
I Bilanțul general f
I al participării |
f gimnastelor noastre: | 
| 4 AUR |
| 2 ARGINT

1 BRONZ
| 7 MEDALII |

SUCCES STRĂLUCIT AL GIMNASTICII ROMÂNEȘTI
ÎN FINALELE PE APARATE, LA TOKIO:

NADIA COMĂNECI (2) Șl EMILIA EBERLE (2) = 
4 MEDALII DE AUR LA „CUPA MONDIALĂ

TOKIO, 4 (prin telefon). Ul- 
țe^ima zi a celei de a patra edi

ții a „Cupei mondiale" la gim
nastică va rămîne, fără îndo
ială, ca un eveniment memo
rabil pentru cei peste 10 000 de 
spectatori care au umplut oină 
la refuz tribunele gimnaziului 
national Yoyogi si. de ce să 
n-o spunem, mai ales pentru 
mica delegație a României.

Nadia Comăneci șl Emilia 
Eberle, evoluind în cadrul fi
nalelor pe aparate, in compa
nia unora dintre cele mai va
loroase gimnaste ale lumii, în
tre care Nelli Kim si Stela Za
harova (U.R.S.S.), Șteffi Krae- 
kcr (R.D. Germană). Vera Cer
na și Eva Mareckova (Ceho
slovacia). au repurtat un stră
lucit succes, obținînd medalii

CLASAMENTUL 
GENERAL 

PE MEDALII

ROMANIA
U.R.S.S.
R. D. Germană 
Cehoslovacia 
Ungaria

de aur în toate cele patru pro
be ale concursului : Nadia — 
la sărituri și sol. Emilia — 
la paralele și bîrnă. în felul a- 
cesta, bilanțul general al gim
nastelor noastre la cea de-a 
patra ediție a „Cupei mondia
le" este de 4 medalii de aur, 
2 de argint și 1 de bronz. Ro- 

»_ mânia situindu-se pe locul I 
tn clasamentul neoficial pe na-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
I ANUL XXXV - Nr. 9185 j 4 PAGINI - 30 BANI | . Marți 5 iunie 1979 j

NADIA COMANECI, la sol EMILIA EBERLE, la paralele
țiuni, Bravele noastre sporti
ve înscriu astfel o pagină de 
mare rezonantă în istoria gim
nasticii mondiale, a sportului 
românesc, care confirmă o 
dată in plus clasa ridicată a 
școlii noastre de gimnastică, 
atît de viguros afirmată la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real și la ultimele trei ediții ale 
campionatelor europene. Na
dia Comăneci și Emilia E- 
berle au ridicat pur și sim
plu tribunele in picioare 
prin exercițiile lor de Înaltă 

măiestrie tehnică si virtuozi
tate, executate foarte aproape 
de perfecțiune. De fapt, dacă 
vorbim de perfecțiune, ne refe
rim. în primul rînd, la marea 
noastră gimnastă Nadia Comă
neci care astăzi a dorit si a 
reușit să dovedească specialiș
tilor și publicului spectator că 
este, într-adevăr, cea mai mare 
gimnastă a lumii. La sol, ea a 
repetat extraordinara execuție 
din prima zi și, din nou, bri
gada a fost nevoită să-l acorde 

nota maximă : 10 ! Este pentru 

prima oară tn istoria gimnas
ticii cînd într-o competiție ofi
cială organizată de Federația

(Continuare in pag. a 4-a)

Sub egida „Daciadei", la Bacău:

0 SPLENDIDĂ SĂRBĂTOARE

Turneul final la polo

LIDERUL-DINAAAO- 
ÎNVINS DE VOINȚA 

ÎNTR-UN MECI
CU 30 DE GOLURI 1

CLUJ-NAPOCA. < (prin te* 
leton). Găzduit de bazinul •> 
coperit din localitate, care o- 
feră. datorită instalațiilor pe 
care le posedă, condiții orga
nizatorica excelente, ultimul 
act — returul turneului final 
al Diviziei A la polo — a pro
gramat luni două partide im
portante pentru clasamentul fi
nal. mal precis pentru locul 
secund ocupat acum de Voința, 
care are insă In „plasă" pe 
Rapid. Rezultatele de astăzi 
(n.r. ieri) nu au adus nici o 
clarificare și după toate proba
bilitățile situația va fi limpe
zită la sfirșitul meciului Voin
ța — Rapid, care are loc marți 
la ora 18.

Luni, feroviarii au lntilnit 
tînăra formație Crișul Oradea 
care, ca de obicei, a Început 
întrecerea în trombă, dar ra- 
pidiștii au fost primit care au 
înscris prin Arsene. Orădenil 
au egalat prin Garofeanu și au 
luat conducerea datorită golu
lui realizat de Racz în min. IX 
Repriza a treia a fost decisivă. 
Poloiștii de la Rapid au Insis
tat. au realizat dese intercep
ții și contraatacuri și au reușit 
egalarea în min. 16 (Ills 
Gheorghe, printr-un șut sur
prinzător de la 10 m) ; Crișul 
avea să preia conducerea pen
tru ultima oară (Arabagiu 1 
3—2), însă feroviarii au mar
cat apoi de trei ori consecutiv 
Olie Slavei, Horia Nită, Adri
an Schervan), detașîndu-se la 
două goluri, pe care orădenii 
nu le-au mai recuperat, pentru 
că nld nu au mal insistat. Scor 
final : Rapid-Crișul 5—3 (1—0. 
0—2, 4—1, 0—0). Au arbitrat 
bine R. Timoe (Cluj-Napoca) 
și R. Schilha (București).

Derby-ul zilei, desfășurat 
între Dinamo București, cam
pioana țării, șl Voința Cluj- 
Napoca, a oferit o dispută deo
sebit de spectaculoasă, cu faze 
de atac care de care mal fru
moase (facilitate însă șl de 
insuficienta combativitate în 
apărare manifestată de compo- 
nențil ambelor formații), cu 
acțiuni purtate permanent în 
mare viteză. Evoluția scorului 
a contribuit șl ea la specta-

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

După „internaționalele" de atletism A SPORTULUI MUNCITORESC
N-AM VĂZUT UN CONCURS MARE, DAR

A

AM VĂZUT CUIVA ATLEȚI CU MARI POSIBILITĂȚI
Fița Lovin, britanicele Sue 
Reeve și Theresa Sanderson 
ale căror rezultate se înscriu la 
loc de frunte în bilanțul mon-

aceasta, îndrăznim 
exclusiv din cauza 
atmosferice impro- 
putemic, din față, 
în mod categoric

» '
Din capul locului, vă rugăm 

să acceptați mărturisirea unuia 
dintre fondatorii acestei com
petiții de tradiție a atletismu
lui nostru — Campionatele in
ternaționale ale României —, 
care a așteptat cu emoție și 
interes desfășurarea acestei edi
ții jubiliare, a 25-a, cu convin
gerea că statornicii prieteni al 
atletismului aveau să vadă a- 
cum, pe Stadionul Republicii, 
un spectacol sportiv de calitate 
și rezultate de un înalt nivel.

Din păcate, ca și în alte ase
menea ocazii, socoteala de-acasă 
nu s-a potrivit cu cea de la_
stadion. Și 
să spunem, 
condițiilor 
prii, vîntul 
influențînd _______
desfășurarea întrecerilor și, im
plicit, rezultatele obținute, fie 
că a fost vorba de alergările de 
viteză (în special) sau de cele 
cu una sau mai multe tururi de 
pistă, fie că a fost vorba — 
chiar — de sărituri sau de *- 
runcări.

Vîntul a fost un adversar di
rect, a cărui intervenție s-a 
concretizat în multe, poate 
chiar foarte multe sutimi de 
secundă sau chiar secunde în
tregi adăugate rezultatelor ini
țiale. Ne este însă imposibil să

9

stabilim, la o probă sau la alta, 
valoarea performanțelor intr-o 
situație, să zicem, de „calm 
plat" I Dar sintem siguri că 
Ileana Silai ar fi realizat, sîm
bătă, un nou record național 
la 1500 m cu un rezultat poate 
chiar sub 3:58,0; că Horia To- 
boe, la 400 m plat șl garduri, 
ar fi înregistrat rezultatele de 
care este realmente capabil la 
această oră, ca și concetățen- 
cele sale Maria Samungi la 400 
m plat și Adriana Stanca la 
400 mg (o plăcută surpriză la 
debutul în această probă; lnvă- 
țînd mal mult din tehnica tre
cerii gardurilor, ea ar putea 
deveni o alergătoare redutabi
lă), și încă mulți alții dintre 
concurenți.

în această situație, regretăm 
că, din cauza vintului, nu am 
putut vedea un concurs într-a
devăr mare, cu mai multe re
zultate mari, de care erau ca
pabili mulți dintre competitori. 
Atunci, cu siguranță bilanțul 
concursului de sîmbătă și du
minică ar fi fost altul, mult 
mal bun, iar această a 25-a e- 
diție s-ar fi putut înscrie prin
tre cele mai reușite pe toate 
planurile—
• Marile vedete ale con

cursului au fost, fără îndoială. 
Ileana Silai și Maricica Puică,

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

• Oaspeți din cinci județe O «Ne-a unit „DACIADA”» 
• Festivalul — o încheiere și un semnal de... start

Două zile — sîmbătă si dumi
nică — Bacăul a trăit sub 
semnul sportului. Au fost două 
zile în care, pe terenuri și în 
săli, au evoluat sute de com
petitori, aplaudați de un pu
blic numeros, căruia l-a fost 
greu să aleagă între un teren 
și altul, cum ne-a fost și nouă, 
— pentru a „prinde" meciul 
cel mai interesant, la handbal, 
volei și fotbal, sau pentru a 
vedea care era situația la te
nis de masă, popice și șah.

Ciștigătorii pozează cu trofeele obținute.
Foto : Eugen BĂTRÎNU — Bacău

Cele două zile ale Festivalu
lui sportului muncitoresc din 
Bacău (ediția a Il-a), organizat 
de Consiliul județean al sindi
catelor, în colaborare cu U.T.C. 
și C.J.E.F.S. Bacău, au transfor
mat orașul-gazdă Intr-o uriașă 
inimă care a pulsat putemie 
pentru sport au creat o efer
vescență deosebită. Mii de bă
căuani au asistat Ia defilarea 
coloanei participanților pe stră
zile orașului. O rafală de ploa
ie a încercat fără succes sâ 
destrame coloana. Apoi, coloa
na a defilat pe stadionul „23 
August". între cei sosiți să ia 
parte la marea sărbătoare s-au 
aflat competitori din orașele șl 
comunele județului, din Tg. 
Ocna, Comăneșii, Moineștl, Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, din 
cele peste 20 de asociații spor
tive din Bacău. Lor li s-au a- 
lăturat sportivi din județele în
vecinate : voleibaliste din Iași 
și Neamț, handbaliști din Vran- 
cea și Suceava, fotbaliști din 
Vaslui.

Sîmbătă, policromia costume
lor sportivilor transformase ga
zonul stadionului într-o pajiște 
înflorată. Cînd s-a dat startul 
pentru întrecerile de cros, 
pe stadioanele învecinate au În
ceput partidele de handbal (12 
echipe de fete și 12 de băieți), 
volei (8 echipe feminine și tot

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)



După finalele republicane de judo

IA CATFG0RI1LE MARI Dl GREUTATE,
SPERANȚE MICI PENTRU VIITORUL APROPIA!

La recentele finale afle campio
natelor repuibticane individuale 
de judo ale seniorilor, cu painti- 
cipairca 
renți la 
greulate, titlurile de 
cu puține - ~ , -

•celor care le obținuseră și anul 
trecut. Un motiv de reală satis
facție l-a constituit nivelul teh
nic al meciurilor, în special la 
categoriile mici. In lupta din 
picioare sau la parter, numeroși 
fânafliiști 
tehnice 
diferite, 
puține ori, 
deosebită abilitate situații diiintre 
©ele mai critice. Putem, deci, a- 
precia că s-au făcut unele pro
grese in această privință.

Sd la această ediție, ca la a- 
p>jx>ape toate celelalte anterioare, 
«-au detașait dinam oviștii bucu- 
reșteni (antrenor Sabin Lucea) 
care, prin C. Niculae (semiușoa- 
ră) și M. Toma (mijlocie și 
open), au cucerit 3 titluri de 
campioni, dinamoviștii brașoveni 
(antrenor Alexandru Vasile) în
vingători la două categorii! prin 
V. Roșu (supenușoară) și C. Știr
bu (semigrea). Se cuvine să mafl 
subliniem și evoluțiile bune — 
ce-î drept, puține La număr — 
•de unor sportivi dc la Rapid 
Arad (antrenor Mihai Botez), 
Universitatea Cluj-Napoca (Ște
fan Vodă) și Politehnica iași 
(Constantin Bordea).

Competiția a scos însă în evi
dență și un alt aspect mat puțin 
îmbucurător si anume absența 
sportivul or cu calități remarca
bile la categoriile mari de greu
tate. începînd de la categoria 
mijlocrie și pînă La open, aproa
pe toți judoka nu dispun de 
posibilități reale pentru a concu
ra cu succes la marile întreceri. 
Poate și de aceea, in bună mă- 
«ură, seiriimijlocrlufl M. Toma, 
concu.rind pentru prima dată la 
finalele mijlociilor și, mai mult, 
la open, a făcut tot ce a vrut 
cu adversarii întilnnți, lnvingin- 
du-i pe toți fără drept de apel! 
Așa se explică prezența in fi-

a cile 25—23 de concu- 
fiecare categorie de 

campioni, 
excepții, au revenit

procedeeau executat
de atac dintre cele mai 
iar în apărare, nu de

au fost evitate cu

mala de la open nu numai a lui 
M. Tom a, ci și a altui mijlociu, 
C. Gotcă (Dinamo Brașov). Este 
adevărat că la categoria semi
grea dîinamovistul brașovean 
C. Știrbu a cîștigat cu ușurință 
evidentă al 5-lea titlu (consecu
tiv) de campion republican, el 
făcînd și de această dată dova
da unui apreciabili bagaj de cu
noștințe tehnice și a unor exce
lente caflități fizice. Dar, C. Știr
bu (fla 30 de ană) a și anunțat 
oftaial că se retrage din activita
tea compefâțianală. Privind ta'oe- 
lufl finaJiștifliOr de la această ca
tegorie, nid măcar unul dintre 
concurenți nu se apropia de po
sibilitățile iun. C. Ștărbu. La ca
tegoria grea, aceași sportivi a- 
jung de ani de zile fără dificul
tate în tururile finale datorită 
experienței lor cocnpetiționiale. 
Numai că nici unui din ceă care 
au urcat pe podiumul de pre
miere n-ar face față onorabil în 
întrecerii de anvergură. Sint. în- 
tr-adevăr, doi tineri : M. Cioc 
de la Dinamo Brașov și ion 
Codrea (fratele 1-uii Iacob Codnea) 
de la Dinamo București, bine 
dortați fizic pentru categoria 
grea, Insă aceștia se află abia la 
Snceouftuil dificiituluti. abecedar al 
judo-ului. Asemănătoare este si- 
tuația și la categoria mijlocie. 
Sîntem siguri, că titlufl ar fi re
venit șl de asă dată ieșeanului 
C. Sauciuc (27 de and), dacă nu 
1 s-ar fi opus în finală M. 
I\>ma. Dar C. SaucOuc, pentru 
care avem deplină admirație, a 
depășit vlrsta marilor ambiții, ca 
șl M. Teleki (28 de arti) de la 
Raped Arad, ajuns și ei P^nă în 
semifinală.

Iartă de ce considerăm, la în
cheierea acestui aucctnt comen
tariu, că este de datoria fede
rației de specialitate să între
prindă rit mai repede acțiuni 
ferme pentru pregătirea unor 
sportivi și la categoriile mari de 
greutate, capabili să se prezinte 
cu succes la competițiile de 
amploare.

Costin CHIRIAC

O SPLENDIDA SĂRBĂTOARE
A SPORTULUI MUNCITORESC

(Urmare din pag. I)
atitea masculine), fotbal, tenis 
de cîmp și de masă.

Pe terenul „Confecția", joc 
viu disputat între Proletarul 
Bacău și Filatura Focșani.

— Am doar două jucătoare 
mai bune, spunea antrenorul 
oaspetelor, Viorel Manoliu. Am 
venit Ia festival fiindcă știu că 
băcăuanii organizează excelent 
și-apoi, ca buni vecini, vor veni 
și ei Ia noi in toamnă, la fes
tivalul nostru.

Doctorița Catinca Jitaru a 
venit cu echipa de volei din 
Onești. Joacă și 
da... vîrstei.

— Am cîștigat 
ții" pe județ, 
„Daciada" este 
cheamă și ne 
■port.

— Noi am ciștigai „Cupa Fe- 
mina“ la Iași, la volei, ne-a 
declarat antrenorul Vasile Mi- 
hăieși venit cu echipa Confec
ția. Anul trecut, Ia Onești, la 
prima ediție a acestui festival, 
am luat locul doi. Știm că aici 
Intîlnim adversari puternici și 
sportul băcăuan este la Ioc de 
cinste.

A doua zi, duminică, cerul 
avea limpezime de cleștar. 
Ploaia din timpul nopții risipi
te zăpușeala. Terenurile și să
lile au fost luate cu asalt de 
public. Se disputau finalele, 
in centrul orașului s-a dat ple
carea în cursa cidistă „Turul 
Bacăului". Profesorii Elena 
Tănase și Ion Măgureanu par
ticipau la „biciclete de oraș".

— Sint bicicletele cu care fa
cem zilnic drumul din comună 
la satele unde sint școlile noas
tre, ne-a spus Elena Tănase.

Tot în centrul orașului, mem-

dînsa, în ciu-
„Cupa sânătă- 
ne-a spus

cea care 
îndeamnă

ea. 
ne
Ia

brii cercului auto din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, au fă
cut o frumoasă demonstrație. 
Cel mai tînăr, Constantin Alo- 
nia.it are doar... 14 ani, dar 
sare cu motoreta la trambulină 
ca un adevărat cascador. Pe 
drumurile publice nu poate să 
circule. Mai are de așteptat 
aproape patru ani...

Soarele trecuse de jumătatea 
eerului cind, pe stadionul Le- 
tea, tn sunet de fanfară și in 
aplauzele a mii de spectatori, 
a avut loc premierea. „Cupa 
festivalului" a revenit orașului- 
gazdă, dar multe locuri întii 
au fost ocupate de sportivi din 
alte localități : Florentina Mîn- 
drescu (tenis de cîmp) și echi
pa de fotbal Termocentrala 
sint din Onești, la popice a 
tigat Nicolae Paraschiv 
Focșani, la handbal fete 
Textila Buhuși, iar la cros 
mai tari au fost băieții 
Moinești. Din partea C.N.E.F.S. 
s-a decernat județului Bacău o 
cupă pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea handbalului ro
mânesc.

— Avem o mare satisfacție, 
ne spunea tovarășul Dumitru 
Pravăț, secretarul comisiei de 
organizare, că această mare săr
bătoare sportivă a fost, pe 
drept, a oamenilor muncii și că 
tineretul sub 18 ani (mă refer 
in special la elevi) a fost de 
astă-dată spectator. Pentru fie
care participant competiția a 
însemnat bucuria de a face 
sport și înțelegerea că festiva
lul care a încheiat zecile și su
tele de competiții din cadrul 
asociațiilor sportive este în a- 
eelași timp... semnalul de start 
pentru alte și alte competiții 
sportive muncitorești în jude
țul nostru.

cîș-
din
cei 
din

HI PIS M
lipsită de probe eu Afirmă*, 

reuniunea de duminică poate fl 
apreciată totuși ca reușită, deoa
rece, exceptînd premiile ,^Dtrste“ 
fl „Dumbrăvloara* (fed judecate 
relativ u$or de Servant res
pectiv, Jalonat), în toate celelal
te alergări am asistat M dispute 
pasionante, eu răsturnări specta
culoase de situații (a excelat în 
această privință premiul Dărmă- 
Heștl) șl cîștigătorl cunoscuțl a- 
bla după trecerea liniei de »o- 
•lre. Dintre aceștia, în prim-plan 
s-au situat Hogar, Fomidna, Sti
lat și Sadic. Primul, dus de G. 
Tănase într-o cursă de prelungi
tă așteptare, și-a „spulberat4* pur 
și simplu adversarii în momentul 
cînd a fost demarat de driverul 
•ău. Recordul înregistrat de cîștl- 
gător — 1:27,1 — nu este Ieșit din 
©om un, dar felul în care acesta

CAMPIONATE V COMPETIȚII • CAMPIONATE • C
DIN 56 DE ECHIPAJE, DOAR 32 AU „PROMOVAT"

RALIUL DEVA
La startul „Raliului Deva", a 

tredia diiin cele oțpt etape afle oaim- 
pioniaVuliui republican de raliuri, 
s-au prezentat 56 de echipaje. 
Ooarcurerbții, din rindul cărora 
au lițpsit majoritatea automobiliș- 
tiilor fruntași (angrenați In aCte 
două raliuri în Grecia și 
aia), au avut de străbătut 
km; trecînd prin 17 puncte 
control. A fost o întrecere 
terminată doar de 32 de 
paje, învingător fiind 
braișovean M. Popescu 
Hangu (C.S.U.), iar pe ____
neașteptat, I.T.A. Alba. Mențio
nând că I.T.A. Hunedoara 
achitat bine de sarciniLe ce 
revenit ca organizatoare, că 
sfârșitul concursului a avut 
inedit, un concurs de 
muncii (schimbarea unei 
stingerea unui incendiu, _ 
rare pe timpul defectărifi marinii 
șa.) la care au pam.ci.pa-t to-ți 
concurenții, iată rezultatele fi
nale : cfl. Dac a 1300, grupa I — 
1. Foldes — Cost ea (Autotrans- 
port Brașov), 2. Bucur — Mtiler 
(IJ».A. Sibiu), 3. Gheorghiu — 
Bereț (I.T.A. Șoimii Cluj) : gru
pa a n-a : 1. Popescu — Hangu,

Tuir-
673 
de 

&rea, 
echi- 

CUțpl'Ul
FI. 

echipe,

s-a
i-a-u 

la 
Joc, 

protecția 
roți, 

asigu-

2. Pa/uliuc*— Cmețu (Cetate De
va), 3. Gologan — Sandu (|C.S.U. 
Brașov) ; grupa a V-a : 1. Groa
pă — Cristache (Autotransport 
Iași), 2. Gavrifl — Mihalaiche 
(Aut-otransport lași), 3. Coiesnăc 
— Toth (I.T.A. Tiimniș) ; clasa- 
mertiufl. generați : 1. Popescu — 
Ilangu, 2. Pauhuc — Cmețu, 
Gologan — Sandu : echipe : 
I.T.A Alba, 2. I.T.A. Mureș, 
LTjA. Timiș.

Următoarele concursuri auto
mobilistice : ..Rafliufl castanilor* 

și (Ga-

3.
1.
3.

„XVClUUJl
(Baia Mare, 16—17 luinie) 
concurs de viteză pe dîreiuult 
lăți, 10 iunme).
• în prima dfin cele cânefi. 

pe afle campionatului republican 
de vifteză ' 
pe noul 
au învins 
Tricolor) 
ntori : E.

efca-
la kairt&ng, desfășurată 

kartodrom din Galați, 
: P. Niculescu (Unirea) 
— la cat. 50 «mc ju- 

______ ___ Cojoc (U. Tr.) — cat. 
50 cmc seniori ; Șt. Lucian (Hi
drotehnica Constanța) — cat. 
175 cmc seniorii ; E. Petrescu (U. 
Tr.) — cat. 125 cmc seniori. Pe 
echipe : 1. Unirea Tricolor Bucu
rești, 2. Pegas Arad, 3. Hidrobeh- 
nica Constanța.

O MINI-ETAPÂ IN DIVIZIA A LA POPICE
In campionatul diviziei A La po

pice s-au disputat s im bâtă și du
minică o serie de meciuri, de
vansate din ultima etapă a com
petiției (16 iunie). laxă rezulta
tele !

FEMININ • U. T. Arad — Hi
dromecanica Brașov 2420—2500 p d 
(scor individual 2—4). Joc viu 
disputat La început, apoi oaspe-

Există intre probele spor
tului călare una care le reu
nește pe toate, la cel mai 
înalt grad de dificultate : 
concursul complet, care nu 
este la indemîna oricui. So
licitările, pe plan fizic șl psi
hic, sint deosebite șl Înde
lungi, așa că nu oricine se 
încumetă să se consacre a- 
cestei discipline, pentru care 
se cere o Îndelungată șl mi
nuțioasă pregătire.

De 
avut loc o astfel de 
internațională, cu 
care aspiră să facă 
viitoarea Olimpiada, 
prezentatlvele țărilor 
ve. Printre cei 58 de concu- 
rențl s-au aflat și călăreții 
noștri. Traseul de cros —
programat In ziua a doua — 
a pus la grea Încercare pe
toți partlcipantil. Dintre 
ceștia, doar 38 au rezistat.
Restul... Printre cel care au

curînd, la Varșovia a 
întrecere 

sportivi 
parte, Ia 
din re- 
respecti-

a-

trecut eu bine peste dificul
tățile concursului s-a aflat si 
multiplul campion național 
și balcanic Constantin VÎad. 
unul din reprezentanții de 
virf al generației actuale. 
Poate că acest lucru nu re
prezintă, la prima vedere, un 
fapt neobișnuit. Vom ' 
în sprijin doar două 
mente : I ‘ ~
împlinit, 
o vîrstă 
tivi au 
tori ; al 
Întrecere 
una din _______  _
Aproape că nu mal este ne
voie de cuvinte pentru a re
da exemplara voință și dăru
irea de care a dat (de fapt, 
tacă o dată) dovadă. 
să-1 dăm cuvîntul : __
muncit prea mult, ca tocmai 
la acest concurs important 
să nu pot lua parte. Trebuia, 
tn orice condiții, să văd cc 
pot, să văd ce poate calul. 
Șl nu se poate zice că n-âm 
reușit. Cum ? Despre asta nu 
prea aș vrea să vorbesc. Ori
cum, cei mal tineri decit 
mine nu vor zice că tocmai 
eu am 
ia care 
nu dea 
UtHor*.

Constantin Vlad este, de 
fapt, un sportiv obișnuit al 
zilelor noastre...

aduce 
argu- 

primul — C. Vlad a 
de curtnd. 49 de ani. 
la care multi spor- 

ajuns deja... specta- 
doilea — a intrat in 

cu o fractură la 
vertebrele lombare.

Dar, 
..Am

renunțat, eu. eel de 
trebuie sl tnrete să 
{napul tn fata rreu-

Emanuel FÂNTÂNEANU

STILAT, DEOCAMDATĂ CEL MAI BUN „TREI ANIw
»>

D1NAMO BUCUREȘTI A 
„CUPA F. R. CĂLA

IAȘI (prin telefon). Timp de 
trei zile, s-au desfășurat în loca
litate întrecerile pentru „Cupa 
Federației române dc călărie". In 
ciuda timpului călduros, cei pre
zinți au putut urmări întreceri 
interesante, încheiate cu victoria 
echipei Dinamo București (antre
nor V. Puiu).

Rezultate finale : obstacole 1, 
cat. semiușoară — 1. Marius
Burtea (C.SJVI. Sibiu) cu Corina; 
obstacole 2, cat. ușoară — 1. Pe
ter Fleischer (C.S.M. Sibiu) cu 
Vampir ; obstacole 3, cat. semi
ușoară, contracronometru — 1. 
Nori Petrie (A.S. Agricola Lugoj) 
cu Pardon ; obstacole, 6 bare, 
cat. mijlocie — 1. Enache Boian-

fiu (OII 
la; obst 
chipe — 
scher cti 
Corina, 
M. Neag 
baraj), : 
(după b

(M. Sini 
că, M. 
Demi an 
pe Vals 
C.S.M. S 
Bucureșt 
Napoca 
C.S.M. i

Duhlii

,,Memorialul Petre 
UN REUȘIT TURNEU

a „tratat“ cursa îl arată capabil 
de valori șl mal bune. A doua 
victorie a fonnațiel a adus-o 
Formina, condusă cu mult tact 
de aprantiul C. Iorga, un ele
ment foarte dotat. In ceea ce-1 
privește pe Stilat șl Sadic, ambii 
se înscriu, datorită manierei dez
involte în care și-au adjudecat 
probele respective, printre ele
mentele fruntașe ale generației 
de trei ani, primului n e puțin- 
du-î-se refuza (deocamdată) titlul 
de campion. REZULTATE TEH
NICE : Cursa 1 : 1. Vesela (I.
Bănică) rec. 1:43,2, 2. Riverana. 
Simplu 4, ordinea 110. Cursa a 
2-a : 1. Servant (M. Ștefănescu) 
rec. 1:4B,1, 2. Trucaj, 3. Gurița. 
Simplu 4, ordinea 50, event BO, 
ordinea triplă 51. Cursa a 3-a :
1. Arenda (C. Doicilă) rec. 1:31,8,
2. Fan era, 3. Rabin a. Simplu 2,’ 
ordinea 60, event 30, triplu ciști- 
gător 44, ordinea triplă 72.

Cursa a 4-a : 1. Sadic (I.
Oană) rec. 1:2B,4, 2. Fundy, Sim
plu 2, ordinea 140, event 70. 
Cursa a 5-a : 1. Formina (C. Ior
ga) rec. 1:28,6, 2. Huria, 3. He
bron. Simplu 2,50, ordinea * 240, 
event 30, ordinea triplă 294. 
Cursa a 6-a : 1. Stilat (M. Ștefă- 
nescu) rec. 1:27,9, 2. Huhurez, 
Silistraru. Simplu 1,90, ordinea 
70, event 20; triplu cîștlgător 40. 
Cursa a 7-a : 1. Jalonat (I.R. Ni
colae) rec. 1:34,7, 2. Filistin, Sim
plu 2, ordinea 150, event 180. 
Cursa a 8-a : 1. Hogar (G. Tă
nase) rec. 1:27,1, 2. Cornel, 3. Fe- 
mina. Simplu 2, ordinea 90, event 
150, ordinea triplă 230. Cursa a 
9-a : 1. Rural (Fl. Pașcă) rec. 
1:29,4, 2. Rubidiu, 3. Iluminata. 
Simplu 1,50, ordinea 90, event 150, 
triplu cîștlgător 9S3, ordinea tri
plă 257.

2. 3.

Gh. ALEXANDRESCU

tele au preluat conducerea, cîști- 
gînd la o diferență apreciabilă. 
Cele mal precise Jucătoare: Ma
riana Constantin (B) — M3 șl Ga
briela Plnțea (A) — 423. L ioa- 
NA-coresp. • Petrolul Băicoi — 
Metr om Brașov 8553—2475 (5—1).
Junioara Aura Pană, de Ia gazde, 
a fost una dintre cele mai bune 
jucătoare a reuniunii — 440 p d. 
De la brașovence s-a remarcat 
Marla Bleandă — 424 pd. I. BRAN- 
ZEA-coresp. • Voința Craiova — 
CA AI. Reșița 2399—2429 (3—3).
Cele mai mari punctaje le-au ob
ținut Florica Chiuia — 449 (C) șl 
Eugenia Lăcătușu — 446 (R). V. 
POPOVICI-coresp. • Voința Cluj- 
N ap oca — Voința Timișoara 
2497 —2320 (5—1). Din formația gaz
dă, cele mai precise jucătoare au 
fost Ecaterina Oros — 451 și Ilea
na Rednic — 449. De la timișo- 
rence nici o concurentă n-a a- 
tins cifra de 400. E. FEHERVARI- 
coresp. • Cetatea Giurgiu — Da
cia Ploiești 2544—2322 (6—0). Două 
giurgiuvence, junioara Marioara 
Lămîie și Ileana Oniciuc, au 
doborît cîte 456 de popice. De la 
ploleștence s-a detașat doar La- 
zarina Constantin cu 441 p d. TR. 
B ARB AL AT A - c or es p.

MASCULIN • Carpați Sinaia = 
Rafinorul Ploiești 5614—5158 ($—1) 
Joc la discreția gazdelor, care au 
avut în Nice ară (977) și Șindrl- 
Laru (963) cei mai buni popicari. 
De la Rafinorul s-a remarcat me
reu tinărul Cristu Vînătoru
M2 p d. V. FELDMAN-cores p.

Celelalte meciuri ale etapei 
vor desfășura mîlne și joi.

REȘIȚA (prin telefon). — Cea 
de a V-a ediție a „Memorialului 
Petre Pop* la box a fost cea mai 
echilibrată de pînă acum. în cele 
patru zile ale turneului au evo
luat 114 pugiliști din 24 de clu
buri și asociații sportive din în
treaga țară, cărora li s-au adău
gat membrii lotului republican de 
tineret. Reuniunile au avut, în ge
neral, un nivel tehnico-tactic des
tul de ridicat, apreciat ca atare 
de spectatori. Antrenorul Gheor- 
ghe Flat, maestru emerit al spor
tului, aprecia astfel gala finală : 
WA fost un excelent spectacol pu
gilistic, care i-a satisfăcut în to
talitate pe cei ce l-au urmărit*.

La categoria muscă. M. Vișan 
(Metalul Bocșa) a obținut o vie- ~ 
torte clară în fața participantului 
la C.E. de la KoLn, I. Boboc 
(AJS.A. Cluj-Napoca), pe care l-a 
dominat în toate cele trei re
prize. S-a văzut că Boboc _ 
mult mai eficace în cadrul cate
goriei semimuscă, pe care 
răm că nu a abandonat-o. Foar- 

partida 
(Dinamo

este
spe-

cu

te echilibrată a fost 
„semlușorilor" FI. Stan 
București) și N. Toth (C.S.M. Re
șița). Reșițeanul a evoluat ceva 
mal bine În ultimele trei minute 
ale meciului și a obținut decizia 
la limită.

La „ușoară” Leontln Sandu 
(Prahova Ploiești) a fost declarat 
câștigător tn fața lui Vergii Slrbu 
(Metalul Bocșa), care a uzat din 
nou de trucuri ieftine șl care de 
atltea ori l-au fost defavorabile. 
In această situație, Sandu a În
vins detașat.

Semlmljloclul dlnamovist Ion 
Vladimir și-a făcut o promiță
toare reintrare după accidentul 
suferit. El a ajuns in finala com
petiției după trei meciuri cîști- 
■gate fără drept de apel, iar în 
finală, ion Sala (C.S.M. Reșița) 
nu l-a rezistat nici o repriză, de
oarece loviturile la corp ale lui 
Vladimir au fost foarte dure și 
l-au obligat pe reșlțean să aban
doneze. CELELALTE REZULTA-

MIRCEA ROMAȘCANU ÎNVINGĂTOR 
IN TURUL CICLIST AL DOBROGEI

TURUL CICLIST AL DOBRO
GEI, programat în trei etape, la 
sfârșitul săptăimînii trecute, s-a 
încheiat cu victoria rutierului dl- 
namovist Mircea Romașcami. Ci
clistul bucureștean a cîștigat pri
ma etapă (Constanța — Adam 
Cllsi — Constanța, 122 km) cu 
timpul de 3h 15:41 (2. C. Ologu — 
Metalul Plopenl, 3. G. Lăutaru — 
Dinamo), după care, în celelalte 
două a căutat să se mențină 
printre fruntași, astfel îneît si
tuația de lider să nu-i fie peri
clitată. Etapa a 2-a (șos. Con
stanța — Tulcea, 102 km) a reve
nit lui D. Bonciu (Dinamo) 2h 
23:52, 2. C. Nicolae (Dinamo), 3. 
C. Bonciu (Steaua) etc. Etapa a 
3-a s-a desfășurat pe un circuit 
(40 km) în Piața Ovidiu. Aler
garea a revenit rutierului V. Teo
dor (Dinamo) cu timpul de lh 
01:10 (2. C. Bonciu — Steaua, 3.
G. Lăutaru — Dinamo). Clasa
ment general : 1. M. Romașcanu 
(Dinamo) 6h 52:17, 2. C. Ologu 
(Metalul Plopeni) — la 13 s, 3. 
C. Nicolae (Dinamo) — la ld5, 
4. V. Teodor (Dinamo) la 1:37, 5. 
C. Bonciu (Steaua) La 1:38.

★
ETAPA A 4-a (și ultima) 

„Cupei București”, _ _
duminică dimineață pe șos. Bucu
rești — Alexandria, s-a derulat 
fără prezența în concurs a senio
rilor. în această situație, juniorii 
a-au străduit să facă din alergă
rile lor un spectacol atractiv, 
presărat cu faze palpitante, cu 
ruperi, regrupări, din nou eva
dări care au ținut permanent 
trează atenția celor care l-au ur
mărit. în special, trebuie să re
marcăm cursa juniorilor mici, în

eadrul căreia S. O prese u (Olim
pia), deși s-a clasat în final a- 
bia pe locul i, a fost principalul 
animator al întrecerii. lată clasa
mentele : Juniori . mari, 80 
1. I. Gachi (Dinamo) 2h 
(medie orară 36 km), 2.
Gioară (Dinamo), 2. P.
(C.S.Ș. 2); juniori mici — 40 
1. Fl. Popescu (C.S.ș. 1) lh 
(medie orară 35,500 km), 2.
Nlca (C.S.Ș. 1), 3. C. Petcu (O- 
hmpia). \

LIDERUL

a
programată

km : 
14:00

D. 
Mitu 
km: 
07:30

E.

TE : s
(Steaua) 
Reșița) ; 
Zalău) 1 
Ion ta), 
(Grivlța 
Șuruparj 
locie : 1 
reștl) b. 
•a), set 
ȘC.S.M. 
(Steaua) 
ua) b.p.

S,

Puține 
ne-a pi 
ficare 
cărora : 
prezenta 
„Cupa 
la Sibl 
au losd 
(GeorgiJ 
avea u 
Nedelciz 
te de 
tulul. 1 
nel Pol 
pentru 
participi 
Luiza 
Kaiss, 
fost dd 
acum, 
două îl 
competi 
ferim 1 
toate s 
■șeii, tal 
suficienl 
gura d 
rli) șl I 
Rulă, 1J 
duc nd 
valuri) .1

DE

zatori :| 
șl Răd 
C. Cre^ 
Progrd 
Triumfi 
4—3, 2-] 
rabeila 
Vidlica, 
Utngumd 
CU 2, I 
L Ghid

ÎNV
INTR-UN MECI CU 30 D

DINAMO

(Urmare din pag. I)

colul pe care l-am urmărit 
Clujenii au condus cu 4—1 și 
6—3, dar bucureștenii (în c- 
chipa cărora nu au jucat Dinu 
Fopescu și " ’ ' 
au refăcut 
iar In min.
9—7 1 Două 
înregistrăm
(9—9) ți, in continuare, Voin
ța, avind in Claudiu Rusu și 
Colceriu cei mai buni realiza
tori. preia conducerea pe Care 
nu o mai cedează pînă la «fîr- 
țit Scor final : Voința — Di
namo 16—14 (5—2, 3—7, 5—2, 
3—3). Au marcat : CI. Rusu 7, 
Colceriu 4, R. Rusu, Dezmirea- 
nu, Gyarfaș, I. Pop, Sebok dte 
1, pentru Voința, respectiv

Adrian Nastasiu) 
în min. 12 (7—7).
14 conduceau cu 
minute mai tîrziu 
o nouă egalitate

*UaiU
Ionesci 
cite 1. 
dianu 
(ciuj-a

CLA
Bucura
Napod
resti 11

Mari 
ora 11 
CrUuI

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Ap JUCAT LA PRONOEXPRES ?

Astăzi este ULTIMA zi pen
tru proauinarca biletelor la trage
rea otoișniuită PRONOEXPRES de 
mâine, 6 iunie a.c., came vă poate 
aduce satisfacții dintre cele mai 
mari. Abundența suweseior no
tabile la acest atradtiv sistem de 
joc este ilusitraitiă elocvent și de 
câștigurile omologate la tragerea 
anterioară, publicate maii jos. De 
remarcat și reportul substanțial 
de la categoria I pentru tragerea 
de mîine, ceea ce sporește consi
derabili șansele de mari câștiguri, 
Particliipâind pe balete cam pietate 
cu variante combinate sau com
binații „cap de pod", 
în cotă de 100% sau 25%, 
obține suite de premii la 
multe caitegoniii. numai 
JOACA POATE CÎȘTIGA 1

înrtrucît, datorită unei 
de corectură, în ziarul de ieri

extragerea I de la tragerea Loto 
1 din 3 duniie a apărut incom
pletă, repetăm astăzi numerele 
câștigătoare La această extragere î 
10 12 54 2.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 30 MAI

achitate 
puteți 

mai 
CINE

greșeli

Categoria 1: 1 variante 25% 
autoturisme Dacia 1300 ; catego
ria 2 : 7 variante 25% a 9.109 
categoria 3 : 13,75 a 4.345
categoria 4 : 89,00 a 671 lei 
tegoria 5 : 199,50 a 299
categoria 6 : 6.642,00 a 40
categoria 7 : 224.00 a 200 lei 
tegoria 8 : 3.459,50 a 40 Iei.

Report categoria 1 : 411.079 lei.
Autoturismele Dacia 1300 de la 

categoria 1 jucate 25% au re
venit participanțllor FELICIA 
GÎRBACEA din Brașov și MIR
CEA BENEFAI.VAN din SatU 
Mare.



II • CAMPIONATE I
ATLEȚI ÎN

CONCURSURI I
Gru

pe e-
Flei- 

i cu 
i’an și 
(după 

1 « P
P.

inamo 
Pauli
te, V. 
Moisei

P» 2. 
im p ia
Cluj-
P,

Dresp.

hiopu 
:.s.M. 
3.S.Ș. 
1 Sa- 
Mihal 
p. M.

mij- 
îucu- 
Boc- 
•eanu 
Lptari 
Stea- 
i. 
resp.

con-O săptămînă plină de 
cursuri internaționale La care vor 
lua parte și c îți va atleți români. 
Astăzi, la Zagreb, concurează 
Adrian Miklos la 800 m și Carol 
Raduiy-Zdrgd la suliță ; astăzi și 
mline, la Ostrava, participă, între 
alții, Maria Sam ungi La 409 m, 
Mihaela Dumitrescu la 100 mg, 
Eva Zorgd-Raduly la suliță, Va- 
sile Bichea și Dan Betini la 3000 
m obstacole (concursul se va re
peta sîmbătă și duminică, la Bra
tislava) ; vineri și sîmbătă, la 
Soci vor evolua Doina Anton la 
lungime. Pali Palffy la 110 mg, 
Ion Crăciun la 3900 m obst., Ni
co lae Bîndar și Tudor Stan la 
ciocan ; sîmbătă și duminică, la 
Praga — concurs de probe com
binate cu Gabriela Ionescu, 
neiia Popa și Corina Tifrea 
pentatlon, Vasile Bogdan și 
Goia la decatlon. în sfîrșit, 
mlnică, la Bruxelles are loc 
rele premiu al Europei la mara
ton. Printre concurenți : 
Andreica, Moise Hatoș, 
Vicol, Gheorghe Motorca.
• Sîmbătă și duminică 

desfășura la Pitești un 
foarte important : 
pionatelor republicane școlare, la 
care vor fi prezenți toți fruntașii 
atletismului nostru juvenil.

Cor
la 

Dan 
du- 
ma-

Cătălin 
Mircea

vase 
concurs 

finalele cam-

RESTANȚIERI IN PREGĂTIRILE 
„CUPA EUROPEI"

îactfe 
veri- 
îndul 

re
intru 
gust, 
1 că 
abile 
ră a 
'asile 

ac- 
1 lo- 
Cor- 
A.poî» 
itățil 
tăcut 
thias 

au 
licită

re- 
oape 
gre- 
On- 
asi- 

ritu-
re- 

pro- 
d... 

con-

polo

)

vingerea că intenția antrenorilor 
de a-și îndruma elevii către în
sușirea unor sărituri cu coefi
cient de dificultate ridicat nu a 
fost dublată de adaptarea proce
sului de pregătire la nivelul de 
volum și de intensitate impus în 
aceste condiții, ceea ce cauzea
ză nerealizarea deplină a unor 
sărituri. în sfîrșit, să mal men
ționăm că, după părerea noas
tră, accidentarea unor săritori a 
devenit prea frecventă în rîndul 
fruntașilor acestui sport din tara 
noastră, ceea ce ne determină 
să întrebăm : nu cumva se gre
șește în procesul de antrena
ment, solicitîndu-se unii spor
tivi peste limitele posibilităților 
Jor? Cazurile actuale ale lui Ba- 
giu și Pop, cel — într-un trecut 
apropiat — al Ancăi Făgețean 
(a cărei reintrare a devenit pu
țin probabilă) trebuie să con
stituie semnale de alarmă.

Referitor la concursul propriu- 
zis, desfășurat la bazinul „23 
August“ din Capitală, vom re
marca întrecerea echilibrată 
consemnată la fete. Primii cla
sați ! trambulină — fete : 1.
Magdalena Toth 344,10 p, 2. Ru- 
xandra Hoclotă 325,40 p, 3. Feli
cia Cîrstea 313 p ; băieți — 1. D. 
Opreau 364,15 p, 2. M. Kaiss 362,26 
p, 3. T. Barabas 342 p ; platfor
mă — fete : 1. Felicia Clrstea
277 p, 2. Lulza Nicolaescu 274,30 
p, 3. Elena Cîrstică 271,80 
băieți ! 1. M. Kaiss 398.75 p. 
STĂNCULESCU)

A ÎNCEPUT TURNEUL FI
NAL AL RUGBYȘTILOR 
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Pe stadionul de rugby 
Constanta au început ieri între
cerile turneului final al campio
natului republican al juniorilor 
șl școlarilor. Prima partidă a 
consemnat cea dinții surpriză, 
echipa C.S.Ș. Unirea Iași (care 
eliminase formația 
„Republica" București) 
scor, cu 28—12 (10—3), — -----
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca ! în 
meciul dintre 2__  .11' _

^JWet. Iași și C.S.Ș. Triumf Bucu
rești au învins bucureștenii, cu 
11—7 (4—3), deși cel care au do
minat mai mult au fost rugbyș- 
lli moldoveni.

în cele două partide de după- 
amiază marile 
neului final au 
stlcurile : C. S. ș.
București — C. S. Ș. 
Oradea 49—10 (13—3) .
Constanta — Gr. Șc. M.M.R. Paș
cani 70—3 (32—0) !

Mline, de la orele 9 și 17, e- 
tapa a II-a

C.S.Ș. 2 — 
cedînd la 

în fata

favorite ale tur- 
confirmat prono- 

Locomotiva 
Locomotiva 
și C.S.Ș. 2
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IC. POPA, eoresp.

c cea de a XXII-a 
ce de vară a fost 
rlnd au început în- 
anizate spre marea

frame turis- 
de itinerare 

vor găzdui 
:ova, Lenin- 
lin), organi- 
pentru crea
te de trans- 
limentare și 
tul în ideea 
a Jocurilor 

icure de un

moscova1980
țul excursiei.
ste cuprinsă și contravaloarea banl- 
r de viză de pașaport.
ăți cu obiective turistice interesante.

I
_____________________________________
■mâții suplimentare se obțin la toate f 
lor județene de turism, precum și 
a turiștii români în străinătate din 
?lei nr. 2 (telefon : 14.21.99 sau

ș
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După medul amical
R.D. Germană - România
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A PERMIS
După cum se știe, vineri s-a 

desfășurat la Berlin intilnirea 
amicală dintre primele repre
zentative ale R.D. Germane și 
României. Disputată în condiții 
improprii de joc, pe un teren 
lipsit de gazon (cu iarba arsă) 
si pe o căldură canicula
ră (+37°), partida nu a 
atins un nivel deosebit. A 
plăcut. totuși. ambiția cu 
care au evoluat jucătorii celor 
două selecționate. Să vedem, 
însă, care slnt concluziile ce se 
desprind după acest meci.

1. ÎN ÎNTlLNIRILE AMICA
LE, FARA MIZA, ECHIPA 
NOASTRĂ NU JOACA RAU. 
Jucătorii au pierdut intilnirea 
la limită, cu 0—1, scor care... 
nedreptățește evoluația lor de 
ansamblu. „Tricolorii" au arut 
perioade bune de joc (primele 
20—25 de minute de la începu
tul reprizelor), cind cu un plus 
de concentrare din partea ata- 
canților puteau deschide sco
rul. S-a văzut clar că in con
dițiile meciurilor amicale echi
pa națională. Indiferent de 
componența ei, joacă fără emo
ții, fără acea stare de tensiune 
resimțită în meciurile oficiale.

2. „NOUTĂȚILE" FORMA
ȚIEI AU TRECUT EXAMENUL 
CU BINE. In meciul de la Ber
lin a fost folosită o formație 
cu destul de multe nume noi, 
așa cum a fost cazul lui Ște
fan. Păltinișan, FI. Grigore, 
Chihaia și chiar Koller, care a 
mai fost testat. Justețea selec
ționării celor cind jucători a 
fost confirmată, cel puțin In 
condițiile „amicalului" de la 
Berlin. ȘTEFAN, deși i se im
pută de către antrenori golul 
înscris de Streich, în min. 65, 
a apărat bine. A ieșit decis și 
curajos la mingile înalte cen
trate în suprafața noastră de 
pedeapsă. La golul cu pricina 
a greșit și Sameș, care a ezitat, 
nu l-a atacat cu hotărire pe 
Streich și acesta a Întors pe 
spate balonul, care s-a oprit in 
colțul porții lui Ștefan. Libero- 
ul PĂLTINIȘAN a fost cel mal 
bun jucător al echipei noastre. 
El i-a dublat pe fundașii noștri 
laterali în funcție de direcția 
de atac a adversarului, cîști- 
gînd majoritatea duelurilor ae
riene și stopînd cu succes ac
țiunile ofensive adverse. KOL-

SERIA I
Zimbrul Suceava — C. 8. Bo

toșani 1—1 (0—0), Danubiana
Roman — Cristalul Dorohol 2—0 
(0—0), Șiretul Bucecea — Lami
norul Roman 2—0 (1—0). Nlco-
llna Iași — C.F.R. Pașcani 2—0 
(2—0), Foresta Fălticeni — Me
talul Rădăuți 1—1 fl—1), Meta
lul Botoșani — A.S.A. Ctmpu- 
lung Moldovenesc 2—1 (2—0).
Dorna Vatra Dornel — Avlntul 
Frasin 1—0 (1—0), Unirea Săveni 
— TEPRO Iași 0—3, Unirea fi
ind exclusă din campionat.

Pe primele locuri In clasa
ment, după etapa a XXVIII-a :
1. C. S. BOTOȘANI 42 p (76—12),
2. C.F.R. Pașcani 34 p (49—33),
S. A.S.A. CImpulung 33 p 
(46—38)... pe ultimele : 14. Șire
tul Bucecea 23 p (26—47), 15.
TEPRO lași 22 p (28—35).

SERIA A II-A
Letea Bacău — Hușana Huși 

3—0 (1—0), C.S.M. Borzeștl —
Rulmentul BIrlad 3—1 (1—0),
Cetatea Tg. Neamț — Energia 
Gh. Gheorghlu-Dej (—0. Bradul 
Roznov — Petrolul Moinestl 2—1 
(1—1), Partizanul Bacău — Ci
mentul Bicaz 2—2 (1—0), I. M.
Piatra Neamț — Constructorul 
Vaslui 4—0 (1—0). DEMAR Mi-
rășești — Aripile Bacău 0—1 
(0—0), Oltuz Tg. Ocna — Mine
rul Comăneștl 0—3, Oltuz fiind 
exclusă din campionat.

Meciul din etapa trecută dintre 
Energia Gh. Gheorghiu Dej — 
Oituz Tg. Ocna (pe teren 11—0) 
a fost omologat cu 5—0 In fa
voarea Energiei, iar formația 
Oituz a fost exclusă din cam
pionat pentru că nu șl-a apă
rat corect șansele.

Pe prunele locuri : 1. I.flfcA
BACĂU 45 p (58—13), X Energia 
Gh. Dej « p (51—12). 3. Parti
zanul Bacău 36 p (48—37)... pe 
ultimele : 14. Aripile Bacău 24 p 
(32—50). 15. Rulmentul BIrlad
22 p (20—28).

SERIA A m-A
Unirea IDSMSA Focșani — A- 

vintul Urzlcenl 2—1 (2—0). Petro
lul Băicoi — Dinamo CPL Foc
șani 1—1 (0—1), Metalosport Ga
lați — Foresta Gugești 1—2 
(0—1), Carpați Neholu — Petro
listul Boldești 1—0 (0—0). Praho
va Ploiești — C.S.U. Galați 2—2 
(0—2), Ancora Galați — Chimia 
Buzău 3—1 (0—0), Olimpia Rm.
Sărat — Petrolul Berea 3—0 
(2—0), Luceafărul Adjud — Oțe
lul Galați 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 47 p (64—10), 2. C.S.U. 
Galați 43 p (67—22), 3. Dinamo
Focșani 41 p (60—19)... pe ulti
mele : 15. Petrolul Berea 20 p 
(41—59), 16. Metalosport Galați
11 p (19—72).

SERIA A IV-A
Victoria Țăndărei — Cimentul 

Medgidia 0—1 (0—0), Granitul
Babadag — Pescărușul Tulcea

UN JOC
LER a avut și el o prestație 
care i-a mulțumit pe tehnicienii 
noștri. Avind in față un adver
sar incomod (foarte inalt și 
sprinten), Koller l-a anihilat — 
în majoritatea acțiunilor — pe 
Riediger. Trebuie, insă, men
ționat faptul că în sprijinul lui 
Koller a venit de nenumărate 
ori Boloni, inchizind astfel cu
loarul de pătrundere pe flancul 
drept advers. în atac, FL. GRI
GORE a avut 2—3 incursiuni in 
prima repriză încheiate cu cen-

• A apărut Păltinișan o Arbitrul 
Palotay apreciază jocul 

„tricolorilor", • „Filtrul" 
Jucătorilor noi trebuie continuat 

trâri la semi-înălțime, dar nid- 
unul dintre atacanții noștri nu 
a apărut prompt la intilnirea 
eu balonul in fața porții ma
sivului Grapenthin. După pau
ză, randamentul lui Grigore a 
scăzut vizibil. CHIHAIA a res
pectat cu strictețe sarcinile tac
tice, îndeplinindu-și rolul de 
extremă stingă falsă, acționind 
mult retras. A apărut uneori 
inspirat la finalizare, expedi
ind un șut puternic în bară, la 
un pas de gol. ȚALNAR și 
TERHEȘ, introduși in ultimul 
sfert de oră, au avut prea pu
țin timp la dispoziție ca să ne 
arate ceea ce pot.

3. SCURTE APRECIERI DES
PRE CEILALȚI JUCĂTORI. 
TILIHOI a fost depășit dese
ori, deposedarea, transmiterea 
și plasamentul fiind principa
lele lui deficiențe. SAMEȘ a 
făcut citeva incursiuni in atac, 
uitind însă de majora lui obli
gație, faza de apărare. DINU 
și-a îndeplinit bine rolul co
ordonatorului, limpezind acțiu
nile, ridicînd sau scăzind tem- 
poul atunci tind jocul o im
punea. Cu alte cuvinte, el a 
dat încredere Întregii echipe. 
BOLONI, in nota obișnuită. 
Ambițios, cu mare putere de 
luptă, prezent acolo unde era

DIVIZIA C- ETAPA A 28 A
• Cu două etape înaintea Încheierii campionatului sînt virtual pro
movate in Divizia B î C. S. Botoșani, Flacăra Moreni, Pandurii Tg. 
Jiu, Strungul Arad, Someșul Satu Mare și Carpati Mîrsa o în seria 
„bucureșteană*, Mecanică fină are 1 punct avans fată' de TJVI.B. 9 
Scorul etapei : Strungul Arad — Oțelul Or. dr. Petru Groza ; 8—1 !
• ROVA Roșiori a dispus cu 3—0 de Flacăra Moreni © Unirea Sîn- 
nicolau, din nou lideră în seria a VIII-a • Cimentul Medgidia s-a

distanțat cu 3 puncte In fruntea seriei a IV-a.

0—0, Dacia Unirea Brăila — Elec
trica Constanța 2—1 (2—1), Trac
torul Viziru — Voința Constanța
2— 0 (2—0), Marina Mangalia —
Azotul Slobozia 0—2 (0—0).
Chlmpex Constanța — Unirea 
Tricolor Brăila 3—1 (1—1).. I.M.U. 
Medgidia — Șoimii Cernavodă
3— 1 (0—0), Arrubium Măcin —
Unirea Eforie 6—0 (4—0).

Rezultatul meciului Unirea E- 
forie — Victoria Tăndărei, din e- 
tapa trecută, a fost 1—1.

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 43 p (58—18), 2. 
Azotul Slobozia 40 p (77—30), 3. 
Unirea Tricolor Brăila 39 p 
(65—30) .. pe ultimele : 15. Trac
torul Viziru 19 p (33—61). 16.
Arrubium Măcin 17 p (31—80).

SERIA A V-A
Petrolul Bolintin — Mecanica 

fină București 0—2 (0—0), T. M. 
București — Unirea Tricolor 
București 3—1 (2—0), Automatica 
București — Flacăra roșie Bucu
rești 1—1 (1—1), Voința Bucu
rești — Automecanica București
2— 0 (1—0), Tehnometal Bucu
rești — Abatorul București
3— 1 (1—0), Sirena București
— Celuloza Călărași 1—0 
(0—0), Electronica București
— LC.S.I.M. București 2—2 
(1—0), Vîscoza București — Lu
ceafărul I București 3—0 (Lu
ceafărul I s-a retras din cam
pionat), Luceafărul n București
— Victoria Lehliu 3—0 (Victoria 
a fost eliminată din campionat).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINĂ 48 p (61—18), 2.
T.M.B. 47 p (60—25), 3. Automa
tica 43 p (53—29)... pe ultimele : 
14. Tehnometal 28 p (31—35). 15. 
Automecanica 28 p (34—39), 16.
Luceafărul n 15 p. (29—79).

SERIA A VI-A
ROVA Roșiori — Flacăra Au

tomecanica Moreni 3—0 (3—0),
Progresul Corabia — Cimentul 
Fieni 3—0 (1—0), Dacia Pitești — 
Răsăritul Caracal 2—0 (1—0). Di
namo Alexandria — Metalul 
Mija 1—1 (1—0), Electronistul
Curtea de Argeș — I.O.B. Balș 
3—2 (1—1), Recolta Stoicănești
— Constructorul Pitești 1—1 
(0—1), Petrolul Videle — Chimia 
Găești 2—0 (2—0), Progresul Pu
cioasa — Cetatea Tr. Măgurele 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACĂ
RA MORENI 42 p (68—19), 2.
Metalul Mija 33 p (43—24). 3.
ROVA Roșiori 33 p (41—26), 4.

MAI BUN
nevoie. ROMILĂ și D. GEOR
GESCU rămîn semne de între
bare, comportarea lor situîn- 
du-se sub posibilități. înlocui
rea acestora se impunea încă 
de la pauză.

4. A CONSTITUIT ECHIPA 
R.D. GERMANE UN ADVER
SAR REDUTABIL? Meciul de 
la Berlin a fost cea de-a 14-a 
întîlnire dintre primele repre
zentative ale celor două țări. 
Penultima confruntare, care a 
avut loc la 27 aprilie 1977. la 
București, s-a încheiat cu sco
rul de 1—1. Antrenorul Georg 
Buschner a apelat cam la ace
lași lot de jucători. Nouă din
tre ei au evoluat și- la Bucu
rești și la Berlin (Domer, Wei
se, Weber, Riediger, Hafner, 
Streich, Hoffmann, Schnuphase, 
Schade). Dar de atunci au tre
cut doi ani și media de vîrstă 
a echipei R.D.G. s-a ridicat 
(27 ani). Din acest motiv, ad
versarii noștri n-au mai avut 
ca principal atu forța, marele 
angajament fizic cu care ne o- 
bișnuiseră în trecut. Jocul lor 
s-a modificat structural. Jucă
torii încearcă rezolvări indivi
duale, dar, lipsiți de calități 
tehnice deosebite, nu au putut 
să depășească echipa noastră, 
aflată acum în plin proces de 
formare. în acest sens, la sfir- 
șitul meciului, antrenorul G. 
Buschner remarca : „Am intil- 
nit un adversar care a știut să 
»e apere perfect, avind in Păl- 
tinișan un pilon de netrecut“. 
Arbitrul întilnirii, Karoly Palo
tay, fost jucător international, 
afirma după meci : „Rezultatul 
nedreptățește echipa română, 
care, in condițiile unui joc sus
ținut în deplasare, a avut mai 
multe ocazii de gol, pe care 
le-a irosit prea ușor. Astfel, ea 
a fost nevoită să părăsească te
renul învinsă".

Testul de la Berlin a demon- 
srtrat că s-a procedat bine ape- 
lindu-se la cîțiva jucători noi. 
Ideea trebuie menținută și In 
viitoarele confruntări interna
ționale, mulți dintre jucătorii 
omiși de pe listele întocmite de 
selecționeri în vederea meciuri
lor din primăvară demonstrind 
că au calități și resurse pentru 
a întări rindurile „tricolorilor".

Gheorghe NERTEA

Progresul Pucioasa 33 p (42—30)...' 
pe ultimele : 13. Chimia Găești 
24 p (37—40), 14. Petrolul Videle 
24 p (33—39), 15. Constructorul
Pitești 23 p (24—48), 16. Cetatea 
Tr. Măgurele 22 p (39—41).

SERIA A VII-A
Pandurii Tg. Jiu — Construc

torul Craiova 1—1 (0—1), Unirea 
Drăgășani — Constructorul Tg. 
Jiu 5—1 (1—0), Progresul Băi-
lești — Lotru Brezoi 3—2 (3—2), 
C.F.R. Craiova — Chimistul Rm 
Vîlcea 2—3 (2—2), Forestierul
Băbeni — Metalurgistul Sadu 
4—1 (1—1), Metalul Rovinari —
Gloria Drobeta Tr. Severin 2—1 
(1—1), Diema Orșova — Minerul 
Vulcan 1—0 (0—0). Minerul Mo-
tru — Minerul Lupenl 3—0 
(1-9).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 43 P (91—28), 2. Mi
nerul Lupeni 33 p (54—31), 3.
C.F.R. craiova 33 p (41—29). 4. 
Diema Orșova 33 p (48—33)... pe 
ultimele : 15. Unirea Drăgășani
22 p (35—45), 16. Constructorul
Tg. jiu 18 p (30—55).

SERIA A VIII-A
Metalul Oțelu Roșu — Vulturii 

textila Lugoj 2—0 (1—0), ICRAL 
Timișoara — Unirea Alba Iulia 
1—1 (0—0), Laminorul Nădrag — 
Unirea Sînnlcolau 0—1 (0—0).
Gloria Reșița — Minerul Oravița 
1—0 (1—0). C.F.R. Sîmeria — E- 
lectromotcr Timișoara 1—0 (0—0), 
Unirea Tomnatic — Metalul 
Bocșa 1—0 (0—0). Metalul Hune
doara — Minerul Ghelar 0—1 
(0—0), s-a jucat la Gura Barza, 
C.I.L. Blaj — Știința Petroșani 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SÎNNICOLAU 37 p (40—24), 2.
Unirea Alba Iulia 36 p (39—21),
3. Vulturii Lugoj 35 p (50—26)... 
pe ultimele : 15. ICRAL Timișoa
ra 23 p (26—47), 16. Metalul Hu 
nedoara 20 p (21—47).

SERIA A IX-A
Strungul Arad — Oțelul Or. 

dr. Petru Groza 8—1 (4—0), s-a 
jucat sîmbătă, Minerul Suncuiuș 
— Rapid Arad 2—1 (1—0), Vo
ința Oradea — Sticla Arieșul 
Turda 5—1 (3—0), C. M. Cluj-Na- 
poca — Bihoreana Marghita 
3—0 (1—9), C.F.R. Constructorul
Arad — Tricolorul Beiuș 3—2 
(2—1), Victoria Ineu — Tehnofrig 
Cluj-Napoca 3—1 (2—0), Minerul
Bihor — Metalul Aiud 0—3

ȘTIRI... ȘTIRI...
• CUM SE JOACA MÎINE IN 

CAPITALA. Etapa a 31-a a Divi
ziei A programează mline două 
jocuri în Capitală, care se dis
pută astfel : Steaua — Dinamo, 
pe stadionul Steaua și Sportul 
studențesc — C.S. Tirgoviște, pe 
stadionul Autobuzul. (Meciul de 
juniori se dispută, de la ora 16, 
pe stadbomul C.A.M.). Pentru am
bele întîlniri, care vor începe la 
ora 18.30, biletele s-au pus în 
vînzare la casele obișnuite.

• FINALA CAMPIONATULUI 
republican DE JUNIORI, în ca
re se vor întîlni „U“ Cluj-Napoca și 
S.C. Bacău, va avea loc pe sta
dionul Steaua, în deschidere la 
partida derby a etapei de „A* 
dintre echipele Steaua și Dinamo 
București.

• UNIV. CRAIOVA SI F.C. AR
GEȘ, CÎȘTIGĂTOARELE „CUPEI 
1 IUNIE*. Pe stadionul „1 Mai* 
din Rm. Vîlcea, în organizarea 
clubului Chimia, s-au disputat, 
duminică, meciurile unei atrac
tive competiții de minifotbal, do
tată cu „Cupa 1 Iunie“. Au par
ticipat, cu cî-te două echipe, clu
burile Universitatea Craiova, F.C. 
Argeș și Chimia Rm. Vîlcea. La 
categoria 11 ani a cîștigat Uni
versitatea Craiova, iar la 13 ani 
victoria a revenit jucătorilor ar
geșeni. Iată șl numele celor re
marcați : P. Badea, C. Bursuc și 
L. Mitre (Universitatea), D. Mo- 
romete, FI. Dima și C. Iatan 
(F.C. Argeș) și D. Stoica, D. 
Coca șl E. Catrinoiu (Chimia). 
Trofeele au fost înmînate de C. 
Nicolae și F. Rădueanu, jucători 
ai primei echipe Chimia. (Pave! 
Giornoiu, eoresp.).

• MODIFICARE în programul 
Selecționatei Cubei, care între
prinde un turneu în țara noas
tră : azi formația oaspete va 
juca la Zalău cu divizionara C 
Armătura, iar joi, și nu miercuri 
cum s-a anunțat anterior, va e- 
volua la Cluj-Napoca, în compa
nia fruntașei seriei a IH-a a di
viziei B, Universitatea.

MECIURI AMICALE
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — OLIMPIA SATU MARE 
3—1 (1—0). Au marcat : Nucă 
(min. 27), Roșea (min. 55), Lata 
(min. 88), respectiv Sabou 
(min. 60). (C. Crețu — eoresp.)
• STRUNGUL ARAD — 

A.S.V. NEUFELD (AUSTRIA) 
2—0 (1—0). Au înscris Schnei
der (min. 30) și Juhasz (min.' 
90).
• U.T.A. — CHIMIA ARAD 

5—0 (1—0). Autorii golurilor: 
Broșovschi (min. 10), Vaczi 
(min. 72), Coraș (min. 78 și 
85) și Nedeleu II (min. 80). (L 
Ioana, eoresp.)

(0—2), Recolta Salonta — Unirea 
Dej 4—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 43 p (65—15), 2. Bi-’ 
horeana Marghita 36 p (53—27).“ 
3. Sticla Turda 35 p (41—19)... pe 
ultimele : 15. Minerul Bihor 19 p 
(26—47), 16. Tehnofrig Cluj-Na
poca 19 p (18—41).

SERIA A X-A ’
Someșul Satu Mare — Minerul 

Ilba-Seini 3—0 (1—0). CUPROMi
Baia Mare — Oașul Negrești,
3— 2 (1—11, Victoria Cărei — Hebe
Sîngeorz Băi 1—0 (1—0), Rapid ,
'Jibou — Silvicultorul Maieru ,

4— 0 (2—0), Lăpușul Tg. Lăpuș —
Armătura Zalău 2—0 (1—0). Mi
nerul Baia Sprie — Bradul Vi- 
seu 2—2 (1—2), Viitorul Gloria
Șimleu. — Minerul Băiuț 2—0 
(1—0). Minerul Rodna — Mine
rul Băita 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 40 p (56—15),
2. Armătura Zalău 34 p (60—31),'
3. Minerul Rodna 31 p (50—34),’
4. CUPROM Baia Mare 31 p
(44—37)... pe ultimele : 15. Rapid 
Jibou 21 p (31—58). 16. Viitorul 
Șimleu 14 p (24—95). J

SERIA A XI-A
Carpați Mîrșa — Mureșul Lu

duș 3—0 (2—0), Foresta Bistrița
— Avîntul Reghin 2—0 (1—0),
Sticla Tîrnăveni — INTER Si
biu 2—0 (2—0). Otelul Reghin — 
Metalul Sighișoara 3—0 (2—0),'
Chimia Or. Victoria — Construc
ții Sibiu 0—2 (0—1), I.P.A. Sibiu
— Automecanica Mediaș 2—0 
(1—0), s-a jucat la Cisnădie. 
Utilajul Făgăraș — IMIX Agni
ta 2—1 (2—0). Metalul Copșa Mi
că n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. CAR
PATI MÎRȘA 37 p (50—24), 2.
Metalul Sighișoara 30 p (39—23), 
3. Foresta Bistrița 29 p (43—28).,. 
pe ultimele : 14. inter Sibiu
23 p (24—28), 15. Mureșul Luduș
22 p (44—40).

SERIA A XII-A
Viitorul Gheorgheni — Progre

sul Odorhei 4—1 (1—1). Torpedo
Zărnești — Tractorul Miercurea 
Cluc 2—1 (0—1), Mobila Măgura
Codlea — izvorul Tg. Secuiesc 
3—1 (3—0), Metrom Brașov —
Minerul Baraolt 1—0 (1—0), Avîn
tul Mîneciu — Carpați Sinaia 
2—2 (1—0). C.S.U. Brașov —
Precizia Săcele 2—3 (1—1), Mi
nerul Bălan — caraimanul 
Bușteni 4—0 (1—0). IRA Cîmpi-
na — Carpati Brașov 0—3. IRA 
fiind exclusă din campionat.

Pe primele - locuri : 1. VIITO
RUL GHEORGHENI 42 p (51—19), 
2. Carpați Sinaia 39 p (54—18). 3. 
Progresul Odorhei 36 p (51—22)... 
pe ultimele : 14. C.S.U. Brașov
23 p (28—34). 15. Avîntul Mîneciu 
23 p (22—45).

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



Va fi vremea performanței maxime a volei ilor noștri ?

„ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI 
ESTE MAI PUTERNICĂ Șl MAI MATURĂ"

POPICARII AL. NASZODI 
Șl MARIA IOSIF-NICHI- 
FOR, DOUA VICTORII IN 

„CUPA SOFIA"

Ancheta noastră în rîndul tehnicienilor străini prczcnți la Campionatele Balcanice
Ediția din acest an a Campionatelor Balcanice 

de volei, găzduita de capitala României, a fost 
marcată nu numai de participarea unor echipe 
masculine superior pregătite, în evident progres, 
ti și de prezența unor tehnicieni bine cotați în 
lumea voleiului : G. Wclcz (care s-a aflat în 
ultimii ani la cîrma reprezentativei Poloniei și 
care de cîteva luni a preluat direcția tehnică a 
formației Greciei, calificînd-o. recent, pentru fa
za finală a C.E.), A. Taraku (noul antrenor al 
echipei Iugoslaviei), S. Robev (Bulgaria) și E. 
Deger (Turcia). .

Acestor oaspeți de marcă, foarte bum cunos-

cători ai voleiului nostru, ne-am adresat, la sflr- 
șitul competiției 
trebări :

balcanice, cu următoarele in-

1. Ce impresie 
României î

2. Care credeți 
ce deficiențe ați 
români I

3. Ce janse 
din Franța î

s-a făcut echipa masculină a

că sint principalele atuuri ți 
sesizat in jocul voleibaliștilor

acordafi formației noastre la CE.

In capitala Bulgariei s-a des
fășurat prima competiție inter
națională de popice dotată cu 
„Cupa Sofia". Cel doi sportivi 
români — Marla iosU-Nichlfor și 
Alexandru Naszodi — au domi
nat disputele, cîstSglnd două 
probe. Alexandru Naszodi a ocu
pat primus loc la bărbați cu 
1601 n d (din două locuri), ur
mat de J. Asker (R.D. Germană) 
1640 P d. Sar împreună eu Maria 
losIf-Nichifor a clștigat proba 
de perectM mixte cu 1277 p d. 
La feminin, vlceoda a 
sportivei ' '

PCU 824 
noastră 
77» pi

___________  _ revenit 
bulgare Sofia VLahova 
d, iar reprezentanta 
ocupat locul s, cu

rundă a turneului 
care se desfășoară 
iugoslavă Cioka, N. 
nia) l-a învins pe 
gsria) • în runda _ ____ _
turneului Internațional de șah de 
la Smederevska Palanka (Iugo
slavia), marele maestru român 
Victor Cioclltea a pierdut partida 
susținută cu iugoslavul VukovlcL 

w
După 12 runde, ta turneul in

ternațional de șah de la Plotrkow 
Tribunalskl (Polonia) pe primul 
loc al clasamentului a trecut 
Tatiana Zatulovska (U.R.S.S.) — 
I p„ urmată de compatrioatele 
sale Nona Gaprindașvill șl Lîdia 
Semenova — cu cite 81/, p. Llgia 
Jicman (România), care ta runda 
a It-a a pierdut la Garda (Spa
nia), totalizează â*,'s P-

CONCURS DE TIR I.E.F.S. 
- ZALKA BUDAPESTA

internațioaal 
în localitatea 
Ilijln (Româ- 
Kovacs (Un- 
a doua a

Româ- 
material 
calrtate. 

lucrez cu 
.------------------refer în

primul rînd la cei ce alcătuiesc 
sextetul de bază și pe care îi 
cunosc de ani buni : Or os, Du- 
mănoiu, Tutovan, Pop, Gîrleanu, 
E nes cu. 2. Sextetul strălucește 
mai ales prin forța de atac7" șl 
prin blocaj. Cred că, sub aspect 

’ tactic, jocul echipei mai are ne
voie de unele îmbunătățiri. 3. 
Sint sigur că și la această edi
ție a „europenelor* voleibaliștii 
români se vor situa pe un loc 
fruntaș. Personal consider ca 
echipele României și Ceho
slovaciei își vor disputa singu
rul loc care se acordă, la cam
pionatul continental, pentru J.O. 
de la Moscova.

A. TARAKU: 1. Faptul că titlul 
balcanic a revenit la această 
ediție — pe care o consider cea 
mai tare — echipei României nu 
este întâmplător. Voleibaliștii 
români au fost» realmente cei 
mai buni și sint bucuros că 
echipa mea, deși a pierdut în 3 
seturi, a reușit să facă o par
tidă excelentă în compania lor. 
M-a impresionat mai cu seamă 
echipa dv ca ansamblu, ca 
omogenitate valorică. 2. în acest 
context, consider totuși că pri
mele sale atuuri se “
cajul și autoritatea 
mobilizato rică a
Oros. Urmează, în 
mea pozitivă, forța

G. WELCZ : 1. Echipa 
niei dispune de un 
uman de foarte bumâ 
Mi-ar face plăcere să 
asemenea jucători. Mă

pact poate mat mult ca oridnd. 
Se vede că dispune de jucători 
ajunși la apogeul maturității și 
cu calități fizice, tehnice și tac
tice deosebite. Cred că se află 
ta perioada maximei perfor
manțe. 2. Atuul principal este 
coordonatorul Oros, creierul e- 
chiped. precum și forța atacului 
și blocajului. S-a mai îmbunătă
țit apărarea ta Hula a doua, dar 
cred că trebuie încă făcute e- 
forturi ta acest compartiment, 
mai cu seamă 1a preluarea din 
serviciu. 3. La C.E., ta primele 
4 echipe se vor afla, după pă
rerea mea, U.R.S.S.» Polonia, 
România șl Cehoslovacia- Ulti
mele două vor da la principal 
lupta pentru podium șl pentru 
calificarea la J.O. Reprezentativa 
Bulgariei cred că va trebui să-și 
concentreze atenția spre turneul 
de calificare...

poet poate mat

turaeul

numesc blo- 
tehnică și 
ridicătorului 

aprecierea 
_______ _ __ _ de atac șl 

tehnica generală a sportivilor. 3. 
La C.E., cîteva echipe urmăresc 
obținerea pașapoartelor pentru 
J.O. de anul viitor : România, 
Cehoslovacia, Bulgaria șl Iugo
slavia. N-aș îndrăzni să fac pro
nosticuri. Pot să vă spun doar 
că mal puțin cred în șansele 
echipei... Iugoslaviei.

S. ROBEV : 1. In general, echi
pa României impresionează la 
fileu. Mi-a plăcut sub acest aJ-

voleiul 
ani. Și 

valoroși 
_______________ N. Soar și 

Murata. Actuala echipă n« 
egalează în virtuți pe cea a ge
nerației lui Drăgan, a generației 
mele. Aveți și astăzi sportivi va
loroși : Oros — după părerea 
mea, printre cei mai buni coor
donatori ft in lume ; Dumănotu — 
un jucător complet ; Tutovan, 
Pop, Girleanu și Enescu — tră
gători remarcabili- Totuși, cu 
acest materiai echipa Românled 
mi se pare că dă numai _ 50 la 
sută din valoarea sa individuală. 
2. Fără îndoială, blocajul este 
cel mai valoros element. De ase
menea, atacul nu are probleme, 
în schimb, în apărarea din linia 
a doua sint dificultăți. De fapt, 
în general voleibaliștii nu pitea 
iubesc antrenamentele pentru 
apărare. 3. Actuala formație a 
Românei poate lupta de la egal 
la egal cu echipele U.R.S.S., Po
loniei, Cehoslovaciei pentru locu
rile podiumului la viitorul cam
pionat european- H urez să-1

E. DEGER : 1. Cunosc 
românesc de vreo 25 de 
stat un discipoî al unor 
antrenori români : 
N.

„CUPA MONDIALA" LA GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

internaționalâ învingătoare» to
talizează in această probă com
plexă 20 p ! Publicul japonez 
a ovaționat minute în sir „Co- 
măneci, Comăneci, Comăneci !“, 
Nadia a manifestat 
superclasă în cele trei 
Ia care a fost prezentă, 
gtod detașat la sărituri, 
nînd cea mai mare notă 
concurs și Ia birnă (9.95). 
tru execuția sa cu adevărat de 
mare campioană.

Emilia Eberle a fost soco
tită unanim o adevărată eroi
nă a zilei, mai ales prin ma
niera în care s-a impus în 
două probe de mare dificultate 
tehnică, la paralele și birnă. 
De data aceasta, valorosul său 
exercițiu de la paralele a fost 
mai bine apreciat de brigada 
de arbitre (9.85), astfel că gim
nasta noastră a cucerit în a- 
ceastă probă medalia de aur. 
la egalitate de nuncte cu gim
nasta din R.D. Germană Șteffi 
Kraeker. Apoi, la următorul 
schimb, la birnă, spectatorii an 
asistat la un adevărat recital 
de înaltă măiestrie prezentat 
de Nadia Comăneci si Emilia 
Eberle. Atit una cit si cealaltă 
au inclus în exercițiile lor to
rente de elemente grele si 
foarte grele, sărituri si salturi 
spectaculoase, au evoluat cu 
deosebită siguranță și precizie, 
astfel că Nadia a primit 9,95 
iar Emilia 9,90. Suportînd însă 
o penalizare de 15 sutimi pen
tru neîneadrarea în timpul re
gulamentar. Nadia a trebuit să 
cedeze locul I mai tinerei sale 
colege. Pentru noi. însă, bucu
ria a fost nespusă, pentru că 
pe primele două trepte ale po
diumului, in aplauzele entu
ziaste ale iubitorilor de gim
nastică niponi, au urcat Emilia 
Eberle si Nadia Comăneci. cele 
mai bune gimnaste participan
te Ia această a patra ediție a 
„Cupei mondiale". Iar în final 
proba la sol s-a constituit în- 
tr-o veritabilă apoteoză a a- 
cesiui spectacol de înaltă ținu
tă, Nadia Comăneci si Stela 
Zaharova fiind notate cu 10 
(gimnasta sovietică primise 9,95 
în prima zi, deci locul doi), iar 
Emilia Eberle, obținind 9,90, 
locul al treilea, întregind un 
palmares realmente strălucitor.

realmente 
finale 
cîsti- 
obtl- 

din 
pen-

Delegația noastră a fost 
luată pur și simplu cu 
asalt la conferința de pre
să organizată la sfințitul în
trecerii, numeroși ziariști, -re
porteri radio si de televiziune 
dorind să afle cit mai multe a- 
mănunte despre școala româ
nească de gimnastică. despre 
metodele de pregătire ale ma
rilor noastre campioane, despre 
inepuizabilele resurse de tinere 
si valoroase talente ale Româ
niei socialiste, Bela Karoly, 
principalul artizan al acestor 
splendide succese, a trebuit să 
răspundă la zeci și zed de în
trebări. „Munca, pregătirea ri
guroasă, fără preget — iată se
cretul succeselor noastre" — 
le-a răspuns tuturor reputatul 
nostru tehnician.

Iată primele clasate în fina
lele pe aparate : sărituri —
NADIA COMANECI 19,700 (no
ta 9,800 în finală). Stela Zaha
rova 19,525 (9,625). Neli Kim 
19,465 (9,625) ; paralele — EMI
LIA EBERLE 19.65 (9,85) și 
ȘTEFFI KRAEKER 19,65 (9,80) ; 
Stela Zaharova (9,75), Zsuzsa 
Kalmar (9,80) și Vera Cerna 
(9,85) — toate cu 19,55 ; birnă — 
EMILIA EBERLE 19,70 (9,90),
Nadia Comăneci 19,60 (9,80),
Neli Kim (9,70) si Șteffi Krae
ker (9,75) ambele cu 19,45 ; sol
— NADIA COMANECI 20, Ste
la Zaharova 19,95 (10), Emilia 
Eberle 19,75 (9,90).

în concursul masculin a fost 
prezent și campionul nostru 
Dan Grecu care, din păcate, nu 
a mai repetat execuția bună 
din prima zi. Ezitind la un ele
ment de mare dificultate, el a 
fost notat cu 9.45, ratînd astfel 
șansa de a obține o medalie, 
la care putea spera după pri
ma zi de concurs. Iată cîștigă- 
torii pe probe : sol — Shigeru 
Kasamatsu (Japonia) si Stoian 
Delcev (Bulgaria) 19,45 ; cal cu 
minere — Bart Conner (S.U.A.) 
19,35 ; inele — Aleksandr Ditia- 
tin (U.R.S.S.) 19.40 ; sărituri:
— Ralph Baertel (R.D.G.) 
19,525 ; paralele — Eizo Ken- 
motsu (Japonia) 19,60 ; bară 
fixă — Eberhard Gicnger 
(R.F.G.) 19,55.

în continuare, participanții 
la „Cupa mondială" vor sus
ține două demonstrații : la 7 
junie — la Yokaiki, iar la 9 
iunie — la Nagoya.

obțină pe cel care asigură caâl- 
ficairea la J.O.

Aprecierile celor I tehnicieni 
converg spre ideea că echipa 
masculină a României prezintă 
importante atuuri de a realiza 
performanțe valoroase atlt la 
C.E. din toamnă cit și la J.O. de 
la Moscova, la care are șanse 
mari de a obține calificarea 
chiar cu prilejul „europenelor*. 
Argumentele principale slnt ma
turitatea jucătorilor de bază, tă
ria atacului și blocajului, omo
genitatea echipei. Valorificarea 
șanselor va depinde Insă de lm- 

• “ • tn 
de

bunătățirea » randamentului 
apărare și, am adăuga noi, 
realizarea formei maxime la mo
mentul oportun.

Aurelian BREBEANU

ȘAHIȘT1I IN TURNEELE 
DIN IUGOSLAVIA 

Șl POLONIA

BELGRAD, 4 (Agerpres). — 
După consumarea a trei runde, 
tn turneul Internațional feminin 
de șah de la Novl Sad conduce 
maestre româncă Dana Nuțu, cu 
2 p. șl o partidă întreruptă, ur
mată de liana Erenska (Polonia) 
— 2 p. Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) și Olivera Prokopovlei 
(Iugoslavia) — cu cite l1/, p (1). 
Cea de-a doua șahistă româncă 
participantă la acest turneu, Ida 
Bogdan, se află pe locul șapte, 
cu 1 p.. șl o partidă întreruptă, 
tn runda a 3-a. Dana Nuțu a ta- 
vlns-o pe Jlvkovicl (Iugoslavia), 
iar Lla Bogdan a remizat cu NI- 
kolln (Iugoslavia). • In prima

(Urmare din pag. 1)
dial al acestui an cu perfor
manțe, într-adevăr. remarca
bile : 4:00,0 și respectiv 4:03,3 
la 1500 m ; 2:00,4 (Silai a aler
gat 1:58,7), 6,66 m la lungime 
și, respectiv, 64,82 m la suliță. 
In urma lor, un lot numeros 
de participau ți, între care a- 
mintim pe Adrian Proteasa (ca
pabil de un nou record, spre 
2,25 m !), Doina Anton (cu o 
promițătoare constanță la lun
gime). Niculina Lazarciuc și 
Nicuiina Die (revin spectaculos 
după o pauză postnatală, la 400 
m și respectiv, la înălțime), 
Eva Zorgo-Raduly (cu un re
zultat bun — 62,88 m — dar 
cu evidente 
cate), și, în 
de ciocan 
cu noul său 
care începe 
plan internațional Elevul an
trenorului C. Mușat a corectat, 
de fapt, de 2 ori recordul țării 
(71,68 și 73,66 m) și s-a arătat 
capabil de alte performanțe.
• „Bătrînii" la Înălțime ! Re

cordmanul țării la aruncarea 
discului, Iosif Nagy (33 ani), 
s-a comportat ca-n zilele sale 
cele mai bune (5 aruncări pes
te 61 m), obținind — cu 63,52 
m — un rezultat la numai 34 
cm de recordul său ! Carol Cor- 
bu (tot 33 de ani) a debutat 
în actualul sezon cu un 16,40 
m la triplu.
• Tineri care promit._ La 

acest concurs doar puțini dintre 
juniori s-au aflat în întrecere. 
Cei prezenți au făcut însă din 
plin proba calităților lor. Re-

- 62,88 m 
resurse nevalorifi- 
sfirsit. aruncătorul 

Nicolae. Bîndar 
record de 73,66 m 
să spună ceva pe

în cadrul concursului interaa- 
țkmal de tir dintre echipele 
I.E.F.S. București și Zalka Buda
pesta, desfășurat la Poligonul 
Tuinaăi, juniorui român G. Tă- 
taru s-a impus ta proba de puș
că liberă 60 f c cu 594 p. în
trecerea seniorilor a revenit luă 
N. Botaru cu 595 p. La piswi li
ber juniori, I. Neagu a reușit 
544 p, in timp ce întrecerea de 
pâstoi viteză juniori a revenit Iul 
” Olah (Zalka), cu 587 p. (Cor-

I POPOV1CI, coresp.)

REPREZENTATIVELE DE 
VOLEI, IN TURNEU 

IN R.P. CHINEZA
Reprezentativele de volei cle-'-e 

României au plecat dumlnxA 
seara in R.P. Chineză, unde vor 
susține tn turneu de cite 4 me
ciuri. Lotul masculin cuprinde 
pe Oros, Dumănoiu, Pop, Gîrlea
nu, Păușescu, Macavei, Sterea, 
Hinda, Ion, Chifu, Mițu și Sto- 
ian (au fost reținuți de probleme 
școlare Tutovan și Enescu), iar 
,,12“-le feminin este alcătuit din 
Maria Enache, Mariana loncscu. 
Doina Săvoiu, Irina Pet cui eț. 
Doina Moroșan, Crina Georgescu, 
Iullana Enescu, Marinela Turlea, 
Gabriela Coman, Tldiko Gali, Lu- 
crețla Mirea șl Peana Do- 
broschl. Turneul se încheie ta 
12 iunie.

I. i 
ncl

TURNEUL DE TENIS
DE LA ROLAND GARROS

HORIA TOBOC
șl pe cel al rezultatelor, ar fi 
fost altul, cel dorit desigur, da
că și unii dintre oaspeții noștri 
ar fi fost, tatr-adevăr, ei Înșiși 
atleți valoroși ! O dată to plus 
constatăm însă că bunele inten
ții ale F.R.A. au rămas și de 
această dată fără acoperire din 
partea unora dintre federațiile 
naționale cu care, dealtfel, fo
rul nostru de specialitate-între
ține relații foarte . bune ! Este 
păcat că nici măcar la un ju
bileu ca acesta participarea n-a 
fost cea promisă inițial !...

PARIS, 4 (Agerpres). — Rezul
tate înregistrate ieri în campio
natele internaționale de tenis ale 
Franței : dublu mixt : Virginia 
Ruzicl. Ion Tiriac (România) — 
Cassaigne, Ross (Franța) 6—2. 
5—1 ; Franqoise Durr (Franța), 
nie Năstase (România) — Mon
teiro. Sacomandi (Brazilia) 6—2.
5— 0 ; simplul femei (sferturi de 
finală) : Evert — Gerulaitis
6— 0, 6—4 ; Fromholtz — Ruzicl
6—0, 6—4.

In optimile de finală ale probei 
de simplu masculin V. Gerulai
tis (S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 
6—1, 6—3 pe cehoslovacul L 
Lendl, iar H. Gildemeister (Chile) 
l-a eliminat cu 6—7, 6—3, 4—6, 
6—1, 6—3 pe americanul Tim Gul- 
likson. Primul favorit, suedezul 
Bjorn Borg, s-a calificat, la ria
dul lui, pentru „sferturi1*, InvLn- 
gîndu-1 cu 7—5, 6—4, 6—2 pe fran
cezul Gilles Moretton. Alte re
zultate : Dibbs — Fibak 4—«, 
6—4, 6—1, 1—6, 6—4 ; Pecci — So
lomon 6—1, 6—4, 6—3.

In proba de dublu femei, pe
rechea Acker — Smith (S.U.A.) 
a cîjtlgat cu 6—3, 7—5 partida cu 
Ruzicl (România) — Jausovec 
(Iugoslavia).

THERESA SANDERSON

CAMPIONATE • Spania : 
țiul de campioană a revenit e- 
chipel Real Madrid (47 p). Pe 
locurile următoare : Sporting Gl- 
jon (43 p), Atletico Madrid șl 
Real Socledad (41 p). Au retro
gradat Cel ta Vigo, Santander șl 
Huelva. în ultima etapă (34), Real 
Madrid — Santander 5—1, Hercu
les — Sporting Gijon 1—0, Atle
tico Madrid — Celta 2—2, Real 
Socledad — Atletico Bilbao 1—1 
• iugoslavia : După 32 de etape, 
lidera clasamentului — Hajduk 
Split (46 p) urmată de Dinamo 
Zagreb (46 p), Sarajevo (38 p). 
în ultima etapă : Sloboda Tuzla 
— Steaua Roșie Belgrad 1—0.
O.F.K. Belgrad — Partizan Bel
grad 2—1, Vojvodlna — Hajduk 
0—0. • Ungaria : tn et. 30, Vasas 
a învins cu 4—2 pe Dozsa Ujpest, 
M.T.K. — Ferencvaros 1—1. în
clasament : Dozsa Ujpest (45 p), 
urmată de Ferencvaros (42 p) • 
R.F.G. : S.V. Hamburg — virtua-

lă campioană. în penultima etapă 
fotbaliștii din Hamburg au termi- 
nat la egalitate (0—0), ta depla
sare, eu Arminia Bielefeld. Alta 
rezultate : Bayern MUnchen — 
Fortuna Dusseldorf 3—1, Borussia 
MOnchengladbach — F.C. Nttrn- 
berg 3—1 • U.R.S.S. : în cam
pionatul unional : Dinamo Kiev 
— Kairat Alma Ata 2—1, Zaria 
Voroșllovgrad — Pahtakor Taș- 
kent 4—1. Zenit Leningrad — 
Dinamo Minsk 2—1, Aripile Sovie
telor Kuibîșev — Lokomotiv 
Moscova 0—4. • IN PRELIMINA
RIILE TURNEULUI OLIMPIC, 
meci retur S.U.A. — Mexic 0—2 
(0—1), la Rutherford, tn primul 
meci, 4—0 pentru Mexic — 
neul international de la 
fost clștigat de echipa 
Tottenham Hotspur, care 
ta finală cu 2—0 (0—0) 
scoțiană Dundee United. __ ___
scris Green Smith (min. 57) șl 
Osvaldo Ardlles (mln. 85).

» Tur- 
Tokio a 
englezi 

a învins 
formația 
Au în-

șițeanca Doina Maxim (4 arun
cări peste 53 m) a realizat un 
valoros record personal la suli
ță (56,32 m) care-o recomandă 
pentru un Ioc pe podium la 
„europenele" de la Bydgoszcz. 
Craioveanca Ana Marcu, a tre
ia la 200 m, a contat în lupta 
pentru victorie. Ieșeanul Sandu 
Ion, la 200 m și 400 m, Sorin 
Tiricliiță la greutate, Cristina 
Dobrinoiu la suliță și tocă alții 
au avut prestații satisfăcătoare. 
Indiscutabil că dacă și alți ju
niori s-ar fi aflat în concurs, 
valoarea generală a competiției 
ar fi avut numai de clștigat. 
Dealtfel, trebuie să o spunem 
din nou, acest spor de calitate, 
pe planul întrecerii sportive ea

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM , Grete Waltz a clș- 

tlgat la New York o cursă de 10 000 
m ta 31:15,O4, timp ce constituie cea 
mal bună performanță mondială pe 
această distanță. Pe locurile urmă
toare s-au situat surorile ameri
cane Julie Shea— 33:53,0 și Mary 
Shea 33:59,0.

BASCHET . In Cupa Intercon
tinentală, Ia Tel Aviv : Israel — 
Porto Rico 118—92 (SI—44). în cla
samentul competiției pe primul 
loc se află echipa U.R.S.S. cu 
8 p, urmată de Franța — I p. 
Cehoslovacia — 8 p, israel — 7 p, 
S.U.A. — 5 p, Argentina — 4 p, 
Mexic — 4 p șt Porto Rlco — 4 p.

CICLISM . Etapa a 7-a a Tu
rului Angliei (120 km) a revenit

U s-prlnt rutierului polone® 
Szczepkowskl cu timpul de ah 
25:53. Lider al clasamentului ge
neral individual se menține Ka- 
șinin (U.R.S.S.), urmat la 25 de 
secunde de polonezul Pozack. • 
Etapa a 17-a a „Turului Italiei*, 
Pieve di Cado re—Trento (194 km), 
a revenit lui Francesco Moser, in 
4h 45:38. în clasamentul general 
conduce Italianul Saronni, urmat 
de compatriotul său Moser — la 
1:45 șl suedezul Johansson — 
la 3:56.

VOLEI. • Echipa feminină a 
U.R.S.S. și-a început turneul in 
Japonia jucînd la Nagoya, cu se
lecționata niponă, tn fața căreia 
a clștigat cu 3—2 (11, 3, —7, —11, 
12).
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