
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NiCOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN SPANIA

Miercuri, în cea de-a treia 
zi a vizitei de stat pe care o 
efectuează în Spania, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții de onoare ai orașului 
Valencia.

Ora 9,15. Avionul prezidențial 
aterizează pe aeroportul Ma
nises, pavoazat cu drapelele de 
stat ale României și Spaniei.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu stat 
întîmpinati cu căldură de gu
vernatorul civil al Valenciei, 
Enrique Millian, de comandan
tul regiunii militare Valencia, 
Jaime Milans del Bosh, de 
rectorul Universității. Saturnino 
della Piaza.

După încheierea ceremoniei 
de la sosire, coloana oficială — 
escortată de o gardă de 
tocicliști — se Îndreaptă 
Piața Primăriei din centrul 
lenciei.

La intrarea în Palatul 
măriei — una dintre clădirile 
monumentale ale orașului — 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
stat întîmpinați de noul pri
mar, socialist, al Valenciei — 
Fernando Martinez Castellano, 
împreună cu soția, Encarno 
Sanchez de Martinez.

în numele celor prezenți, al 
locuitorilor orașului Valencia, 
primarul urează președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un cordial și 
prietenesc bun sosit, exprimin- 
du-și, totodată, deosebita plă
cere de a avea prilejul să-l 
cunoască personal pe conducă
torul poporului român și să-l 
aibă chiar ca oaspete mult 
stimat.

în continuare, în Salonul o- 
glinzilor, are loc ceremonia lu
minării „Cheii orașului" Valencia 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
în semn de 
țuire față 
român.

în semn 
statului român 
exemplar din 
veche colecție de texte de legi 
și ordonanțe ale Municipiului 
Valencia, iar tovarășei Elena 
Ceaușescu, o frumoasă statuetă 
din ceramică, lucrată cu mă
iestrie de artizani locali.

Au luat cuvintul primarul 
orașului Valencia și președin
tele Nicolae Ceaușescu.

La rugămintea gazdelor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în „Cartea de onoare** 
a Primăriei din Valencia.

La plecare, înalții oaspeți 
români își iau un călduros ră
mas bun de la gazdele muni
cipale. Numeroși cetățeni aflați 
în Piața Primăriei salută pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
exprimîndu-și bucuria și satis
facția de a-i avea ca oaspeți

mo- 
spre 
Va-

Pri-

Ceaușescu

înaltă stimă și pre- 
de șeful statului

i

de omagiu, șefului 
i se oferă un 

„Libro Fuero",
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de onoare în orașul lor. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu șl 
varășa Elena Ceaușescu 
pund acestor manifestații 
simpatie.

De la primărie, coloana 
cială s-a îndreptat spre fabrica 
de textile „Lois", după care 
sînt vizitate Universitatea mun
citorească, important centru de 
invățămînt din Valencia, și 
modernul combinat siderurgic 
din SagSnta.

★
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 

____ w___  au participat la un 
dejun oferit în onoarea lor de 
primarul orașului Valencia, 
Fernando Martinez Castellano, 
și soția acestuia, Encarno San
chez de Martinez.

în cadrul dejunului, primarul 
orașului Valencia și președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia au rostit scurte toasturi. _

După dejun, oaspeții români 
au părăsit 
Aranjuez.

Miercuri, 
Ceaușescu 
Ceaușescu

to- 
răs- 

de

ofi-

Valencia, revenind Ia

★ 
tovarășul Nicolae 
secretar general al
Comunist Român,

Miercuri, 
Ceaușescu. 
Partidului ________ _________
președintele Republicii Socialis
te România, a primit pe Ela- 
dio Garcia Castro, 
neral al Partidului 
Spania (P.M.S.), și 
guado, membru al 
P.M.S.

întrevederea s-a ______
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

secretar ge- 
Muncii din 
Nazario A- 

conducerii

desfășurat

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

a primit, miercuri după amia
ză, la Palatul Aranjuez — re
ședința ce i-a fost rezervată pe 
timpul vizitei in Spania — pe 
Javier Gonzales Estefani Aqui- 
lera, președintele Confederației 
spaniole a întreprinderilor mici 
și mijlocii, organizație care de
ține o pondere deosebit de în
semnată în economia Spaniei.

★
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român.

Miercuri, 
Ceaușescu, 
Partidului ______ |
președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la Pa
latul Aranjuez, delegația Parti
dului Socialist Muncitoresc Spa
niol (P.S.M.S.).

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă prietenească, de caldă 
cordialitate.

★
în seara aceleiași zile, pre

ședintele Nicolae -Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a primit. Ia Palatul 
Aranjuez, pe generalul în re
zervă Manuel Diez Alegria, 
președintele Institutului pentru 
Relații Internaționale din Ma
drid, și pe soția acestuia.

Intilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitata 
și prietenie.

Campionatele ECH|pA MASCULINA A ROMÂNIEI 
balcanice

ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI

Turcia,Fazi din meciul România 
Floreasca

desfâșurat ieri in sala 
Foto : V. BAGEAC

După 33 de ani. Bucuceștiul 
este din nou gazda Campiona
telor balcanice de volei — a 
12-a ediție la masculin și a 10-a 
la feminin —> sala Floreasca 
fiind pregătită sărbătorește pen
tru acest eveniment, la care 
participă reprezentativele Al
baniei, Bulgariei, Greciei, 
goelaviei, Turciei și României.

Meciurile de ieri au fost pre
fațate de o frumoasă festivi
tate de deschidere. Un mo
ment emoționant l-a constituit 
prezența jucătorilor și jucătoa
relor din primele echipe ale

Iu-

PROGRAMUL ZILEI DE 
ASTAZI, 
ora 14.30: 
cia (m), 
gări a (I), 
goslavia (f). 
Grecia (tr.).

tocepind de la 
Bulgaria — Tur- 
Aibania — Bul-
Komănri — Iu- 

Romănia —

României, participante la edi
țiile dta 1946 și 1947- ale Bal
caniada : Magda Niculeșcu, 
Marcela Dumitrescu, Livia Tho
mas, Coca Bunescu, Sodica Să- 
deanu, Elena Lazâr, Mimi Prun
ca. Dumitru Medianu, Cosii 
Herold, Gheorghe Constantines- 
cti, Miron Georgescu, Nicolae 
Dragorairescu și Savel Ciofu, 
cărora Ii s-au laminat din par
tea C.N.E.FB. și a federației 
de specialitate plachete oma
giale. fiind felicitați de că
tre tovarășul general it. Marin 
Dragnea. prim-vicenr^evl^nf» al 
C.N.E.F.S., pentru 
in dezvoltarea voi 
r.esc. De asemene; 
frumoasele demon

tele loc 
româ-

oferi-

La Campionatele balcanice de lupte de la Jambol

COPIII AU DAT 0 LECȚIE... TINERILOR I

te de 
buriie . ... ,__
și 2, „Viitorul" și Școala gene
rală nr. 156.

După aceste momente festi
ve, în aplauzele spectatorilor 
și-au făcut apariția formațiile 
masculine ale României și Tur
ciei. Partida a început în nota 
de dominare a sportivilor noș
tri, care au condus, la un mo
ment dat, cu 10—1. Echipa tur— 
că n-a renunțat, totuși, la lup-

micii sportivi de la clu- 
școlare „Triumf", nr. 1

tă, reușind să reducă din han
dicap, ca urmare și a slăbirii 
de către sportivii noștri a rit
mului în realizarea combina
țiilor la fileu; Dar, diferența 
mare de soor nu a putut fi 
recuperată, astfel că setul ia 
sfirșit cu 15—7. Revenirea vo
leibaliștilor turci se face însă 
simțită în setul secund, cînd, 
spre surprinderea publicului, 
d-jpă un moment de echilibru 
la 6, ei preiau conducerea și 
ciștigă setul I Eforturile de
puse își spun cuvintul ta urmă
torul set în care Dumănoiu, ti
ros, Tutovan și compania se de
tașează. Se părea că totul se 
va sfîrși repede, dar în setul 
patra, sportivii turci — de la 
care s-au detașat Ugur, Semih 
și Ismet — se „agață" de fie
care minge lăsîndu-se cu greu 
depășiți. După o oră și ceva 
de joc. reprezentativa Româ
niei si-a adjudecat victoria cu 
3—1 (7, —8, 6, 12). Arbitrii 
S. Panteleev (Bulgaria) și F. 
Bilal (Albania) au condus bine 
următoarele formații : ROMA
NIA : Oros, Dumănoiu, Pop 
(Păușescu), G. Enescu (Stere), 
Tutovan (Ilînda), Girleanu;

Emanuel FÂNTÂNEANU 
Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)

ÎNCEP SPRINTURILE FINALE
IN „CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL»»

Ieri au ioM trase Ia sorți „sferturile" de la 13 iunie
sferturi- 
la fotbal

Tragerea la sorți a 
lor „Cupei României" 
a fost deosebit de animată, lă- 
sind impresia că echipele nu 
vor să scape prilejul de a de
păși nivelul de joc al campio
natului, deloc ridicat. Așa se 
face că reprezentanții echipe
lor au fost prezenți mult îna
intea orei oficiale a tragerii la 
sorți, 12. între timp, inerentele 
pronosticuri și deziderate. Va
lentin Stănescu : „Vreau să că
dem cu Steaua sau Dinamo. E 
mult mai ușor să joci cu a- 
cestc două echipe pe un teren 
neutru, decit la București, in 
finală**. Ion Nunweiller, ca și 
Victor Dumitrescu, reprezen
tantul stelîștilor, nu-și ascund 
dorința de a avea drept par
tener ta sferturi pe Steagul

An- 
repre- 

declară 
„Sper să jucăm re-

Pe cea mal înaltă treaptă___ . a 
podiumului de onoare, Ilie Matei, 
campion balcantc la cat. 90 kg. 
(greco-romane), încadrat de 
Komșev (Bulgaria), locul II șt 
de j. Tarteli (Iugoslavia), 
locul III.

• CIȚIVA PERFORMERI, DAR Șl SPORTIV] CARE N-AU CONFIR
MAT SELECȚIA • DECALAJUL VALORIC INTRE CELE DOUĂ STI
LURI SE CONSTATA Șl LA NIVELUL „SCHIMBULUI DE MllNE*.NIVELUL „SCHIMBULUI DE MllNE*. 

DE ■CE ?

roșu sau F.C.M. Galați, 
trenorul Ion Ionescu, 
zenttad Gloria Buzău, 
laconic: - - -
vanșa cu Sportul studențesc**.

Ora 12. Tragerea la sorți este 
efectuată de Cristian Țopescu. 
Cunoscutul crainic sportiv al 
televiziunii desface meticulos 
prima bilă, tip Loto-Prono- 
sport. Primul nume este

fapt, urr dublu nume : F.C. Ar
geș sau Sportul studențesc. A- 
poi, tragerea continuă non-stop, 
oferind următorul tabel :

© F.C. ARGEȘ (sau SPORTUL 
STUDENȚESC) - GLORIA BU
ZĂU
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

- STEAGUL ROȘU.
• F.C.M. GALATI - DINAMO.
• POLITEHNICĂ TIMISOARA

- STEAUA
Doi antrenori își văd con

firmate... previziunile. Ion Iones
cu ar putea juca revanșa cu Spor
tul studențesc (dacă „alb-ne- 
grii** vor reuși să cîștige cu 
F. C. Argeș), iar Ion Nun- 
weiller va avea în față echipa 
pe care și-a dorit-o : 
Galați. în sfirșit, toți 
„proverbiala șansă** a 
lentin Stănescu, care, 
de victorie, mal are

F.C.M. 
remarcă 
lui Va
in caz 

destule 
variante pe drumul spre... fi
nală al fotbaliștilor eraioveni, 
deținători ai „Cupei".

...Ca întotdeauna după trage
rea la sorți, asistăm la pri-

A.

de 
la

Campionatele balcanice 
lupte, desfășurate recent 
Jambol (Bulgaria), au consti
tuit pentru toți participanții — 
componenți ai echipelor de ti
neret și copil — un prilej de 
afirmare a talentului și posibi
lităților de progres pentru ca. 
Intr-un viitor apropiat, ei să 
poată concura cu șanse reale 
la marile competiții ale aces
tei discipline. Firește, întrece
rile de la Jambol au repre
zentat un examen important și 
pentru sportivii români, „schim
bul de mîine", de la care aș
teptam multe răspunsuri pri
vind perspectivele de întine
rire continuă a loturilor noas
tre reprezentative.

Bilanțul realizat de tinerii 
sportivi români la cea de a 
29-a ediție a Campionatelor 
balcanice de lupte exprimă 
concludent situația actuală e- 
xistentă în această ramură de 
sport, la nivelul „speranțelor": 
un loc I, șapte locuri II și cinci 
locuri III în competiția de ti
neret și șase locuri I ta între»

cerea organizată, prima 
in mod oficial, pentru 
Concluziile generale se 
prind limpede. Remarcăm, ast
fel, un foarte frumos succes al 
celor mai tineri luptători, co
pil talentați, bine pregătiți, cu 
o puternică dorință de a ob
ține victoria. în schimb, rezul
tatele de ansamblu ta princi
pala competiție de la Jambol 
— cea rezervată luptătorilor 
pină la 20 de anf — nu stat 
de natură să aducă mulțumire 
deplină nici federației de spe
cialitate, nici antrenorilor și, 
firește, nici sportivilor [——
cipanți. Trebuie 
plus, precizarea 
întreceri, ca și 
competiții, s-a 
lajul valoric existent între cele 
două stiluri, luptătorii de la 
greco-romane adueîndu-și din 
nou principala contribuție la 
bilanțul general al echipei

parti
ta 

aceste 
mari

să facem, 
că la 
la alte 
reflectat deca-

(Continuare in pag. 2-3)

copii, 
des-

Costin CHIRIAC

Murariu, protejat de propria-i grămadă, deschide spre coechi
pierul său Suciu... (Fază din meciul Steaua, — Dinamo 15—13) 

Foto : Ion MIHAICA

(Continuare în pag. 2-3)
Citiți cronicile etapei intermediare a campionatului de rug&g 

în pag. 2—3.



AȘA
SUSȚINĂTORI,

DA !
Cu prilejul festivitățiiCu prilejul festivității de 

premiere a fruntașilor Divi
ziei A la baschet feminin, 
după decernarea cupei, me
daliilor și tricourilor cucerite 
de Crișul Oradea, campioană 
națională, am asistat la un 
moment inedit și emoționant. 
Doi tineri s-au îndreptat 
spre grupul orădencelor, fe- 
licitlndu-le și oferindu-le cite 
o frumoasă plachetă, cu in
tarsii din lemn, reprezentând 
jucătoare de baschet in dis
pută pentru minge. Nu vom 
insista asupra calităților ar
tistice — indiscutabile — ale 
plachetelor. Vom sublinia, tn 
schimb, simbolul lor : atașa-

mentul lui Robert Asztalos 
(tipograf la l.P. Crișana) și 
Ladislau Illes (timplar la fa
brica Alfa), față de echipa 
de baschet Crișul, ai cărei 
susținători pasionați slnt de 
mulți ani de zile. Sint adevă- 
rați suporteri, oameni care, 
de pildă, nu au pregetat ca 
la meciurile dificile (și au 
fost destule) să însoțească, 
pe cheltuieli proprii, forma
ția favorită In deplasări.

Am semnalat aceste exem
ple cu dorința ca ele să tre
zească un cit mai larg ecou 
in rindurile numeroșilor sim- 
patizanți ai altor echipe și 
cu speranța de a intilni cit 
mai rar cazuri tn care așa- 
zisa „pasiune" pentru o for
mație sau alta se manifestă 
doar prin... huiduieli adresate 
adversarilor sau arbitrilor i

Dumitru STĂNCULESCU

La Satu Mare
In dimineața aceea frumoasă 

de primăvară, cu soare puter
nic, am plecat prin vechiul și 
mereu mai noul municipiu 
Satu Mare pentru a vizita ci- 
teva baze sportive școlare. Ne 
propusesem să vedem cum au 
fost ele pregătite pentru noul 
sezon, cum sint gospodărite.

Primul popas l-am făcut la 
Liceul industrial UNIO fi sur
priza a fost dintre cele mai 
plăcute. Am găsit aici o bază 
frumoasă, folosită din plin, de 
vreme ce, intr-o dimineață 
oarecare, putea fi asemuită cu 
un furnicar. Animație, neobiș
nuită am putea spune, am intil- 
nit in jurul celor 4 mese de 
ciment pentru tenis, construite 
in curte („Avem un campionat 
pe clase" — ni s-a explicat). 
Ocupate erau și terenurile de 
tenis, volei și handbal — ulli-

PREGĂTIREA FARA RAGAZ, 
SINGURA CALE 

SPRE REALIZAREA PERFORMANTELOR
Interviu cu antrenorul ION PUICA

Cum am anunțat, simbătă, 
pe Stadionul Republicii, alergă- 
toarea Maricica Puică, de la 
Olimpia București, a înregis
trat — cu 5:33,5 — cel mai 
bun rezultat mondial in pro
ba de 2000 m (record mondial 
neoficial). Această performanță 
lasă să se întrevadă cifre bune 
și pe distanțele pficiale ale a- 
lergărilor feminine la 1500 m și 
3000 m. In legătură cu acest 
record, am solicitat 
interviu antrenorului 
că. care, la început, 
clarat : „Dacă n-ar 
ploaia aceea, cu grindină, 
a făcut alunecoasă pista, 
siguranță Maricica ar fi 
„cronometre" și mai bune. Eu 
însă sînt și așa foarte mulțu
mit La 800 m am înregistrat-o 
în 2:15,0 iar la 1500 m în 
4:10,0, timpi de pasaj care mă 
satisfac. Cele două jumătăți 
de cursă au arătat 2:47,0 și 
2:46,5

— Dar, ce reprezintă, în 
fond. această cursă pe 
2000 m ?

— în fiecare an, în luna mai, 
Maricica efectuează o cursă pe 
2000 m. pentru controlul pre
gătirii. Cea de simbătă ne-a 
arătat că pregătirea desfășura
tă a fost bună și că putem aș
tepta cu încredere viitoarele 
starturi, cu speranțe în reali- 

a

un scurt 
Ion Pui- 
ne-a
fi

de- 
fost 
care 

cu 
avut

zarea unor rezultate bune, 
noi recorduri.

— La ce recorduri 
gîndiți ?

— Evident. la cele 
cursele de 1500 m și 3000 m. 
Ambele recorduri aparțin Nata- 
Mei Mărășescu, de la „europe
nele" de la Fraga, și au o 
foarte bună valoare internațio
nală 3:59,8 Și, respectiv. 8:33.5. 
Cu adversare redutabile, am

vi

din

convingerea că Maricica va pu
tea întrece. în viitorul apro
piat aceste rezultate. La sfîr
șitul lui iunie, de pildă, la 
Sofia, în cadrul semifinalei 
„Cupei Europei", la 3000 m, 
Maricica se va Intilni, între 
altele, și cu norvegianca Grete 
Waitz, una dintre cele mai 
bune alergătoare din lume pe 
această distanță. Cred că a- 
tunci, dacă timpul va fi bun, 
în compania Gretei. Maricica 
va putea înregistra un rezultat 
sub 8:30,0 (N.R. recordul mon
dial aparține sovieticei Ludmi
la Braghina, din 
8:27,1).

— Să ținem, 
nii strînși la 
Maricicăi...

— ...și ale celorlalte atlete 
românce, capabile și ele de re
zultate cu mult mai bune decit 
cele de pînă acum 1

— Care este „secretul" 
succeselor Maricicăi ?

— Nu-i vorba de nici 
secret, ci de o muncă intensă, 
într-un volum și de o calitate 
corespunzătoare. Pregătirea fără 
răgaz, într-o deplină seriozi
tate. este singura cale spre rea
lizarea unor înalte obiective. 
Simbătă, de pildă, chiar în di
mineața recordului, pe Stadio
nul Tineretului, Maricica a fost 
prezentă la antrenament (3000 
m alergare ușoară, 5X100 m 
cu 1/2 forță și 2000 m aler
gare de încheiere). Acum, ceea 
ce-i trebuie sînt concursurile 
cu adversare corespunzătoare, 
și in primul rînd, cu reputa
tele noastre atlete Natalia Mă
rășescu și Ileana Silai. Din în
trecerea lor atletismul nostru 
va avea numai de cîștigat !...

V. MIHAIL

1976, cu

deci, pum- 
încercările

un

E3

PREA MULTE „MĂRTURII"
CARE ATESTA ABSENȚA 

SPIRITULUI GOSPODĂRESC.
micimul dispunlnd și de două 

tribune. O bază sportivă bine 
întreținută, care place și. ' 
atrage. Terenurile, barele, pla
sele de sirmă înconjurătoare și 
porticul de gimnastică _ sint in 
bună stare de folosință, vopsi
te in' culori diferite, atrăgă
toare. De reținut : aici există 
și instalație de nocturnă.

In continuare, am trecut pe 
la Baza Clubului sportiv școlar 
— cea mai mare din localitate, 
dispunînd de toate condițiile 
pentru a deveni o bază-mo- 
del. Are teren de fotbal, te
renuri de tenis, handbal, bas
chet, sectoare de aruncări pen-

deci,

tru atletism, gropi de sărituri. 
Numai că aspectul general al 
complexului lasă de dorit, ceea 
ce dovedește că gospodărirea 
lui nu este, așa cum ar fi fi
resc, in centrul atenției inspec
toratului școlar județean, al 
gospodarilor orașului și al 
propriilor săi gospodari. Pretu
tindeni, mult praf, gardurile 
ruginite, nevopsite, ca dealtfel 
și barele porților terenurilor 
de fotbal și handbal; gropile 
de sărituri par părăsite. una 
dintre ele neavind decit o mi
că parte din nisipul necesar; 
un panou de baschet n-are 
inel, celălalt n-are plasă. As
pect dezolant, de neînțeles, al 
unei baze folosite de foarte 
mulți elevi din municipiu. In 
contradicție flagrantă cu spa
țiul de alături (rezervat 
tabere școlare), plin

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CA
RUGBYȘTII DE LA STEAUA (15-13 CU DiNAMO), 

UN IMPORTANT PAS SPRE TITLU
Ieri, etapă intermediară in cam

pionatul de rugby. Ciștigind par
tida cu Dinamo, Steaua a luat o 
serioasă opțiune pentru titlu, tn 
timp ce la Iași Știința Petro
șani a fost învinsă fără drept de 
apel.

STEAUA — DINAMO 15—13 
(12—3). Principalul meci al zi
lei, programat, pe terenul 
Steaua, și-a meritat calificativul 
de derby. Mai ales pe planul 
dramatismului, pentru că sub 
raport spectacular, jocul a fost 
destul de fragmentat, insuficient 
închegat și deci lipsit de cursi
vitate. Finalul de meci, insă, in
candescent, a relansat valențele 
unei partide altfel destul de a- 
nonimă, anulînd totodată și e- 

ploi deprimante 
în minutul 1 
sfîrșit odată

s-a bucurat

co

al 
cu

de

fectele unei 
care a început 
intîlnirii și s-a 
fluierul final !

Steaua, care
avantajul vintului, a luat iniția
tiva. Primii în măsură «să des
chidă scorul sînt însă dinamo- 
viștii (min. 10 Constantin trimi
te balonul în bară la o lovitură 
de pedeapsă, cu ajutorul neaș
teptat al unei rafale de vint 1). 
Urmează trei „momente-Steaua": 
min. 17. Codoi 
vintul (tot el !) 
lateral ; min. 
fentă, și... tușă
25 CODOI. după o bună fază 
de atac, „pune" primul ..drop" 
și : 3—0. CONSTANTIN readu
ce echipele la egalitate relativ 
repede (min. 32 l.p.). Apoi 
Steaua, care face un joc mai 
bun (Corneliu, Pintea, Posto- 
lachi, Munteanu și toată trupa) 
punctează pe rînd prin CODOI 
(min. 35 l.p.), ALEXANDRU 
(min. 38 drop) și din nou CO- 

o

ratează o l.p., 
duce balonul 

20 Alexandru, 
de but ; min.

DOI (min. 39 l.p.), după

CLASAMENTUL'
1. STEAUA 9 8 0 1 220- 65 25
2. Dinamo 9 6 0 3 137- 86 21
3. Grivița roșie 10 5 1 4 96- 89 21
4. Șt. Petroșani 8 6 0 2 103 106 20
5. Farul 10 4 2 4 110- 65 20
6. Sp. studențesc 9 3 0 6 73-131 15
7. Pol it. lași 10 2 1 7 126-188 15
8. Rapid 9 1 0 8 74-219 11

9. Univ. Timiș. 10* 7 1*2 116- 34 25
10. C.S.M. Si-biu 10 6 0 4 135- 70 22
11. Șt. B. Mare 10 5 1 4 100- 33 21
12. Rubm. Bîrla-d 10 5 1 4 91- 72 21
13. „Poli* Cj.-Nap. 10 4 1 5 62- 56 19
14. C.F.R. Brașov 10 3 2 5 53-166 18
15. Midia Năvodari 10 3 1 6 42- 71 17
16. Minerul G.H. 10 2 3 5 35-125 17

ficiat" și de greșelile grave ale 
apărării giuleștene. Ceea ce și 
explică această neașteptat de 
mare diferență de scor. Meciul 
nu s-a ridicat la un nivel deo
sebit, de vină fiind și ploaia 
care nu a contenit. Punctele 
învingătorilor au fost realizate 
de PLOȚKI (2 încerc.), N. DI
NU și BORȘARU (cite o în
cerc.). HOLBAN (l.p.) și OL- 
TEANU (tr.), respectiv NASTA- 
SE și ȘIȘIU (cite o l.p.). Ar
bitraj bun : FI. Tudorache.
(Em. F.).

R. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — R.C. GRI VIȚA ROȘIE 
7—6 (0—0). Victorie muncită a 
studenților, obținută in extre
mis (min. 79). după o evoluție 
inegală, cu ratări inadmisibile 
și cu o strategie aplicată dese
ori greșit. De partea cealaltă, 
R.C. Grivița Roșie a avut o 
prestație mai lucidă, a acționat 
mult mai omogen și numai scă
derea de ritm din ultimele 10 
minute a determinat rezultatul 
final. Realizatori : ST. CĂINA- 
RU (încerc, min. 55) și A. HA- 
RITON (l.p. min. 79) pentru în
vingători, respectiv SIMION (2 
l.p. min. 48 și 72). A. Găgeatu 
a prelungit nemotivat meciul 
cu 5 minute. IT. Si.).

In grupa a II-a (9—16) s-au 
înregistrat rezultatele : C.S.M. 
SIBIU — C.F.R. BRAȘOV 63—3 
(32—3) : UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — MINERUL G.H. 
31—3 (3—3) ; MIDIA NĂVO
DARI — POLITEHNICA CLUJ- 
NAPOCA 6—4 (6—0) : ȘTIINȚA 
BAIA MARE — RULMENTUL 
BTRLAD 14—6 (14—Or.

• Pe stadionul Olimpia din Ca
pitală au început ieri după-amla- 
ră meciurile turneului de ‘ 
al celor 4 rfștjgătoare de 
ale Diviziei B. In primul 
Vulcan București a dispus 
Electrotîmiș Timișoara cu 
(6—7), punctele fiind realizate de 
Marin (2 l.p.c.), Prisăcaru și Săn- 
doi — cite o Încercare, respec
tiv Preda (l.p.c.) și Chișobaru 
(inc.).

In cel de-al doilea meci, Con
structorul Constanta s-a impus 
în fața echipei Locomotiva Bu
zău : 10—3 (6—3). Au marcat 
Spinoche (tnc. + l.p.), Neagu 
(l.p.c.), respectiv Gomoiescu 
(l.p). Vineri au loc întîinirile 
Constructorul — Electrotimiș și 
Vulcan — Locomotiva. (O. GUȚU, 
corespondent).
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• ORAȘUL GHERLA a găz
duit in premieră o întrecere 
autoniobilaisttăcă de Indemina- 
re, organizată, In cadrua ,J>a- 
ciadei", die către filktefla AX?.R. 
din localitate. Pe traseul <kn 
piața Libertății am evoluat 10 
mașini, cel mai fademinatlc 
șofer fiind Gheorghe Stmaon 
(cercul A.C.R. — meseriașul), 
care a cișfâgart concursul. 
• 12 ȘCOLI GENERALE, 10
din Călărași și cite una dto 
comunele Modela si Cuza 
Vodă, au participat la ediția 
a doua a „Cupei primăverii" 
la fotbal!. Finala s-a tksputat 
între elevii din ModeJu și 
Cuza Vodă, trofeul revenind 
echipei din Modeiu, învingă
toare cu 6—3 (antrenor, prof. 
V. Stere). ■ DIN rNITLATI- 
VA Liceului metalurgic cHn 
Reșița s-a organizat o Între
cere’ pe țară la șah între 
■unitățile de favățămtat apar
ținând de Mimisterull Indus- 
trici Metalurgice. Pentru fina
lă s-au caiMioat 8 băieți și 8 
fete, ciștig de cauză avtad 
Maria Dragomir (IZc. meta
lurgic Călan) cu 5‘/i p șl Con- 
aftantin Stafie (Lâc. metalurgic 
Roman) cu 6V3 p. a L.A CO
OPERATIVA meșteșugărească 
Unirea din Măcdn, unitate 
distinsă recent cu drapelul și 
diploma de cooperativă frun- 
tașă pe UCBCOM, sportul se 
află la loc de cinste. Echipa 
de volei fete, toEfințată dear 
cu trei ani in uirmă (antre
nor praf. Gh. Zaharila.), a câș
tigat campionatul județului 
Tuilcea. a PE STADIONUL 
OLTUL din Sf. Ghearghe a 
avut loc duminică, ta ctastea 
„Anului internațional al copi
lului", o miare manifestare 
sportivă organizată de imspec- 
toraiiul școlar județean șl 
C.J.E.F.S. Pe gazonul din fața» 
tribunelor, aproape 6000 de 
pionieri și elevi au prezentat 
un foarte reușit program de 
gimnastică de ansamblu. Cei

Cluj-Napoca au găzduit o 
frumoasă întrecere de hand- 
bal-fete, organizata de forul 
sindical județean sub egida 
„Daciadei". Cupa pusă ta joc 
a revenit formației Record, 
învingătoare ou 14—9 și 7—4 
fa meciurile cu echipele Farmec 
și, respectiv, Flacăra. • CU 
PRILEJUL ÎMPLINIRII S 
cinci ani de la oonstătuârea 
asociației sportive FEPA Bir- 
îad, de pe Hngă întreprinde
rea de elemente pneumatice 
șl aparate de măsură, s-a 
organizat, sub auspiciile „Da- 
eiadei", competiția pugilistică 
dotată cu „Cupa FEPA". In 
ede două gale au urcat 
treptele ringului boxeri din 
lași, Focșani și Birlad. Pe 
echipe a câștigat Unirea 
Focșani, iar la individual au 
terminat pe primul loc F. 
Bulancea (FEPA), V. Babaciu 
(Ruftaieratufl), L. Mocanu, M. 
Bchim, C. LesnSe, V. Lupu 
(toți de la Unirea Focșani) și 
L Leancă CN&colina Iașd).
• LA REDACȚIA riarului 
„Viața Buzăului” a avut loc 
un simultan de șah la 11 
mese, dat de maestrul spartu- 
»ui Alexandru Cheșcă, care a 
câștigat 10 partide și a pier
dut una la VasSe Dragomanu.
• DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 
P.T.TJL PRAHOVA a . organi
zat, pe stacLonul Poiana Cîm- 
ptne, cea de a treia ediție a 
crosului poștașilor, la care au 
fost prezenți peste 100 de 
oancurenți. Au cîștigat: Elena 
Blumb (Of. P.T.TJL Breaza) 
șa Km Marina (Of. P.T.T.R. 
Azuiga).

RELATĂRI DE LA : D. Va
tan, N. Constantinescu, D. 
Glăvan. I. Jipa, Gh. Briotă, 
M. Radu, E. Iovu, D. Soare 
și E. Stroe.

unei 
.. . de ver

deață, cu locuri de joacă și că
suțe frumos vopsite, ca intr-o 
lume de basm...

Terenuri sportive există 
Liceul industrial nr. 6. 
handbal, volei, tenis, ba 
și o ingenioasă pistă de 
tism (200 m) in jurul curții și 
clădirii liceului. O bază bună, 
in general, căreia i-am repro
șa. de asemenea, aspectul neîn
grijit, paragina unui panou de 
baschet, lipsa unei porți (cel 
puțin) de fotbal, sport foarte 
iubit, după cite ne-am putut da 
seama in liceu (in ziua vizitei 
noastre se juca fotbal în curte, 
pe un teren de handbal, pe o 
alee !) Și școala generală 
nr. 10, are o bază sportivă pen
tru cei aproape 1000 elevi ai 
săi, cu mai multe terenuri. 
Dar și aici panourile de bas
chet n-au plase, o groapă de 
sărituri n-are nisip, tribuna are 
multe bănci deteriorate...

Patru baze sportive, dintre 
care doar una — cea de la 
UNIO — cu un aspect cores
punzător. In locul unor amena
jări care... să rida in soare, 
baze bătrine parcă, neîngrijite, 
care vădesc carențe in spiritul 
gospodăresc al celor care le 
patronează. Se mai miră cineva 
că sint ocolite de iubitorii spor
tului ?

și la
De 

chiar 
atle-

Modesto FMRARINI

„gaură" 
dispozitivul 
12—3. Min. 
fierbinte la 
stantin își 
minge care 
tră in terenul de țintii, dar Fui- 
cu răsare ca din pămînt și își 
salvează echipa de la o încer
care gata făcută.

La reluare, jocul nu se schim
bă imediat și după o tușă ciști- 
gată de Cioarec^ Șuciuji trans
mite lui 
reușește un 
și e 15—3 1 
se trezește 
teribilă de 
îi dă lui CHIRICENCU o pasă 
ideală, de eseu și 15—7 (min. 
51). „Alb-roșii" atacă pe fiecare 
minge și CONSTANTIN mal iz
butește o l.p. (min. 57). în min. 
65 Zafiescu este eliminat pen
tru lovirea lui Constantin (pînă 
dnd își va face de cap ?). în 
min. 72 CONSTANTIN își mai 
apropie echipa de Steaua prin 
l.p. : 15—13 ! Și acum urmea
ză lovitura de teatru : în min. 
76 Marghescu urmărește o min
ge în dribling, este cosit și. fi
rește, lovitură de pedeapsă. 30 
m din față, dar Constantin tri
mite a doua oară în bară ! și 
ratează astfel o victorie care 
dacă era de partea dinamoviș- 
tilor relansa întreg campionatul.

A condus — bine — C. Udrea.
Dimitrie CALLIMACH1

In

TURNEUL 
DE VOLEI DE LA 

CONSTANȚA
Sala sporturilor din Con

stanța se desfășoară un turneu 
Internațional de volei. Rezultate 
din prinia zi: Chimpex Constan
ța — Burevestnik Odesa 0—3 
(—13, —14, —9); Farul — C.S.Ș. 
1 Constanța 3—0 (5. 12, 5Ț. în
trecerile continuă. (Cornel POPA 
— coresp.).
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ALEXANDRU care 
nou drop (min. 48) 
Abia acum Dinamo 
și începe o cursă 

urmărire. Paraschiv

POLITEHNICA IAȘI — ȘTI
INȚA PETROȘANI 34—0 (6—0). 
Joc frumos, deși într-un singur 
sens, cu multe faze spectacu
loase pe treisferturi. Au marcat 
POPA. NISTOR, ANDREI, PE- 
TRIȘOR, MĂCĂNEAȚĂ. EBU, 
fiecare cite o încercare > FLO- 
RESCU a transformat 5 dintre 
ele. A arbitrat Al. Cișmaș. (D. 
DIACONESCU. coresp.).

RAPID — FARUL 6—21 
(0—10). Partida s-a desfășurat 
in nota de dominare a con- 
stănțenilor, care pe lingă atu- 
urile lor cunoscute au „bene

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
JUCAȚI LA

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la tragerea

Loto de mtine, 25 mai a.c. După 
numeroasele autoturisme „Da
cia 1000“ șl ClȘTIGURI ÎN NU
MERAR obținute la tragerile din 
această lună, există toate șansele 
ca tragerea de mîine să furnizeze 
amatorilor de Loto noi și mari 
satisfacții, dar... NUMAI CINE 
JOACA POATE C1ȘTIGA !

SÎMBĂTÂ, IN PALATUL SI 
CULTURII, DERBYUL STEAU/ 

LA HANDBAL
Forul de resort, F.R.H., ne-a anunțat c 

nostru, meciul STEAUA — DINAMO BL 
simbătă, la ora 17,30, fa Palatul sporturile 
tală. După cum se știe, această partidă i 
obținerea titlului național. în deschidere, 
tnnirea dintre Confecția șl știința Bacău

DE AZI FINĂ DUMINICA, BOi 
LA CICLISM

Cicliștii bucureștenl beneficiază 
de 0 activitate com petition al ă 
non-stop. Astăzi de pildă, de la 
ora 15,30 alergătorii viteziști vor 
evolua pe pista velodromului din 
șos. ștefan cel Mare, în compe
tiția dotată cu „Cupa Voința". 
Este prima zi a unor dispute ce 
vor continua sîmibătă, de la a- 
ceeași oră, tot pe velodromul Di
namo, întreceri la care vor par
ticipa juniorii de ambele cate
gorii, precum și seniorii.

Sfîrșitul acestei săptămîni îi 
va reuni pe cicliștii fondiștl. 
Pentru aceștia, vineri, cu înce
pere de la ora 16, se va desfășura 
etapa a IlI-a a „Cupei Bucu
rești". întrecerile vor avea loc 
pe șoseaua Olteniței, cu startul 
de la km 13,500, după cum ur
mează : seniori — 100 km , ju
niori mari — 00 km, juniori mici 
— 40 km. O cursă binevenită, 
întrucît duminică, de la ora 9,30 
se va da startul in campionatul 
municipiului București pentru 
proba de fond, competiție pentru 
care sportivii trebuie să fie cit 
mai bine pregătiți. Alergările de 
campionat vor avea loc cu înce
pere de la ora 9 șl se vor des
fășura pe 120 km — seniori, 100 
km — juniori mari și 80 km — 
juniori mici. Toți juniorii vor 
concura numai pe șoseaua Olte
niței, cu startul de la km 13,500, 
în timp ce seniorii vor devia de

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 23 MAI 1979. Extragerea 
I : 29 9 14 38 3 28 ; extragerea 
a II-a : 38 12 34 26 41 37. 
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 
1 252.324 lei din care 413.822 lei 
REPORT CATEGORIA I și 
14.005 Iei REPORT CATEGO
RIA 2.
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DINAINTE
De mai multă vreme, în 

sprintul nostru n-a Intervenit 
mai nimic nou ! Aceiași, me
reu aceiași alergători se ali
niază la startul marilor con
cursuri ale seniorilor șl, cu 
foarte rare excepții, lista ii- 
naliștilor la 100 m sau la 200 
m este de fiecare dată ace
eași : tot Sușeleșcu, Toma Pe
trescu, Bălțat Sau Dulgheru, 
tot clujenii Darvaș și Sze- 
kernyes ș.a. Și problema cîș- 
tigătorilor, la diferite reuni
uni, este, cam de regulă, re
zolvată încă înaintea finalei: 
pînă acum 2—3 ani Toma Pe
trescu, apoi Claudiu Șușe- 
lescu ...

Noul sezon de concursuri al 
anului 1979 ne aduce, lată, o 
noutate ! Se numește Gildo 
Tudor. în urmă cu cîteva zile, 
la concursul dotat cu „Cupa 
C.A.U.**, el a fost al doilea, 
după Șușelescu, dar cu a- 
celași timp (10,4 s), cronome
trat manual. La prima etapă 
a „Cupei României** a fost 
din nou al doilea, tot după 
Șușelescu șl tot cu 10,4, ca 
șl învingătorul său.

Cine este acest alergător a 
cărui apariție vine să „strice** 
parcă anumite rînduieli din 
sprintul nostru ’ s-a născut 
la Lipov, lingă Segarcea, în

Ianuarie 1956. A început să 
practice atletismul în 1973. ca 
elev al Liceului „Nicolae Bâl- 
cescu" din Craiova, apoi în 
perioada 1975—77 a concurat 
sub culorile clubului bueureș- 
tean Dinamo, după care a 
devenit student Ia I.E.F.S. șl 
alergător la C.A.U. unde-I are 
ca antrenor pe conL unlv. 
Dumitru Alexandrescu.

In ceea ce-1 privește pe Tu
dor, revelație a acestui În
ceput de sezon, este de ne
înțeles cum de-a Izbutit să 
se evidențieze atît de tirziu. 
la 23 de ani, șl abia după 
mal bine de 6 ani de activi
tate competitională. Se pare 
că el n-a reușit sâ-șl etaleze 
mai net calitățile, pentru a fi 
sesizate de timpuriu de teh
nicienii cu care a lucrat sau, 
pur și simplu, aceștia* ri-au 
văzut ce „se ascunde** în a- 
lergătorul oltean, astfel eă 
timpul a trecut, am zice, fără 
folos ...

într-un fel. exemplul Iul 
Glldo Tudor ni se pare eloc
vent pentru a demonstra, da
că mai este nevoie, că în 
atletismul nostru sumedenie 
de talente apar tîrziu sau trec 
neobservate în marea masă. 
Frămîntarea și răscolirea con
tinuă, în profunzime, a masei 
largi a tineretului. în cadrul 
diferitelor competiții 
sau în cadrul orelor 
cațîe fizică din școli, 
firese trebuie să se 
cu rezultate pozitive, ______
coperirea tinerelor talente de 
care atletismul nostru duce 
atîta nevoie. Și atunci, cu si
guranță, nu-1 vom mal ști 
dinainte pe cei 8 finaliștl al 
cursei de 100, pe cei 3 care 
vor urca pe podium la mal 
toate concursurile noastre. A- 
tunci, poate, vom avea șt noi 
un sprinter capabil să con
cureze cu succes la J.O. sau 
măcar Ia „europene*^! ...

noastre. Tocmai de acea, apre
ciem că analiza evoluției spor
tivilor noștri la campionatele 
balcanice de lupte trebuie 
cută diferențiat.

în întrecerile de tineret 
greco-romane subliniem 
mod deosebit comportarea__
Ilie Matei (cat. 90 kg) și bu
nele evoluții ale lui Marian 
Ștefan (48 kg), Florin Diaco- 
nescu (52 kg), Gheorghe Minea 
(74 kg) și Ion Ștignei (100 kg), 
clasați pe locurile secunde la 
categoriile respective. Facem 
aceste aprecieri nu numai prin 
prisma pozițiilor ocupate în 
clasamente ci, totodată, avind 
în vedere și faptul că unii 
dintre ei au fost net defavori
zați de arbitraje, pierzind ast
fel șansa meritată a unor suc
cese care ar fi Îmbogățit bi
lanțul de la Jambol. Am putea 
adăuga, de asemenea, faptul 
că pe saltelele de concurs, 
sportivii noștri au intilnit ți 
cițiva adversari care, se pare, 
au depășit binișor vîrsta de 
20 de ani prevăzută de regula
ment ! Nu este, însă, mai puțin 
adevărat că Ia alte categorii 
reprezentanții noștri nu au jus
tificat așteptările. Ne referim 
îndeosebi la Dănuț Staudt (57 
kg), Vasile Tudor (62 kg) și 
chiar la Ion Hanu (4-100 kg) 
care nu au dovedit nici pregă
tire corespunzătoare, nici pu
tere de luptă pe măsura încre
derii acordate prin selecția lor 
in echipa de greco-romane.

în competiția de lupte libere, 
dincolo de clasamentele finale 
ale celor zece categorii, nu pu
tem evidenția în mod deosebit 
decit pe Traian Marinescu (62

fă-

La 
în 

lui re
in

kg) și Costel Ghetuuș (+100 
kg) care s-au detașat de cei
lalți componenți ai formației, 
atit prin pregătirea tehnico- 
tactică cit și prin dăruirea și 
voința de victorie dovedite in 
meciurile susținute. Aceasta 
arată că la „libere" nu dispu
nem încă, nici la acest eșalon, 
de suficiente valori autentice 
care să determine o rapidă și 
convingătoare afirmare a 
prezentanților acestui stil
arena internațională. Este, fără 
îndoială, necesară o mare pre
ocupare a federației de specia-i 
litațe și a colegiului de antre
nori, o mai largă prospectare 
a centrelor de lupte in vederea 
depistării elementelor talenta
te, o pregătire 
susținută, solid 
științific a acestora. Este timpul 
ca. BENEFICIIND DE ACE
LEAȘI CONDIȚII. ÎNDELUN
GATUL DECALAJ VALORIC 
DE CARE AMINTEAM SA SE 
REDUCĂ CÎT MAI MULT ȘI 
NU PESTE MULT TIMP SA 
DISPARĂ, sportul 
fiind reprezentat cu demnitate 
și rezultate de prestigiu atit 
la greco-romane cit și Ia li
bere.

În încheierea acestor însem
nări o spgestie și un îndemn 
pentru toți cei care activează în 
această disciplină : copiii care 
au urcai prima treaptă a po
diumului de la Jambol. ea și 
alții care, fără indoială, există 
in dUerite centre de lupte din 
(ară să fie încurajați cit mai 
mult, înconjurați cu dragoste 
șt pasiune, pregătiți cu deplină 
competență, eu răbdare și în
credere. Poate că de aici* în
cepe, credem noi, drumul spre 
mari și prestigioase afirmări 
ale luptelor din țara noastră.

responsabilă, 
fundamentată

luptelor

opinii CE I HPStSTt TENISULUI COMAN ?

sportive 
de edu- 
în mod 
încheie 

cu des-

Am cunoscut la Tg. Jiu un 
profesor pensionar. In dumini
ca ace4a (ca dealtfel in toate 
duminicile anului cind vremea 
permite), se afla pe terenul de 
tenis de la Liceul industrial 
nr. 2. Se numește Leonid Ge- 
beanu și, așa cum ni s-a spus, 
este cel mai... vechi (sâ nu zi
cem bătrin) 
Tg. Jiu.

Poate 
profesor 
aceea a 
tiv mai bine de 30 de ani. Nu! 
Leonid Gebeanu este profesor 
de matematică !

— De ce vă mirați ? — ne-a 
întrebat. Eu consider că mate
matica și sportul trebuie să 
meargă mină in mină. Gim
nastica minții și gimnastica 
trupului. Am făcut la Tg. Jiu 
primul teren de tenis în 1947. 
in parcul orașului. Pe atunci 
1 se spunea : „sport de snobi". 
Au apărut însă, finalele „Cupei 
Davis“ in care au fost pre
zente rachetele românești. Si, 
drept urmare, terenurile de 
tenis din Tg. Jiu s-au Înmulțit 
ea... ciupercile după ploaie. în 
ee mă privește, ani de-a riadul 
am început in primăvară ea 
dte 80—100 de copii din care, 
toamna, la număratul— boboci- 

rămineau vreo 20 bor.:.

activist sportiv din

închipuiți că este 
sport și, deci, de

vă 
de 

activat pe târim spor

Romeo VILARA

BALCANICE DE VOLEI

Cota dragostei pentru tenis era 
în creștere. Am pus mină de 
la mină și am făcut o instala
ție simplă de iluminare pe 
timp de noapte la terenul de 
la liefeul unde eram profesor. 
Se juca de dimineața pînă 
seara. Dar tenis se juca și pe 
străzi, pe terenuri improvi
zate... Numai că, de la o vre
me, pasiunea pentru acest sport 
a intrat in declin. in orașul 
nostru. „Gorjenilor le lipsește 
idolul. Le trebuie o nouă... fi
nală in „Cupa Davis**, s-a spus. 
După părerea mea, altceva ne 
lipsește : propaganda, pe plan 
local, pentru acest sport și 
competiții la nivelul asociați
ilor sportive. Numai așa se 
poate revitaliza interesul pen
tru tenis. Și cred că această 
problemă nu este numai la Tg. 
Jiu, ci și in alte orașe.

S. NORAN

:auză 
hnei- 
’orok

iei

remonteze handicapuri ce 
reau insurmontabile. Fără 
djoială, cel puțin in acest meci, 
reprezentativa Greciei a cons
tituit o plăcută surpriză, chiar 
dacă in final ea a pacts it te
renul învinsă. Așadar, 3—2 
(10, —15, 6. —14, 3) pentru Iu
goslavia. Arbitrii români D. Ra
dulescu și A. Dragomir au con
dus foarte bine formațiile: 
IUGOSLAVIA: Trifunovic, Srbi. 
novskj (Nedeljkovîc), Malevic 
(Jovîc), Lozancic, Tasevski (Tra- 
vica), Kovacevic (Balandzic), 
Bogojevski: GRECIA: Laios,
Manovssaris (Kokkinaras), Ko- 
liopoulos (Polyzos), Kazazis 
(Nicolaidis), Govdakos (Doria- 
dis, Fioros), Yiorgantis.

Miiiiw furai uwiuiui
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• A. Radulescu a revenit de la Sofia ® Joc-icoală cu Carpați 
Sinaia

SINAIA, 23 (prin telefon). Așa 
e Ia munte. Marți la prinz ploua de 
„rupea pămintul-, iar după-a- 
miază era o vreme splendidă. 
Răcoare, aer curat, ambianță îm
bietoare. reconfortantă, cu alte 
cuvinte condiții optime de pre
gătire. Ședința de lucru a cu
prins alergări, exerciții de gim
nastică și jocuri cu temă, pe te
ren redus. S-a transpirat destul 
și geamurile autobuzului erau 
aburite după antrenament. Că
mătaru, care duminică a luat cea 
mai mare notă dintre „olimpici" 
(8), a șutat timp de 40 de mi
nute — din centrările lui Purima 
— la poarta apărată de Bucu (lui 
Speriatu i-a fost pus genunchiul 
in ghips, pentru două zile). Re
făcut, Coman * ‘* * 
tabăra celor 
tens.

Miercuri, la __ ___ ___________
pic a susținut un joc-școală cu 
divizionara C Carpați 
Meciul a fost .arbitrat- de către 
antrenorul FL Halagian. S-au fă
cut numeroase întreruperi, s-au 
repetat loviturile libere în apăra
re. -Olimpicii- au început jocul 
eu următorul „Îl- : Coman — 
M. Zamfir. Ștefânescu, Cirstea, 
Ivan — Augustin, AL Nicolae, 
Iovines eu — Cămătaru, Radu II, 
Stan. Scorul interesează mai pu
țin. a fost 3—1 pentru „olimpici-, 
care pînă la pauză înscriseseră 
de două ort (min. 5 — Al. Ni
colae, după o reușită combinație 
cu Zamfir ; min. 13 — Cămăta-

a trecut și el in 
care lucrează in-

ora 11, lotul ollm-

Sinaia.

ru). 
teva
nescu, _
Stan au fost înlocuiți cu Bucu, 
Stancu, Purima, D. Nicolae și 
M. Rad u can u. în min. 65. ulti
mul a înscris din centrarea lui 
D. Nicolae, dar, peste 10 minute, 
„olimpicii- aveau să primească 
gol la o acțiune inițiată de gaz
de pe flancul sting al selecționa- 
bililor. Să mai amintim cele 
două bare ale lui Cămătaru, din 
poziții excelente. Am notat, în
să. și unele pase greșite în ju
mătatea adversă și „un-doi“-uri- 
le exagerate în dauna șutului de 
la semidistanță (capitol în care 
s-au evidențiat doar Augustin și 
AL Nicolae). Din min. 67 gazde
le au introdus un om in plus, au 
jucat în 12 oameni, la cererea 
lui Halagian. dar această superio
ritate a adversarilor nu scuză 
unele greșeli comise în apărare, 
mai cu seamă greșeli de plasa
ment

In următoarea ședință tehnică 
se vor trage concluzile necesare, 
mai ales că unii jucători (din 
linia mediană și atac) nu au 
răspuns la „comenzi- așa cum au 
preconizat antrenorii.

La înapoierea la hotel, l-am 
găsit prezent și pe Aurică Ră- 
dulescu. revenit de la Sofia. Du- 
pă-amiază, el s-a încadrat în 
programul de pregătire, adică a 
luat parte la un antrenament de 
aproximativ o oră și jumătate.

Constantin ALEXE

După pauză s-au produs cî- 
modificări. Coman, Ștefă- 

M. Zamfir, Radu II și

I BRAȘOVUL, GAZDA TURNEULUI EIAAL DE JUNIORI
Dumineca trecută s-au disputat 

mecăurae ultimei etape a campio- 
natuhri republican de juniori. Au 
devenit, astfel, cunoscute echipele 
clasate pe primul loc în cele opt 
serii, care se vor alinia la star
tul turneului fina!. Este vorba de 
Sport Club Bacău (antrenor — 
Nicolae Radu), F. C. Constanța 
(Consibamtin Mareș), C.S.Ș. Pajura 
București (Gheorghe Ojoc), C.S.Ș. 
Craiova (NicoOae Zamfir), C.S.Ș. 
Timișoara (Toma Dobîndă), „U“ 
Cluj-Napoca (Petru Emil), Tracto
rul Brașov (Gheorghe Ciripoi) și 
F. C. Șoimii Sibiu (Viorel Muire- 
șan).

I
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„CUPA
(Urmare din pag. 1)

iri ele contacte în vederea stabi
lirii terenurilor neutre și — de 
comun acord — a arbitrilor. 
Politehnica Timișoara ii pro
pune Stelei — Craiova. Valen
tin Stănescu nu pare a fi de 
acord cu Sibiul, oferta „stega- 
rilor“. In schimb, aceste două 
echipe își aleg, fără dificultate, 
arbitrul : Otto Anderco. (Toate

„ȘCOALA SECUNZILOR4
Creșterea considerabilă a 

rigorilor antrenamentului fot
balistic. ca și complexitatea 
pregiurli unei formați de 
performanță au impus tot 
ma. mult pe antrenorul se
cund. Privit, la început, doar 
ea un principal responsabil al 
pregătirii fizice, antrenorul 
secund a devenit — ca ur
mare a necesităților determi
nate de evoluția fenomenului 
fotbaliste — un veritabil teh
nician. El trebuie să participe, 
astăzi, eu contribuții deter
minante la întreaga acțiune de 
antrenament si nu numai atit. 
Un vechi internațional de-al 
nostru ne spunea, nu de 
mult, eă antrenorul secund 
poate juca un rol binefăcător 
(ne glndlm numai la acest 
aspect, nu și la altele, când 
unii dintre colaboratorii an
trenorilor principali „lucrează” 
la slăbirea pozițiilor acestora) 
m direcția consolidării atmos
ferei, a unității sufletești, el 
poate fi, deci, un preparator 
psihic (să-l zicem așa) de 
mare "ti’''*** în dotarea unei 
echipe și eu acest argument 
devenit extrem de important 
(dacă nu decisiv) ta fotbalul 
de astăzi.

vază 
să 

se- 
cu

La echipele noastre de 
s-au ridicat și continuă 
crească mulți antrenori 
cunzi care și-au înțeles 
adevărat misiunea, muncesc cu
mare dăruire, corectitudine și 
pricepere, (find Începem șirul 
exemplelor trebuie s-o facem 
(ca șl acum) cu Tănase Dima 
care, iată, după „stagiul Pi
tești** culege binemeritate a- 
precierl pentru „perioada 
Dinamo*. Dar trebuie să mal 
vorbim și despre Constantin 
Oțet, care amenință, în mod 
amical și creator, poziția lui 
Dima. Și-apol și dapre alți 
tineri tehnicieni ea Nicolae 
Vătafu, Ștefan Czako, Viorel 
Kraus, K. Gross, D. Ștefan, 
A. Erdogh, L Marica etc., care 
iac o adevărată „școală de 
secunzi” alături de principalii 
responsabili tehnici. Și n-am 
vrea să-l uităm, in această 
înșiruire, pe cel mai proaspăt 
„secund”, pe Ion Obiemenco. 
Sperăm ca cei mai mulți din
tre acești colaboratori ai an
trenorilor principali să urme
ze traseul așteptat, ajungind 
tehnicieni ‘ ‘
și trecind 
tulari de

v al orc și și apreclați 
— în timp — „ti- 

catedră-.
Eftimie IONESCU

SE ATRIBUIE, IN NUMĂR NELIMITAT :
Autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“
Oiști guri de 50.000, 33.000, 10.000 lei etc.
Excursii atractive in R. D. Germană sau R. P. 
Polonă

POSIBILITĂȚI MARI DE CÎȘTIG :
5 extrageri în 2 faze
In total se extrag 42 de numere
Se cîștigă și cu numai 3 numere din 18 sau 24 
extrase.

BILETELE DE 15 LEI
TRAGERILE !

Consultați prospectul 
nosport I

ULTIMA ZI pentru
28 mai.

MAI MULTE BILETE — MAI MULTE ȘANSE DE 
SUCCES!

PARTICIPA LA TOATE Ex

tragerii la Agențiile Loto-Pro-

procurarea biletelor luni

TurrbC'ul feial se va desfășura, la 
Brașov, intre 27 și 31 mai. Pri
mele meciuri din. cele două seinii 
vor avea loc duminică. La Bra
șov, de la ora 9,30, stadionul 
Tractorul va găzdui primul cu
plaj din această fază a competi- 
țâeâ. Cclelalite doua partide ale 
zilei sini programate, de la ora 
9, în deschidere la meciuirile de 
Divizia B Steagul roșu — I.C.I.M. 
șl Oltul Sf. Gheorghe — C.S.M. 
Suceava. Etapele a II-a și a Hl-a 
■ale turneului final sini pro
gramate marți 28 și joi 31 mai. 
Tragerea la sorți a grupelor va 
avea loc sîmbătă (ora 17,00) la 
sediul C.J.E.F.S. Brașov.

ROMÂNIEI*
echipele urmează să comunice 
acordurile intervenite în ter
men de 7 zile).

...Iar cronicarilor nu le ră- 
mîne decit să spere că aceste 
„sferturi** pasionante (cel pu
țin, la prima vedere), în care 
echipele de Divizia B nu par 
complexate, să reprezinte un 
sprint spectaculos in cursa se
zonului 1979, dominată de a- 
vansarea cam lentă a campio
natului.

ȘTIRI... • ȘTIRI...
• MECIUL AUTOBUZUL — 

RAPID SE DISPUTA PE STA
DIONUL DINAMO. Avînd In ve
dere faptul eă pentru partida de 
duminica Autobuzul — Rapid, din 
cadrul seriei a II-a a Diviziei B, 
există o mare cerere de bilete, 
conducerea clubului Autobuzul a 
hotărît ca întîlnirea să se dis
pute pe stadionul Dinamo (ora 
11). Biletele de intrare se pun în 
vlnzare începind de astăzi la 
casele C.C.A., pasajul Universi
tății, de la stadioanele Dinamo, 
Glulești și de la cantina între
prinderii Autobuzul. în ziua me
dului nu se vind bilete.
• TRIPLETA PIRCALAB—VOI-

NEA—PANTEA IN MARE - FOR
MA ! Nu, nu-1 o glumă. Foștii 
Internaționali au evoluat, luni, la 
Fieni, pe stadionul Cimentul, In
tr-un meci mult gustat șl aplau
dat de cei peste 4600 de spectatori 
prezenți. Selecționata foștilor in
ternaționali bucureșteni a întrecut 
cu 9—6 (4—1) echipa fontilor ju
cători de Ia Cimentul Fieni. Gol- 
geterul partidei, Voinea (3 go-, 
juri). __

a ORA DE ÎNCEPERE A ME
CIURILOR DE DIVIZIA A. Odată 
cu etapa a 31-a din Divizia A, de 
la 6 iunie, ora de începere a 
partidelor va fi 17,30.

a MASURI DISCIPLINARE LA 
Ș.N. OLTENIȚA. Conducerea 
clubului Ș N. Oltenița face cu
noscut că, din cauza repetatelor 
abateri disciplinare în cadrul pro
cesului de instruire, ca și în tim
pul jocurilor de campionat, ur
mătorii jucători au fost suspen
dați după cum urmează : Vasile 
Lung, pe termen de 2 
Florea Nicușor — 1 an și 
Patraclî — 6 luni.

a MECIURI AMICALE 
CLUJ-NAPOCA — JIUL 
ȘANI 6—0 (1—0). AU
Florescu '

: ani,
Chemai

• „U“
PETRO- 

__ înscris: 
________ (3); Batacllu, Stana și 
Cimpeanu n. (Ol. laz Ar — co- 
resp) o F.C. BAIA MARE — 
GLORIA BISTRIȚA 5—2 (3—1). 
Au marcat: Terheș (2), Popa, 
Koller, Hofmeister, respectiv Dă- 
nilă și Ferenez. (A. CRIȘAN — 
coresp.) o FLACĂRA ROȘIE 
BUCUREȘTI — RAPID 1—1 (9—1). 
Au Înscris: Popa și Petcu. (D. 
MORARU-SLIVNA — coresp.) • 
GRANITUL BABADAG — F. C. 
CONSTANȚA 1—1 (0—0). Au mar
cat: nicenco și Ignat. (N, FUGI- 
CIU — coresp.)
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La C. E. de haltere, de la Varna

DRAGOMIR CIOROSLAN A CUCERIT
O GALĂ DE EXCELENT FOTBAL, 
PE MĂSURA JUBILEULUI F.I.F.A.

O MEDALIE DE BRONZ
Sportivul român a stabilit

J VARNA, 23 (prin telefon). în 
ziua a cincea a Campionatelor 
europene de haltere, ce se dis- 

jpută în localitate, s-au prezen- 
jtat pe podiumul de concurs 9 
I sportivi din 8 țări, în cadrul 
I categoriei semimijlocie (75 kg), 
j Printre competitori, o serie de 
; celebrități, campioni mondiali 
I și olimpici. Reprezentantul . ță
rii noastre, Dragomir Cioroslan, 

: a avut, în aceste împrejurări, 
: o misiune grea. Totuși, el a 
; făcut față concurenței obținînd 
j medalia de bronz a C.E. la 
stilul aruncat. Cioroslan a fost 

(în formă foarte bună, reușind 
: să corecteze trei recorduri ro- 
mânești : Ia „smuls" a ridicat 

! din a treia încercare bara în- 
I cărcată cu 142,5 kg (v.r. 140
! kg), la „aruncat" a reușit 185 
kg (v.r. 180 kg), iar la total a 
izbutit să depășească cel mai 
bun rezultat al țării noastre 

J (deținut tot de el) cu nu mai 
’ puțin de 10 kg, obținînd 327,5 
' kg. cu care a ocupat locul 5 
‘ în ’ ierarhia europeană, ceea ce 
! constituie o performanță valo- 
1 roasă.
b REZULTATE TEHNICE, „ 
' tegoria semimijlocie (75 kg) : 
i 1. I. Miikov (Bulgaria) 345 kg, 
2. N. Kolev (Bulgaria) 337.5 
kg, 3. P. Wenzel (R.D.G.) 332.5 
kg, 4. J. Negwer (R.F.G.) 330 »

3 noi recorduri naționale

ARGENTINA - OLANDA 8-7 (8-0)
Au jucat formațiile :
ARGENTINA : Fi Hol — O'guin, Pasarelto, ViUaverde, Tarantirrf — 

Ardiles, Gallego, Maradona — BertocM (nVm. 67 Houseman), Luque 
(min. 60 Barbas), Ortiz (min. 85 Oviedo).

OLANDA : Doesburg — Jansen (min. 83 Metgod), Krol, Stevens, 
Hovenkamp — Neeskens, J. H. Peters, Povtvliet — Rep, Kist (min. 57 
J. W. Peters), Tahamata (min. 66 ** ~ **Rene Van Dec Kerthof).

ea-

kg. 5. Dragomir Cioroslan 
(România) 327,5 kg. 6. V. Mi- 
lidosian (U.R.S.S.) 327,5 kg; 
smuls : 1. Miikov 155 kg, 2. 
Kolev 150 kg. 3. Wenzel 150 
kg... 5. Cioroslan 1425 kg ; a- 
runcat : 1. Mitkov 190 kg, 1 
Kolev 187,5 kg, 1 Cioroslan 
185 kg.

Joi se întrec concurenții de 
la categoria mijlocie, la care 
vom avea ca reprezentant pe 
Dumitru Petre.

Ion OCHSENFELD

COMPORTARE BUNA A CĂLĂREȚILOR ROMANI
LA NOVI SAD

Particlpînd la două întreceri 
S. Internaționale, Novi Sad (obsta

cole) și Varșovia (concurs com
plet), călăreții români au avut 
o comportare bună.

Astfel, la Novi Sad, în com
pania unor sportivi din Unga
ria și Iugoslavia, reprezentanții 
noștri au ciștâgat șapte dm cele 
opt probe ale concursului, lată 
rezultatele : proba de deschidere 
— 1. Al. Bozan cu Călin, 2. C. 
Hin cu Fudul, 3. Dania Popescu 
cu Piersic ; proba nr. 2 contra- 
crouomctrii — 1. Al. Bozan cu 

. Călin... 3. I. Popa cu Ficus ; 
proba nr. 3 — 1. T. Popa cu Fi
cus, 2. Dania Popcscu cu riersio; 
,.alegeți punctele* — 1. Al. Bo
zan cu Călin ; „Cupa orașului 
Novi Sad" — 1. I. Popa ou Lîcu-

SI VARȘOVIA
rici ; proba nr. C — 1. Ds»r»La Po
pescu cu P.ersx ; „Marele pre
miu al orașului Novi Sad" — 1. 
I. Popa cu Fjcus, 2. Al. Bozan 
cu Călin.

La Varșovia. intr-o dispută 
foarte puternică — 68 de călă
reți din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Suedia, U.R.S.S. și Polonia — re
prezentanții noștri au ocupat lo
cui 4 pe echipe. Datorită duri
tății concursul ui (în special a 
traseului de cros) au terminat 
întrecerea doar 38 de sportivi 
(dintre aceștia nici unul fără pe
nalizare), primire care s-au aflat 
și Gh. Moișeanu cu Pascal, A. 
I.ăpăduș cu Enoiu, A. Plrlea cu 
Ecou și C. Vlad ou Stolnic, ei 
sditjuîndu-se în prima jumătate a 
clasamentului.

ZURICH, 23 (prin telex). A 
fost o seară minunată de fot
bal pe stadionul Wankdorf, 
deși avancronicile ziarelor afir
mau că va fi doar o gală for
mală în beneficiul jubileului 
F.I.F.A. Ultimele absențe anun
țate, cea mai marcantă fiind 
aceea a lui Kempes, care a 
adus pînă la urmă 9 prezențe 
argentiniene și numai 5 olan
deze față de finala C.M. de 
anul trecut, păreau să confir
me opiniile pesimiste și să 
justifice dezinteresul pentru 
cumpărarea anticipată a bile
telor, care costau în medie 
echivalentul a 250 lei. Iată însă 
că previziunile nu s-au adeverit 
de feL La ora meciului, sta
dionul era aproape plin. 28 000 
de plătitori, plus invitațiile ri
dicau la aproximativ 35 000 nu
mărul spectatorilor care au ur
mărit pe viu reeditarea marii 
finale de la Buenos Aires ’78, 
retransmisă acum de 387 de 
ziariști din 30 de țări. Și apoi, 
din primele minute, fotbaliștii 
argentinieni și olandezi au cu
cerit publicul, oferind o dispu
tă de un înalt nivel tehnic și 
spectacular, într-o asemenea 
manieră îneît lipsa golurilor în 
cele 90 de minute de joc nu 
s-a resimțit de fel.

Am asistat la o remiza albă, 
pe parcursul căreia nu a lip
sit nimic din fotbalul pe care 
am dori să-l vedem mai deș, 
atît pe plan internațional, cit 
și la noi acasă. O continuă 
desfășurare de atacuri și con
traatacuri conduse cu o vir
tuozitate care nu poate fi la

Indemîna decît a citorva sute 
din cei 25 milioane de fotba
liști legitimați azi în întreaga 
lume. Dacă jucători de repu
tația unor Kempes sau Resen- 
brink au lipsit aseară, în locul 
lor un Maradona (18 ani !), 
ultimă descoperire a antrenoru
lui Menotti, și un Tahamata 
(23 ani), echipierul olandez 
originar din indonezia, acesta 
avînd nu mai mult de 1,55 tn 
înălțime, iată două nume foar
te puțin cunoscute, dar care 
vor râmine în memoria specta
torilor după această demonstra
ție de înaltă clasă.

N-a fost marcat nici un gol, 
însă ambele 
mari ocazii.
Neeskens (min. 13), Rep (min. 
34) și din nou Neeskens, în min. 
51, iar argentinienii prin Ber- 
toni (min. 16), Maradona (min. 
19), Ortiz (min. 75) și din nou 
Maradona (min. 78). Fazele de 
gol au fost extrem de rapide, 
consecința unor combinații in
teligente, cu o finalizare de
bordantă, în care s-a greșit 
ținta fie din cauza vitezei ac
țiunilor, fie a intervenției apă
rătorilor, extrem de rapizi și 
ei, sau, tn ultimă instanță, a 
ambilor portari, foarte bine 
plasați în toate fazele.

în ansamblu, a plăcut mai

echipe au avut 
Olandezii prin

mult jocul argentinienilor, la 
care efortul de a construi sau 
a deposeda a fost mai lejer, 
deși jocul Iqt era mai puțin 
percutant decît al olandezilor, 
deosebit de viguroși și de dori 
nici de victorie. Atît la cam
pionii mondiali, cit și la se
cunzii lor s-a văzut, pe lîngă 
clasa individuală a jucătorilor, 
ușurința cu care se realiza jo
cul colectiv, precum și efortul 
în intervențiile personale, a- 
tunci cînd era nevoie.

Finalul meciului a fost ceva 
mal lent, dind impresia că am
bele echipe sînt mulțumite de 
spectacolul oferit și așteaptă 
departajarea prin loviturile de 
la 11 m. Așadar, un final de 
„show", cum l-au numit zia
rele elvețiene, căci este în- 
tr-adevăr o raritate să vezi 20 
de lovituri de la 11 m execu
tate de eîțiva dintre cei mal 
mari jucători ai lumii. Majori
tatea golurilor înscrise a fost 
urmarea unor fente reușite și 
numai atunci cînd portarii au 
sesizat direcția loviturilor, ele 
au fost ratate. O excepție, cea' 
în care Ardiles a lovit în pă- 
mînt și s-a accidentat. La epui
zarea celor 10 lovituri, scorul 
era din nou egal, ceea ce a 
necesitat prelungirea pînă • la 
a 20-a lovitură, cea ratată de 
Jan W. Peters, care a fost to
tuși unul din cei mai buni ju
cători olandezi.

Priveam la acești mari jucă
tori care se bucurau și se în
tristau la realizările și rată
rile acestui serial de penalty- 
uri. Bucuria de a juca fotbal 
este mare. De a-1 juca bine 
— și mai mare.

Aurel NEAGU

CONGRESUL A.I.P.S
Intre 25 și 23 mai se vor des

fășura la Moscova lucrările Con
gresului Asociației internaționale 
a presfeî sportive (A.I.P.S.), la 
care vor participa peste 130 de 
ziariști din diferite țări ale lumii. 
Cu acest prilej, delegații la Con
gres vor vizita principalele o- 
biective olimpice din capitala 
U.R.S.S.

LAKE PLACID AȘTEAPTA 1400 
CANDIDAȚI LA MEDALII

CLR5A păcii (etapa a n a)
BERLIN, 23 (Agerpres). — E- 

tapa a 13-a a ,,Cursei Păcii", dis
putată contracronometru indivi
dual la Neubrandenburg, pe dis
tanța de 32 de kilometri, a reve
nit ciclistului Bernd Drogan din 
R.D. Germană, cu timpul de 38:40 
(medie orară — 49,650 km), ur
mat de coechipierul său Andreas 
Petermann, la 38 sec. Serghei 
Suhurucenko, în continuare lider_ 
al clasamentului, a ocupat locul 
9 Ia 1:25.

Cicliștii români, ca și în prima 
etapă contracronometru, lipsiți 
de o pregătire corespunzătoare 
pentru acest gen de probe, de
cisive în cursele pe etape, au 
pierdut minute prețioase. M. Ro- 
mașcanu a realizat timpul de 
42:07, cedînd 5 locuri în clasa
ment, la fel ca și T. vaslle.

Iată clasamentul general indi
vidual înaintea etapei finale: 1. 
Suhurucenko (U.R.S.S.) 44h 03:49; 
2. Petermann (R.D.G.) la 6:17; 3. 
Sujka (Polonia) la 6:26; * 
kiewicz (Polonia) la 6:42 
kus (U.R.S.S.) la 7:22; 
wczik (Polonia) la 7:50; 
kov (Bulgaria) la 8:05; 
gan (R.D.G.) la 8:11; 
(Polonia) la 8:24; 10.
(R.D.G.) la 9:52; 11. Galaletdiaov 
(U.R.S.S.) la 10:04; 12. Novak
(Cehoslovacia) la 10:19; 13. M.
Romașcanu (România) la 10:30. 
I. Vasile ocupă locul 18 la 13:40. 
In clasamentul pe echipe con
duce U.R.S.S. Formația României 
se află pe locul 8. Joi se des
fășoară ultima etapă, a 14-a, 
Neubrandenburg—Berlin (134 km).

4. Jan-
; 5. Pik-

6. Kra-
7. Stai-
8. Dro-

9. Lang
Hartnlc

Campionatele europene de popice - juniori

AU ÎNCEPUT ÎNIRECfRIlE IA PERECHI
AUGSBURG. 23 (prin telefon). 

După cele două zile de confrun
tări pe echipe, la care, 
se știe, reprezentativele 
au cîștigat medalii de 
(fetele) și bronz

precum 
noastre 

argint 
______ (băieții), 
miercuri au Început în localitate 
disputele pentru titlurile de cam
pioane la perechi, băieți >i fete. 
Chiar după evoluția primelor pe
rechi. din cele 12 țări, se con
stată o dispută dîrzji între re
prezentanții a cel puțin 4—5 țâri.

5 SPORTIVI ROMÂNI 
LA C.E. DE JUDO

Ieri dimirfbață au plecat 
Bruxelles sportivii români

la 
_________ _____ ______ care 
vor concura la Campionatele eu
ropene de judo. La această edi
ție, țara noastră va prezenta 
concurențl la 5 categorii de greu
tate : superușoară — Ioh Domnar, 
semiușoară — Nicolae Vlad, u- 
șoară — Loghin Lazăr, semimij- 
locie _ Mihalache Toma și mij
locie — Josel Pal. Sportivii ro
mâni sînt însoțiți de antrenorul 
Aurel Barbu și de arbitrul in
ternațional Mihai Platon. Joi sînt 
programate întrecerile la catego
riile semigrea șl grea, vineri la 
semimijlocie și mijlocie, sîmbătă 
la semiusoară și ușoară, iar du
minică lă superușoară și open.

FAVORIȚII TURNEULUI DE TENIS 
DE LA ROLAND GARROS

PARIS, 23 (Agerpres). — Au 
fost stabiliți faivoriții campiona
telor internaționale de tenis ale 
Franței, ce se vor desfășura în 
acest an între 23 mai șl 10 fu
nde pe terenurile arenei pa.riz.le- 

• ne ,.Rodând Garros".
tn turneul feminin, principala 

favorită este Chris Evert, urmată 
pe tabel in ordine, de Virginia 
Wade, Dianne Fromhottz, Wendy 
Turnbull, Virginia Ruzicl, Sue 
Barker, Regina Marsikova, Betty 
Stove, Mima Jausoyec, Kathy Tea
cher, Rosemary Casals etc.

Printre favoriții concursului 
masculin se numără Jimmy Co
nnors, Vitas Gerulai'tds, Roscoe 
.Tanner, Eddie Dlbbs, Guillermo

Manoiea Orantes, Wojtek 
Este 

____ întreceri 
suedez Bjorn Borg. 
★

OCCIDENTAL, 23
In turul Ii al Tur-

Vilas,
Fibak și Adriano Partarta. 
incertă participarea la 
a campionului

BERLINUL 
(Agerpres). — 
neuiluu. de tenis, din Berlinul Oc
cidental, Virginia Ruzici a in- 
viins-o ou 3—6, 6—3, 6—4 pe Iris 
Riedel, iar Kerry Reid, a câștigat 
cu 6—2, 6—3 la Viviana Gonzalez. 
Rezultate din proba de dublu : 
Casals, Turnbull — Acker, Fox 
4—6, 6—1, 6—4 ; Evers, Tomanova 
— Kruger, Newberry 6—2, 6—1;
Goala gong, Redid — Desfors, Jor
dan 6—2, 6—1.

care 
reușit 

uni!

Primele cupluri românești, 
au evoluat miercuri, au 
rezultate destul de bune, 
depășind punctajele obținute în 
întrecerea pe echipe, ceea 
constituie un avantaj pentru tur
neul individual, la care vor par
ticipa primele 20 de fete șl pri
mii 20 de băieți, după adiționa
rea rezultatelor de la concursul 
pe echipe șl perechi.

Cele două dubluri ale țării 
noastre, care au jucat pînă la 
ora efectuării convorbirii telefo
nice. au realizat următoarele 

- punctaje: Ildiko Szasz — Zoia 
Roman 763 pd (394 — respectiv 
— 375). Constantin Stamatescu — 
Alexandru Szekety 1687 (051—036). 
Alte rezultate ale primelor pe
rechi — băieți: Ungaria 1710 pd. 
Iugoslavia 1683, Cehoslovacia 1677, 
R.F. Germania 1629. Italia 1570, 
Polonia 1557; tete: Austria 781 pd. 
Cehoslovacia 772. Ungaria 763, iu
goslavia 718, Italia 710.

întrecerile la perechi se înche
ie joi seara, vineri va fi zi de 
odihnă pentru concurențl, iar 
simbătă va avea loc turneul In
dividual.

ce

ATLETISM . tn concursul in
ternațional de la Havana, sprin
terul francez Silvio Leonard a 
cîștigat proba de 100 m plat cu 
timpul de 10,12. Dublul campion 
olimpic, Alberto Juantorena (Cu
ba), a terminat învingător în 
cursa de 400 m cu 45.73, iar com
patriotul său, Alejandro Casanas, 
a ocupat primul loc In proba de 
110 m garduri, cu 13,39 * In ziua 
a doua a concursului internațio
nal universitar de la Tempe (A- 
rizona), kenyanul Henry Rono a 
cîștigat proba de 5 000 m plat cu

Organizatorii celei de a xm-a 
Olimpiade de lamă au făcut cu
noscute, tn amănunt, datele pro
gramului întrecerilor de la Lake 
Placid, cu aproape un an și ju
mătate înaintea starturilor, tn 
septembrie trecut. Acest program 
cuprinde M de probe, în diferite 
discipline sportive, pe durata a 
13 zile, tntre 12 februarie 1930 — 
ziua primelor 
neului olimplc 
februarie, cind 
tlvitatea de 
curiozitate, de ____,_____ _______
chlderea oficială este programată 
cu o zl după primele starturi, la 
13 februarie. Sînt incluse, în to
tal, 35 meciuri de hochei. 11 reu
niuni ale concursului de patinaj 
artistic, 6 de patinaj viteză, 8 
probe de schi nordic șl 6 de schi 
alpin, 3 probe de sărituri de la 
trambulină, 2 campionate de. bob, 
2 de săniuțe șl 3 de blatlon. In 
afara concursurilor, va avea loc o 
demonstrație de patinaj artistic, 
reunind pe medaliați, în ziua în
chiderii.

„Concepția noastră asupra pro
gramului olimpic — a declarat 
Ray Pratt, directorul tehnic al Co
mitetului de organizare a J. O. 
de iarnă 1930 — este că toate pro
bele sînt Ia fel de importante. 
Așa cum, dealtfel, consideră și 
fiecare participant la Olimpiadă. 
Așteptăm, așadar, Întreceri gran
dioase tn fiecare disciplină spor
tivă". Se estimează ' 
tiv 1400 cifra totală 
ților la viitoarea 
aibă".

Lake Placid, care _ ___ ___
gazda Jocurilor Olimpice în 1932. 
tșl face acum o utilă „încălzire*

meciuri ale tur
da hochei — și 24 
va avea toc. les- 

închldere. Ca o 
menționat că des-

la aproxima- 
a particlpan- 

„Olimpladă

a mal fost

prlntr-o serie întreagă de con-
• cursuri preolimpice, programate 

La locul întrecerilor. Astfel, sînt 
de menționat concursurile inter
naționale de schi nordic, desfă
șurate aci în februarie, urmate 
de campionatele naționale alpine 
ale S.U.A. Schiorii s-au regăsit 
pe aceleași piste, în martie, cu 
prilejul disputării a două cobo- 
rîri pentru „Cupa Mondială" șl 
un slalom uriaș. Pentru septem
brie viitor este prevăzut un con
curs internațional de patinaj ar
tistic, iar în decembrie, foarte 
aproape de startul Olimpiadei, se 
va desfășura aci un important 
turneu de hochei, cu participarea 
principalelor echipe candidate la 
medalii.

Nu poate fi trecut cu vederea 
nici programul „extra-olimpic" 
alcătuit pentru aceeași perioadă 
a starturilor oficiale. în zilele în
trecerilor va concerta la Lake 
Placid orchestra simfonică din 
Los Angeles, precum și cîteva 
formații de jazz și rock. Un con
curs de diairus, Yeprezenita-ții da 
teatru și expoziții, puse sub ge
nericul „Arta inovatoare" vor 
completa programul. Comitetul 
organizator al acestor manifestații 
artistice și culturale are ca pre
ședinte de onoare pe cunoscutul 
violonist Yehudi Menuhin.

A fost stabilit și traseul flă
cării olimpice. purtată de la 
Yorktown (Virginia) și trecînd 
prin Washington, Philadelphia, 
New York, Albany, pînă la Lake 
Placid. 52 de’sportivi americani,' 
26 bărbați și 26 femei, vor purta 
torța cu simbolica flacără a În
trecerilor Olimpiadei. (Rd. V.)

TELEX
Finlanda »—33 (53—41) ; Polonia 
— Suedia 81—73 (30—33) • Dis
putat tn orașul cehoslovac Most, 
meciul internațional amical dintre 
selecționatele feminine ale Ceho
slovaciei și U.R.S.S. s-a încheiat 
cu scorul de 112—73 (59—35) la 
favoarea jucătoarelor sovietice.

CICLISM a Etapa a 6-a a 
, .Tumuflui Ita'lLed.’*, disputa'tă pe 
traseul Vieste — Clrjeti, a re
venue rutleruLui! elvețian Bruno

FOTBAL a Aseară, la Dilsseldorf, tn manșa a doua a fi
nalei Cupel U.E.F.A., echip'a Borussia Monchengladbach a în
vins cu 1—0 (1—0) — gol marcat de Slmonșen în min. 13 din 
penalty — formația Steaua Roșie Belgrad, lntrind tn posesia 
trofeului. (In tur rezultatul a fost egal, 1—1).

timpul de 13:32,8 (recordul lumii 
este de 13:03,4 șl aparține ace
luiași atlet).

BASCHET • A început turneul 
final al campionatului european 
masculin (grupa B). Iată rezul
tatele înregistrate : Spania —

Wolfer care a parcurs 235 km 
in 7h 06:14. Lider al clasamen
tului individual general se men
ține italianul Francesco Moser.

TENIS a In cadrul campiona
telor Internaționale ale Italiei, de 
la Roma, perechea Năstase, Clerc

a eliminat cu 6—1, 6—3 pe Mar-' 
chettl, Vattuono. Manson $1 
Stockton au întrecut cu 4—6, 6—2, 
7—6 pe Tim și Tom Gulllkson. 
Rezultate înregistrate în turul doi 
al probei de simplu masculin s 
Smld — Ramirez 7—6, 6—3 ;
Gerulaitis — Tim Wilkinson 6—2, 
3—0 (abandon) ; Bertolucci — 
Proisy 6—4, 3—6. 6—2 ; A. Panatta
— cano 6—2, 6—2 ; Higueras — 
Walts 6—3, 5—7, 6—2 ; Barazzuttt
— Teltscher 7—5, -6—2 ; Moor —
Mayer 6—3, 7—5 ; DibbS' — Mot- 
tram 6—2, 6—3 B După desfă
șurarea turneelor de tenis de la 
Hamburg și Florența, în clasa
mentul „Marelui Premiu F.I.L.T." 
pe primul loc se află Connors 
(S.U.A.) cu 1 027 puncte, urmat de 
Borg (Suedia) — 907 p și Tanner 
(S.U.A.) — 952 p. Tînărul
McEnroe (S.U.A.) ocupă locui 4 
cu 737 p, urmat de Gerulaitis 
(S.U.A.) — 577 p. a Americanul 
Victor Amaya a terminat învin
gător în turneul internațional de 
la Kobe (Japonia), în finala că
ruia l-a întrecut cu 6—4, 7—5 pe 
coechipierul său Dick Stockton. 
In finala probei de simplu fe
mei, Martina Navratilova a dis-' 
pus cu 6—1, 6—1 de Tracy
Austin.

11 10 05 ; secția coresp. 11 51 09 ; interurban 437 ; telex 10 350 romsp. Tiparul I. P. „Informația" 
telex 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. R« L 2, 3, 4. 10363


