzo Zanon. încasările re
zultate la această reuniune au 
fost vărsate fondului de aju
torare a sinlstrațltor de pe urma 
cutremurului din regiunea Mun- 
tenegru.

CICLISM • „Turul Italiei* a 
continuat cu etapa a S-a (Poten- 
za—Viestej clștigată la sprint de 
italianul Giuseppe Saronni. înre
gistrat pe distanța de 223 km ta 
6h 12:41. Clasat pe locul doi, ta 
același timp eu Învingătorul, 
Francesco Moser (Italia) conti
nuă să conducă In clasamentul 
general individual.

BALCANIADEI DE
te, în schimb, 
se anticipează că 
primele trei locuri 
vor reveni, ca de 
obicei în ultimul 
timp, echipelor 
României, Bulga
riei și Iugoslaviei 
(ordinea fiind greu 
de întrevăzut), deși 
reprezentativa Al
baniei este in sta
re de unele sur
prize, dacă ne gln- 
dim că anul aces
ta, in cupele 
europene, o echi
pă de club alba
neză a eliminat 
una cehoslovacă.

Toate cele 7 re
prezentative oas
pete au sosit in 
Capitală, efectuînd 
deja primele an
trenamente in să
lile Progresul și

Floreasca. Ele prezintă 
rile cele mai valoroase_ ____
actuală, pe care le vor alinia 
la competițiile importante ale 
acestui an.

In prima zi de concurs vor 
evolua numai echipe masculi
ne. După deschiderea festivă 
(oca 16) sînt programate jocu
rile : România — Turcia și Iu
goslavia — Grecia.

Iată cîstigătoril edițiilor pre
cedente :

Voleibaliștii 
lui 'de ieri

lotu- 
la ora

TEODOR
ETAPEI

BERLIN, 22
Cursa Păcii*

noștri in timpul antrenamentu-
V. BAGEAOFoto :

Masculin Feminin

— România
— Iugoslavia
— Bulgaria
— România
— Bulgaria

1916 
1947
1970
1971
1972
1973 — România
1974 — Bulgaria
1975 — Bulgaria
1976 — Bulgaria
1977 — România
1978 — Bulgaria

România
Iugoslavia

România 
Bulgaria 
România 
România 
România 
Bulgaria

România

VASILE PRINTRE ANIMATORII
DE IERI A „CURSEI PĂCII-
(Agerpres). — 
a continuat ieri 

cu etapa a 12-a disputată pe 
traseul Rostock — Neubran
denburg »i încheiată cu victo
ria belgianului Benjamin Ver
meulen. A fost o etapă ex
trem de - rapidă, la care s-a 
realizat o medie orară de pes
te 45 km. Dintre cicliștii ro
mâni, cel mai bine s-a com
portat Teodor Vasile, clasat pe 
locul » in etapă și prezent la 
toate momentele decisive ale 
cursei.

Iată clSOTT.en.tol etapei a 
12-a : L Vermeulen (Belgia) a 
parcam 154 km ia 3h23:43 |

2. Petermann (R.D.G.) ; 3. Jo- 
chums (Belgia) j 4. Nikitenko 
(U.R.S.S.) ; 5. Sujka (Polonia) | 
6. Bogaert (Belgia) ; 7. Mori
(Italia) ; S. Klasa (Cehoslova
cia) ; 9. T. Vasile (România) | 
10. Konecny (Cehoslovacia), toți 
In același timp cu învingătorul.

Clasamentul general indivi
dual: 1. Suhurucenko (U.R.S.SJ 
— 43h23:44 ; 2. Jankiewicz (Po
loni?) la 6:27 ; 3. Sujka (Polo
nia) Ia 6:29. Mircea Romașcanu. 
primul din echipa României, se 
afiă pe locul 8 la 8:26.

Astăzi se desfășoară etapa i 
13-a. contracronometru indi
vidual (23 km).

HALTEROFILUL BULGAR IANKO RUSEV, 
LIDERUL CATEGORIEI UȘOARE LA „EUROPENE44

telefon), 
startul 

kg), din 
»-au âU-

Rutter (Cehoslovacia) 305 kg. 5. 
G. Todorov (Bulgaria) 302,5 kg, 
t K. Ratschinski (R.F.G.) 300 kg; 
smoli: 1. Rus ev — 145 kg (146 kg 
la a patra încercare, record 
mondial; v.r. — 143 kg}, 2. Kuds 
— 144 kg (la a patra încercare 
145 5 kg). 3. Ambrass — L37.5 kg; 
aruncat: 1. Rus ev — 177,5 kg (la 
a patra încercare 150 kg — re
cord mondial; v.r. — 181 kg). 1. 
Ambrass — 175 kg, 3. Kunz — ITS 
kg.

Miercuri intră în concurs. în 
cadrul categoriei semlmijlocîe 
(75 kg), halterofilul român Dr*-' 
gomir Cioroslan. ,

Ion OCHSENFELD

Ieri, 1d cadrul „Cupei Balcanice" ia fotbal
SLAVIA SOFIA-SPORTUL STUDENȚESC 3-2

• Marți, pe stadionul Wankdorf 
din Berna, cu prilejul cetei de-a 
75-a aniversări a F.I.F.A. s-a dis
putat meciul amical dintre echi
pele Argentinei șl Olandei, re
editare a finalei „Mondialului* 
de anul trecut. La sflrșltul tim
pului regulamentar de joc scorul 
a fost egal: 0—4. Dup* executa
rea a două aerfi de lovituri de 
la U m a rfștlgat Argentina eu 
•—T.

• Desfășura* ta Dublin, meciul 
amical dintre echipele R.F. Ger-

făcînd presing, il deposedează de 
balon. r>2 Hajdnnliev, driblează 
portarul. și insenr; în mim. 75, 
Tvetkov marchează la o mare a- 
gkwnerație în careul lud. Morarul 
in. penuilitimufl. mamut de joc, R4- 
duiescu ia o acțiune pe cont 
propriu, driblează pătau adversad 
și ș'Jdează precis de La 20 m.

Arbdrtruil diuigoslav M. Vlaici a 
oonidus farm^ațiiile : SLAVIiA : Ti
hanov — Ceakîrov, Haj dairlLev, 
McHa.dLnx>v, ILiev — Kostov, ALe- 
xarudirov, Aliev (mân. 53 Mincev) 
— Jefleaskov, Mainlnov (mim.. M 
Vaîicikov), Țvetkov ; SPORTUL 
STUDENȚESC : Moraru — Strop 
(m’jL 60 Șerbămlcă), Cazam, Grflr 
gore, Munteanu — Iargulesccu 
Tăn&sescru, Rădulescu — Cățel; 
M. Sandu, Chihaia.

MențiomĂm că dim grup<a în 
cane joacă Spartufl. studențesc mat 
face pătate șd echipta turcă Be- 
șiktas istambufl, care niu a dLs.purtat 
nLcfl. um meci până acum.

TOMA HRISTOV

manta și Irlandei s-a terminat 
cu scorul de 3—1 (It—1) In fa
voarea oaspeților.

• La Glasgow, marți. In cam
pionatul lnterbritanic, Scoția ■ 
învins cu 1—0 (0—0) Irlanda de 
Nord.

• Disputat marți, la Berna, ta 
C.E. (grupa a 4-a), meciul dintre 
echipele Elveției șl Islandel s-a 
Încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) 
In favoarea gazdelor.

g.aocbe W odmR.lu.oti. . «d WM *■ ». Ceelo *4, *. ™ * 1’ 7 * Ul" ”
P«alre strâinâtali x prfa UXM - d«paftsaitfttsl axport bapart prasd, P.O. Boi 134-137, 11 224. Mr. 13 DKtaftrtr at. >.

fS.UA

