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VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

Luni, 12 mai, în cea de-a 
patra zi a vizitei sale în Româ
nia, tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au făcut o 
vizită in municipiul Ploiești.

Ca de fiecare dată cînd pri
mește oaspeți dragi, populația 
acestei zone cu vechi tradiții 
muncitorești a făcut celor doi 
conducători de partid și de stat 
o primire deosebit de caldă șl 
entuziastă, i-a înlimpinat cu cele 
mai alese sentimente de stimă și 
respect. La hotarul dintre jude
țele Ilfov și Prahova, pe o mare 
pancartă suspendată deasupra 
șoselei naționale, erau înscrise 
urările : „Bun venit tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Demo
crate Coreene !“, „Să se dezvolte 
și să se întărească continuu re
lațiile de prietenie frățească, 
solidaritate militantă și colabo
rare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană".

La ora 10,15, in oralele și 
ovațiile a sute de reprezentanți 
ai județului Prahova, sosesc aici 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, persoanele oficia
le, române și coreene care-i în
soțesc.

Primul secretar al Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, Ion Cîrcei, urează 
înalților oaspeți un bun venit 
pe aceste străbune meleaguri 
românești, viață lungă și multă 
putere de muncă.

Vizita la Ploiești a constituit 
pentru inalții oaspeți coreeni un 
prilej de a cunoaște efectele 
politicii de industrializare socia
listă promovată de partidul și 
statul nostru, politică ce s-a 
materializat aici prin crearea 
unor puternice unități indus
triale ale căror produse sînt 
larg cunoscute pe întreg cuprin
sul patriei noastre, precum și in 
zeci de state ale lumii. Ca o con
secință firească a acestei puter
nice dezvoltări, Ploieștiul a cu
noscut, asemenea tuturor loca
lităților patriei, un progres per
manent din punct de vedere 
edilitar, confirmînd grija acor
dată de partidul și statul nostru 
îmbunătățirii continue a nivelu
lui de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor.

Primul obiectiv vizitat a fost 
cunoscuta întreprindere „1 Mai",

producătoare de utilaje petro
liere, precum și instalații ne
cesare industriilor miniere, me
talurgice și chimice.

De Ia întreprinderea 3 Mai", 
coloana oficialft s-a îndreptat 
spre Combinatul petrochimlo 
Brazi, străbătind principalele 
artere ale municipiului Ploiești, 
care au cunoscut in această di
mineață animația caracteristică 
marilor evenimente politice.

In centrul civic al orașului 
coloana oficială se oprește. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen sint sa
lutați cu sentimente de stimă 
și prețuire de primarul muni
cipiului, Ion Parasehiv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen sint 
invitați să se prindă intr-o horă 
— o adevărată horă a prieteni
ei și frăției româno-coreene.

Coloana oficială sr> îndreptat 
apoi spre ieșirea din oraș, stră
bătind aceleași culoare vii, for
mate de mii de ploieșteni veniți 
să-și exprime sentimentele de 
profundă stimă și prețuire față 
de cei doi conducători de partid 
și de stat, care, prin voința 
comună au dat un nou și 
profund conținut relațiilor româ- 
no-coreene. prieteniei dintre 
popoarele noastre.

Din mașina deschisă, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au răspuns cu multă 
prietenie manifestărilor căldu
roase ale mulțimii.

Ultimul obiectiv al vizitei l-a 
constituit Combinatul petrochi
mic de la Brazi.

Pe tot parcursul acestei fruc
tuoase vizite, ca dealtfel în 
toate momentele prezenței înal
ților oaspeți în județul Prahova, 
oamenii muncii au oferit fru
moase buchete de flori celor 
doi conducători de partid și de 
stat, au aplaudat și scandat cu 
însuflețire pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele 
român și coreean, pentru feri
cirea și sănătatea celor mai de 
frunte exponenți ai ei : tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, luni, un dineu in 
onoarea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen au rostit toasturi. 
La încheierea toasturilor au fost 
intonate imnurile de stat ale 
R.P.D. Coreene și României.
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Finala pe fora a „Voinfiadei fetelor" la cros:

0 SPLENDIDĂ FLOARE
ÎN BUCHETUL PRAHOVEAN „FLORI DE MAI

S-a dat startul la „categoria sub 19 ani", in cadrul „Voințiadei 
fetelor"

cda Slabu și Cocuța Iordachi. 
care-i din Pașcani, „da’ dacă-1 
la școală la Ieși si chiamă că-i 
pi teritoriul nostru", ne spunea 
antrenorul Constantin Adumi- 
tresei, am venit cu gindul de 
a ne întoarce acasă cu un re
zultat frumos, dar și pentru a 
întări legăturile prietenești cu 
marea familie a sportivilor din 
cooperația meșteșugărească din 
(ară.

Pădurea a răsunat curind de 
glasul starterilor. Pe aleea din 
centrul acesteia s-a avîntat un 
grup numeros de fete, îmbră
cate multicolor care, pe măsu
ră ce se depărtau, păreau pe
talele unor flori. Au dispărut 
din raza vizuală a spectatorilor, 
au parcurs traseul stabilit apoi, 
peste cîteva minute, concuren-

Duminică a fost o dimineață 
frumoasă, cu cerul limpede șl 
intens albastru. Din înaltul său, 
soarele și-a revărsat cu dărni
cie lumina peste Pădurea Pău- 
lești din apropierea Ploieștiu- 
lui, unde In cadrul festivalului 
cultural-sportiv „Flori de mai" 
s-a desfășurat finala pe țară a 
primei ediții a 
telor" la cros.

Au venit aici 
a 35 de județe 
piului București, însoțite de an
trenorii lor, pentru a-și disputa 
șansele. Peste 130 de concuren
te, împărțite în două mari gru
pe — pînă la 19 ani și peste 
aoeastă virstă — au alergat în 
aerul curat și tare al pădurii, 
care în august 1944 a fost tea
trul unor aprige lupte împotri
va hitleriștilor. Au alergat în 
cinstea Zilei victoriei împotriva 
fascismului, dînd glas bucuriei 
de a trăi într-o țară liberă și 
independentă, al cărei popor es
te stăpîn pe destinele sale.

— Am venit pentru a cîștiga, 
ne spunea înaintea concursului 
Mariana Marchiș, antrenoarea 
sportivelor din Maramureș. Am 
în Valeria Susa o alergătoare 
excelentă. Sint, în același timp, 
bucuroasă că am luat parte la

inaugurarea unei competiții, ca- 
. re, sint sigură, va cîștiga de la 

an la an un frumos prestigiu.
— Eu, cu ieșenccle mele, Mar

Sever NORAN

(Continuare tn pao Î-Si

•Voințiadei ie

reprezentantele 
și ale munici-

După Campionatele internaționale ale României

SCOPUL PRINCIPAL AL ARCAȘILOR: ALINIEREA 
POSIBILITĂȚILOR MAXIME!LA NIVELUL

Campionatelor

PENTRU ECHIPA
NAȚIONALA DE RUGBY 

A SUNAT „ORA TINEREȚII"!
in 

impor- 
r____  _ _ primul

meci dintre echipele României 
și Uniunii Sovietice jucat pe 
un teren românesc, 
in general, bun, 
Dacă 
acum 
deja 
falsă 
dială 
cu o 
o surpriză cu totul

Duminică s-a consumat 
Capitală un moment 
tant pentru rugby :

Prima ediție 
internaționale 
ale României a însemnat o con
fruntare puternică, de înalt ni
vel tehnic, echilibrată, în ca
drul căreia s-au întrecut o ma
re parte dintre arcașii care se 
vor întîlni și la Olimpiadă..

Arcașii noștri au rezistat in 
mod diferențiat acestui prim 
concurs de înaltă ținută desfă
șurat în țara noastră. Laudele 
i se cuvin Aurorei Chin care a 
demonstrat că are mari calități 
pentru tirul cu arcul. Și nu 
oricum, ca pînă acum, ci în- 
tr-un concurs internațional ta
re, singurul criteriu valabil pen
tru o apreciere valorică obiec
tivă. Ea s-a aflat mereu în 
luptă directă pentru locul L 
amenințată și amenințînd me
reu diferitele poziții de pe po
dium, împreună cu două spor
tive chineze. A fost deci o în
trecere sportivă aspră, solici
tantă, căreia sportiva noastră, 
în continuă creștere valorică și 
de formă, i-a făcut față cu suc
ces. Faptul că, în final, s-a cla
sat doar pe locul 2 trebuie con
siderat mai degrabă o reușită, 
una care n-a fost mai mare 
pentru că Aurora Chin mai 
are cîteva lucruri de pus la 
punct. Printre acestea, capaci
tatea de a nu se lăsa influen
țată de întîmplările adiacente 
unei întreceri, așa 
furtuna din prima 
curs care a scos-o 
a făcut-o să piardă

a
de tir cu arcul

Aurora Chin, împreună cu antrenorul ei, Iosif Matei, intr-o pau
ză dintre concursurile pe distanțe Foto : D. NEAGU

un meci, 
spectaculos, 

rugbyștii români 
consacrați 

parte, s-o spunem 
modestie, din elita mon- 
— iată, am luat contact 
altă echipă, cea sovietică, 

__ . ' ” ’ ‘ 1 plăcută 
prin jocul ei cursiv, cu multă 
acuratețe, pe alocuri chiar 
punctat de finețe tehnică. Este 
cert că viitoarele ei contacte 
internaționale, mai dese, îi vor 
determina noi creșteri calita
tive. Declarația antrenorului 
sovietic Evgheni Antonov, fă
cută înaintea partidei de la 
București, potrivit căreia „rug
byștii sovietici au dreptul să 
privească spre victorie" pare 
acum deplin îndreptățită.

Cine nu a fost duminică pe 
teren ar fi tentat, văzind sco
rul, să creadă că pe gazon a 
fost o simplă formalitate pen
tru rugbyștii noștri. în reali
tate, lucrurile nu au stat așa. 
Devenise clar, după circa 20 
de minute de joc, următoarea 
situație : ’ înaintarea noastră 
superioară, prin — mult mai 
marea-i experiență, bagajul 
său de cunoștințe mult mai 
bogat, era în măsură, singură, 
să-și impună jocul în tușe, 
să-și valorifice mai marea 
forță de împingere în grăme
zile ordonate, dar mai ales în 
cele spontane, care în rugby 
devin tot mai dese, mai cău
tate, și, deci, decisive. Ei bine, 
le-a trebuit cam mult 
rugbyștilor noștri (cam 45 
minute !) ca să 
fructifice acest 
— singura cale 
care a permis 
Ungă grămadă

sînt 
ei făcînd 

fără

timp
- . de
înțeleagă și să 
avantaj cert, 
spre victorie — 
înscrierea pe 
a trei eseuri,

toate prin Radulescu ! Pe trel- 
sferturi, oricît ar părea de ciu
dat, superioritatea a fost 
partea adversarilor, mai iuți, 
mai deciși în acțiuni, mai teh
nici chiar, în plus, cu un fun
daș (Gonianîi) de certă clasă 
internațională. Al noștri, în 
afara unui eseu clasic, cu min
gea pînă la aripă (Fuicu) au 
greșit nepermis de multe pase, 
recepția balonului a fost de
fectuoasă, iar placajele au 
funcționat mai slab, parcă, de- 
cît altă dată.

Am citat dintre sportivii 
noștri două nume, numele u- 
nor debutanți, cei cu adevărat 
consacrați au fost mai., incog
nito. Și în acest fel abordăm 
un capitol căruia i-am putea 
spune al „operațiunii tinerețe", 
care a început, volcns-nolens, 
și pe care-1 salutăm. Da, cre
dem că a sosit momentul să 
croim un riou XV național, 
fără vedete, fără senatori de 
drept, format din tineri talen- 
tați (de care, se vede, nu du
cem lipsă), dispuși să joace, 
să se dăruiască în teren inte
reselor echipei naționale, si 
se devoteze trup și suflet cu
lorilor ei. Numai schimbînd, 
promovînd talentele tinere 
(fără a le ține ad calendas 
graecas pe banca rezervelor) 
vom stirni acea emulație con
structivă care aduce oricărei 
echipe ce trece prin momente 
mai grele, la ora schimbului 
de generații (vezi și forma
țiile Franței sau a Țării Gali
lor) o redresare rapidă, din 
mers. Atît de necesară echipei 
noastre reprezentative, pe care 
nu mai departe decît în aceas
tă toamnă o așteaptă grele 
examene cu selecționatele Sco
ției. Irlandei și Franței. E clar, 
așadar, că pentru echipa noas
tră națională a sunat ORA TI
NEREȚII !

Dimitrie CALLIMACHI

de

cum a fost 
zi de con- 

din ritm și 
20 de punc-

te față de lidera de atunci a 
concursului, Shuxian Song.

Lucrurile stau ceva mai rău 
în privința colegelor Aurorei. 
Terezia Preda persistă într-o 
eclipsă de formă pe care an
trenorul ei, I. Matei, o pune pe 
seama oboselii. Și Daniela Bă- 
lescu alternează serii 
mai multe rele.

Aproximativ la fel 
crurile și în cazul ___ ,____
Evoluțiile lor au fost necon-

2-4 iunie, la Constanța

bune cu

stau lu- 
băieților.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pap. a 4-a)

Luind In discuție activita
tea competițională și proble
mele ridicate de pregătirea lo
turilor olimpice, biroul Fede
rației române de gimnastică a 
hotărît ca întrecerea menită 
să desemneze noii campioni ai 
țării (masculin) să aibă loc in 
zilele de 2—4 iunie. Ia Con
stanta. Campionatul feminin *

de- 
desfășura 

campionatul 
pe echipe, 

astfel — tn 
— condiții 

pregătirea 
ve
de

fost aminat pentru luna 
cembrie și se va 
concomitent cu 
republican feminin 
spre a se asigura 
această perioadă - 
mai bune pentru 
echipei reprezentative în 
derea Jocurilor Olimpice 
la Mo&cova.

Iată, în încheiere, clasamentul la 
această ediție a campionatului 
european în care echipa noastr* 
și-a încheiat jocurile :
1. România 5 302 142- 85 11
2. Italia 5 3 0 2 80- 81 11
3. Franța 3 3 0 0 109- 25 *
4. U.R.S.S. 3 2 0 1 26- 25 *
5. Polonia 3 1 0 2 46- 75 9
6. Maroc 5 0 0 5 37-147 |

rămas de Jucat parti- 
— Franța (15 maU 
l. — Franța (li

Au mal _ ____  ____
dele • Polonia — Franța (15 maU 
Lodz), U.R.S.S. — Franța (li 
mal, Moscova), U.R.S.S. — Polo-, 
nia (25 mal, Moscova).

• Mline, miercuri, se reia cam
pionatul Diviziei A cu partidele 
etapei a îl-a (capete de afiș 
meciurile Steaua — Știința Petro
șani șl Grivlta Roșia — Ștlinț* 
Cemln Baia __



C. M. de popice de la MangaliaNord

ARENA „MONDIALELOR" ESTE GATA DE START...
• Materiale de joc ultramoderne • Numeroși turiști străini
• S-au vîndut biletele pe toată perioada întrecerilor

Apropierea campionatelor 
mondiale de popice se simte 
S-etutindeni, atlt la Mangalia- 

ord unde, taceptnd de la 24 
mai, vor avea loc întrecerile 
marii competiții, cit și la sediul 
federației de specialitate din 
București, unde se pun la punct 
ultimele probleme tehnico-orga- 
nîzatorice. De asemenea, prin
tre sportivii din cele 10 țări 
care și-au confirmat participa
rea (Austria, Cehoslovacia, El
veția, Franța, R. F. Germania, 
Iugoslavia, Italia, Polonia, Sue
dia și Ungaria)

Majoritatea oaspeților vor 
sosi în ziua de 19 mai. Cum li 
va primi arena celei de a 13-a 
ediții a C.M. de popice ? Con
struită în anul 1973. frumoasa 
arenă din stațiunea Neptun — 
cea mal sudică localitate de pe 
litoralul țării noastre — are 12 
piste: 8 pentru jocul cu 9 po
pice și 4 pentru bowling. Dota
tă cu toată aparatura necesară, 
această arenă a găzduit pînă in 
prezent multe concursuri inter
ne șl Internaționale, fiind apre

în Divizia A la handbal feminin

LA AL 4-LEA EȘEC, ȘTIINȚA BACĂU INTRĂ ÎN PLUTON...
• Din nou, 7 candidate la retrogradare! • Un finiș fierbinte

După etapa a XVI-a a cam
pionatului feminin de hand
bal, Divizia A apele s-au în
volburat și mai tare... Candi
datele la retrogradare s-au 
regrupat, acum fiind 7 forma
țiile amenințate de pericolul 
eoborîrii în Divizia B ! Ce se 
va întîmpla în următoarele 
două secvențe ale actualei e- 
diții este imposibil de prevă
zut. Imposibil atîta timp cît 
ți campioana. Știința Bacău, 
este incapabilă să susțină 
două meciuri la rînd cu ace
eași forță — intrînd astfel in 
plutonul mediocrelor — și — 
mai ales — în condițiile în 
care echipele aflate în strîn- 
■oarea plutonului „amenințate
lor", cînd joacă între ele, deci 
serios, nu reușesc să-și ma
terializeze avantajul terenului 
propriu.

Din păcate pentru Știința 
Bacău, situația este așa cum 
am intuit-o noi și nu cum a 
vrut să ne facă să credem — 
prin vorbe — antrenorul Eu
gen Bartha. Echipa și-a cobo
ri! standingul valoric în acest 
sezon, altă explicație nefiind 
pentru rezultatul de la Iași, 
unde a pierdut fără drept de 
apel. Și chiar dacă mai există 
ți alta, noi n-o cunoaștem, pe 
zvonurile potrivit cărora vic
toria aceasta a fost făcută 
„cadou" ieșencelor sau că

CONCURENJI VALOROȘI, ALERGĂRI DISPOTATE
Beneficiind de un timp excelent 

fi de participarea unor concurență 
de certă valoare, reuniunea des
fășurată duminică dimineață a 
oferit un spectacol de calitate, 
alergările fiind viu disputate. Din 
ansamblul rezultatelor merită re
ținut triplul succes realizat de 
formația V. Gheorghe (Goran, 
Selenar, Per jar), dar am vrea 
să-l întrebăm pe acest antrenor 
cum explică saltul de valoare 
(aproape 8 sec. !) realizat de Per- 
jar, concurent care evoluase mai 
mulf decît modest cu numai 7 
zile în urmă ? Aceeași întrebare 
rămîne valabilă atît pentru an
trenorul I. Oană, deoarece elevul 
său, Manșon (sosit pe locul 2 
fiindcă a avut ghinionul să dea 
peste un cal de asemenea „as
cuns"), s-a „metamorfozat* tot 
peste noapte (1:39,8—1:31,8), cit și 
pentru M. Dumitru (ce păcat că 
acest talentat driver „cochetează" 
din cînd în cînd cu performanțele 
contradictorii), care a cîștigat cu 
Copist tot în urma unei „meta
morfoze" de peste 6 secunde ! 
Vrem să credem că oficialii re
uniunii, conducerea hipodromului, 
vor găsi soluția menită să curme 
(chiar de La început) asemenea 
practici. Din rest, am reținut vic
toriile realizate de N. Gheorghe 
cu ienupăr și Catren (se pare că 
acest iscusit antrenor și-a adus 
•aminte că în urmă cu cîțiva ani 
a fost dublu campion, formația 
lui aflîndu-se în prezent pe locul 
2), ca șl cea obținută de S. Ona- 
che cu Ratafia. Rezultate tehnice: 
Cursa 1 : 1. Jelită (A. Brailovschi) 

ciată în unanimitate de specia
liști și de sportivi.

Arena din Neptun a fost re- 
amenajată după cerințele . Fe
derației internaționale de po
pice. Astfel, cele 8 piste pentru 
jocul cu 9 popice au fost re- 
tumate cu material plastic, du
pă o rețetă românească de tip 
„Carpați". Toate pistele sînt 
prevăzute cu panouri de sem
nalizare electronică ți cu auto
mate pentru ridicarea popice
lor, instalații construite de fir
ma vest-germană „Spieth". Și 
materialele de joc șânt moder
ne, întrunind din punct de ve
dere calitativ exigențele fede
rației internaționale. Popicele 
poartă marca ..Syindur" (R.F.G.). 
iar bilele „Novotext" (R.D.G.) 
ți „Leukorit" (R.F.G.). Tribu
nele și-au mărit capacitatea la 
1 000 de locuri, iar in interiorul 
sălii va funcționa un birou de 
presă, avînd cabine telefonice 
și telex. Tot aici se află came
rele secretariatului și cele ale 
corpului de arbitri (unde vor 
lucra 50 de oficiali). 12 ves
tiare și alte amenajări speciale. 
In zona sălii se găsesc satul de 
vacanță și complexul de agre

Progresul ar avea asigurate 
punctele (sau punctul) nece
sare ..salvării** in ultimul meci 
la Cluj-Napoca, nepunînd nici 
un preț... Hidrotehnica și Rul
mentul n-au reușit să scape 
de emoții nici pe teren pro
priu, acceptind „remize*- care 
le diminuează șansele de su
praviețuire pe prima scenă a 
handbalului nostru.

Așadar, de la Constructorul 
Baia Mare — locul IV și pînă 
la Progresul București — lo
cul X un întreg pluton se 
află într-o disperată luptă, ur- 
mînd ca două dintre comba
tante să cadă pe cîmpul de 
bătaie. Speranța in mărirea 
numărului echipelor din Di
vizia A de la 10 la 12 este de
șartă, federația infirmînd o 
astfel de posibilitate pentru 
viitoarea ediție a întrecerii. 
Rămîne, deci, șansa disputei, 
posibilitatea salvării cu mîini 
proprii. Cele trei formații care 
au asigurată situația — Ști
ința Bacău, Universitatea Cluj- 
Napoca ți Mureșul Tg. Mureș 
— sînt primele care au dato
ria să nu se implice in aceas
tă confruntare. Li se cere 
maximum de corectitudine, o 
evoluție la nivelul real al 
posibilităților. astfel ca in
tr-adevăr cel mai bun să ră- 
mină în Divizia A. Este In 
interesul handbalului nostru 

HI P 1 s M
rec. 1:48,4, x Tularta., Simplu 3. 
ordinea 25. Cursa a 2-a : E Ie
nupăr (N. Gheorghe) ree. 1:25,7. 
X Hc-breea, 3. Trucaj. Simplu ». 
ordinea 32. event u, ordinea tri
plă 443. Cursa a 3-a : L Suvji- 
ear (N. Nieolae) rec. 1J74, 2. 
Hublou. Simplu 3. ordir.ea S. e- 
vent 41, triplu ciștigâtcr 366. Cursa 
a 4-a : 1. Halogena (I. R. Nicu- 
lae) rec. 1:M.5, 2. simplon, 3. 
Rabina. Simplu 2, ordinea 48, 
event 84, ordinea triplă 1305. Cursa 
a S-a : 1. Goran (V. Gheorghe) 
rec. 1:27,2, i. Turban. Simplu 22, 
ordinea Închisă, event 321, triplu 
cîștigător Închis. Cursa a t-a :
1. Selenar (V. Gheorghe) rec. 
1:27,7, 2. Nervln, 3. Sabădău. Sim
plu 2, ordinea 4. event 60, ordi
nea triplă 89. Cursa a 7-a : 1. 
Ratafia (S. Onache) rec. 1:33,2.
2. Fricos. 3. Diagrama. Simplu 4, 
ordinea 13, event 11, triplu eîști- 
gător 2839, ordinea triplă 278. 
Cursa a 8-a : 1. Catran (N. Gheor
ghe) rec. 1:31,5, 2. Hotărel, 3. Cor
nel. Simplu 3, ordinea 9. event 
17, ordinea triplă 150. Cursa a 
9-a : 1. Perjar (V. Gheorghe) rec. 
1:27,8, 2. Herda, 3. Gaica. Simplu 
14, ordinea 39, event 67, ordinea 
triplă închisă. Cursa a 10-a : 1. 
Copist (M. Dumitru) rec. 1:33,6, 
2. Honduras, Simplu 4, ordinea 
54, event 90.

Gh. ALEXANDRESCU 

ment și alimentație „Prichin
delul**, spectatorii avînd la dis
poziție diverse chioșcuri cu ră
coritoare, articole de artizanat 
și un restaurant.

Festivitatea de deschidere 
a competiției va avea loc la 
24 mai. la Teatrul de vară din 
Mangalia-Nord. Actualele în
treceri ale C.M., care se 
bucură de cea mai valoroasă 
participare (in majoritatea re
prezentativelor se află jucă
toare și jucători de mare clasă 
internațională) au stirnit un 
deosebit interes, atlt în țară 
cît și în străinătate. Numeroși 
turiști din R.F. Germania, El
veția, Franța, Italia, Austria. 
Iugoslavia, Ungaria ț-a. vor fi 
în sala .mondialelor** alături 
de popicarii din țările respec
tive. Cu același prilej, iubitorii 
jocului de popice din diferi
tele orașe ale țării vor parti
cipa la excursii organizate de 
oficiile județene de turism. 
Federația română de popice 
ne-a informat că biletele au 
fost vindute pe toată perioada 
campionatelor mondiale !

Troion IOANIȚESCU

feminin. al redresării sale. 
Federația de resort are, de a- 
semenea, obligația să desem
neze cei mai buni arbitri, 
precum și observatori dintre 
oamenii competenți ai activu
lui federal. Orice abatere de 
la normele deplinei corectitu
dini trebuie sancționată dras-

CLASAMEVT

1. ȘTIINȚA BC
1. „U* Ouj-Hap.
1 Mureșul Tg. M.
4. Const,. B. M.
X THOM toți
6. U. îi.Ti'țcom
7. Rulmentul Bi.
X Hidrotehnica
4. Confecția

• 0. Progresul

MUU 236-162 M 
M I 14 306-223 U 
16 7 3 6 224-221 17 
16 7 2 7 1*2-197 16 
M 7 I I 218-230 15 
16 7 * » 204-202 14 
16 6 2 8 206-210 14 
16 5 4 7 1*8-1** 14 
16 S 4 7 185-186 14 
16 S 4 7 153-170 14

Etapa * XVII-a (18 mai) : Hi
drotehnica Constanța — TEROM 
Lași, Progresul București — Rul
mentul Brașov, Xfjreș-X Tg. Mu
reș — Universitatea C2uj-Xapoca. 
Untversitatoa Timișoara — Con
fecția București, Constructorul 
Baia Marc — Știința Bacău.

Vk\\\\\\\\\\\\\\V

tic. indiferent dacă este vor
ba de prima sau ultima cla
sată.

Desigur, prima obligație o 
au formațiile aflate în cauză. 
Pregătindu-se, evoiuind la cel 
mai înalt nivel al posibilită
ților, dovedind ambiție și dra
goste de club, jucătoarele îți 
vor putea ajuta echipele, le 
vor putea menține — pe cele 
care intr-adevăr au un nivel 
valoric ridicat — in primul 
eșalon al handbalului feminin 
românesc. Sperăm că așa se 
vor desfășura lucrurile.

Hristache NA HM

FINALA PE TARĂ
(Urmare din pag 1) 

tele au început să apară una 
dte una, alergind spre linia de 
finiș. Primele care au intrat pe 
culoarul de sosire au fost re
prezentantele județului Cluj, 
Corina Ciotlouș și Dana Rațiu. 
de la cooperativa „Drum Nou". 
Pe locul al 3-lea a sosit Ma
riana Moise, din Satu Mare.

— Sînt fericită că eu cu Dana 
am cîștigat, ne-a declarat Co
rina Ciotlouș, cu glasul gîtuit 
de efort și de emoție. Colege
le noastre de muncă din Cluj- 
Napoca vor fi bucuroase de vic
toria noastră.

între timp s-a dat startul 
pentru grupa „peste 19 ani". Și

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAĂ
„CUPA ROMÂNIEI- LA OINĂ IN PLINA DESFĂȘURARE S

Aminate cu o săptămină, „zo
nele" tradiționalei competiții de 
oină dotată cu „Cupa României", 
care trebuiau să aibă loc in ora
șele St. Gheorghe și Blaj, au fost 
reprogramate pentru slmbăta și 
duminica viitoare in aceleași lo
calități. Tot la «firșltui acestei 
zăptămlnl se vor desfășura și În
trecerile din celelalte două zone 
ale competiției, de la Teouci șl 
Mlzll. Finala „Cupei României" 
este programată intre 30 mal ți 
1 iunie pe stadionul din Manga
lia, unde se vor tntîlnl primele

Aruncătorii de disc în serie...

IOSIF NAGY - 65,78 m (NOU RECORD), 
FLORENȚA ȚACU - 67,02 m

La Constar 
Mai", a avu 
publican de 
rUor de ©at 
atmosferice

Iosif Nagy, in forma cea

Discobolii noștri de frunte, mai 
precis Florei Țacu și Iosif Na
gy, care au început foarte pro
mițător actualul sezon de con
cursuri, dețin, la această oră, o 
formă sportivă remarcabilă care 
să le permită realizarea unor per
formanțe înalte, chiar a unor noi 
recorduri naționale, cele actuale 
mă suri nd 67,96 m Argentina Menis 
— 1976 și 65,38 m Iosif Nagy — 
1979.

Sîmbătă și duminică, la Snagov, 
cu prilejul unei întreceri organi-

HANDBAL, DIVIZIA B
MASCULIN. Sena I (e^apa a 

XVI-a) : Petrolul Teleajan — 
Tractorul Brașov 33— 26 (17—U).
Sena a n-a : Minerul Cavnic — 
Sideful Jtoxboba >1—36 (13—14),
A-S-A Tg. Mureș — Timișul 
Lugoj *2—16 (13—11). FEMININ. 
Seria I : Oltul Sf. Gheorghe — 
Vulturul Ploiești 13—9 (8—5). Se
ria a n-a : Textila Zalău — 
Sparta Mediaș 22—10 (13—6), Ni- 
tramoFâia Făgăraș — Construc
torul H-medoara 12—7 (8—1), Con
structorul Timișoara — C.S.M. 
Sibiu 14—12 (9—6). Voința Si
ghișoara — Voința Odortieiu Se
cuiesc 7—6 (S—4). (Corespondenți: 
C. Cretu. V. Săsăranu, A. Cris- 
tea, M. Marton, A Szabo, (Th. 
Brioti, V. L&zăr, L Turjui).

POLOIȘTI ROMÂNI 
IN TURNEUL DE LA 

CAGLIARI
Astăzi începe la Cagliari un 

turneu internațional de polo la 
care participă reprezentativele 
Australiei, Cubei, R.F. Germania, 
României și Italiei. în echipa 
țării noastre vor juca : Spinu și 
FL Slăvei — portari. D. Popescu, 
A. Nastasiu, L. Râduc-tiu, A. 
Schervan, L Slăvei, D. Costrăș, 
C. Gordan, V. Ungureanu, L 
Fejcr și E. lonesru.

„CUPA F.R.N.- LA POLO
In „Cupa F.R. Notație* la polo, 

Industria linei Timișoara — Pro
gresul Oradea 3—7 (0—2, 0—0,
1—0, 2—5). (C. Crețu-coresp) 

A „VOINȚIADEI FETELOR" LA CROS
iarăși, pe aleea umbrită de bă- 
trini stejari, s-au revărsat fiori 
multicolore. De data aceasta 
locul I a fost cîștigat de o fată 
din județul Dîmbovița, Cecilia 
Bucur, nu prea înaltă, cu ochii 
negri, strălucind de bucuria 
succesului. Pe locurile urmă
toare : Eva Szigheti, din jude
țul Harghita, și Elena Avram 
din Arad.

După ce s-a încheiat „Voin- 
țiada fetelor" la cros, asociația 
sportivă Voința din Ploiești, — 
secretar Ion Cruceru, — a or
ganizat o frumoasă duminică 
cultural-sportivă. Au avut loc 
două meciuri de fotbal (între 
reprezentativele de la Telepre- 
cizia și Electromecanica, Școa
la UCECOM și încălțămintea) 

două echipe clasate In fiecare 
zonă.

• Pe Stadionul Tineretului din 
Capitală s-au încheiat jocurile 
municipale ale „Cupei României* 
la care s-au aliniat I echipe. 
Primul loc a fost obținut de Di
namo București, care se menține, 
astfel In cursa pentru cucerirea 
invidiatului trofeu.

• Finala pe țară a campiona
tului liceelor agro-lndustriale a 
fost stabilită pentru zilele de 34 
șl 25 mal la Șimleu Siăvaniel.

Prima—«ti 
național del 
desfășurată I 
de pe Deal 
marginea ol 
în organizai 
sportive ,,E11 
supus pe ci 
niori, tinerii 
rios exam el 
căzută în ajl 
dinaintea ccl 
trem de all 
aproape toal 
cultate. In I 
cipalii animi 
eu fost alei 
bagaj de cui 
au știut sâ-l 
lă pentru al 
derapajul. | 

în cea mJ 
din program! 
rUor, doi 11 
pus in mod 
Mihai Banul 
cînd cu pluJ 
experiență al 
la altul șl I 
Ernest Miilnl 
manșă, cînd] 
tat, s-a siml 
său șl s-a 
mlnd curseil 
această man 
©ebdit interes 
de
Don Plugarul 
rea în acela 
rul. Bine s-

C

mai bună a carierei sale.
Foto : Dragoș NEAGU

zate după formula olimpică, adi
că calificări și concurs, cei doi 
aruncători au avut prestații cu 
totul remarcabile. Florența Țacu 
a obținut „calificări" 64,68 m 
(64,00 m, 64,68 m, 64,44 m) pen
tru ca, a doua zi, să-și realizeze 
cel mai bun rezultat din carieră: 
67,02 m (nereușit, 67,02 m, 62,74 
m, N, 66,04 m, 64,92 m) ... Iosif 
Nagy, la rîndu-i, a concurat foar
te bine și după 62,70 m în prima 
zl, duminică el a aruncat 65,78 
m rezultat care înseamnă un nou 
record ai țării. Seria aruncărilor 
sale (64,94 m, 64,12 m, 65.78 m, 
65,02 m, 63,70 m și 63,42 m) de
monstrează o bună constanță și 
reprezintă suportul pentru alte 
performanțe și mai bune. Amin
tim că cei doi atleți sînt elevi 
ai antrenorului Dan Serafim.

Alte rezultate : disc : fete : Ma
riana ionescu 58,02 m, băieți : 
Meltiade Oprea (20 ani) 51,88 m; 
suliță : fete : Corina Gîrbea 54,22 
m, băieți : Oct. Șandru 71,42 m.

Va fi interesant să-i vedem pe 
acești aruncători în concursul re
publican de primăvară al senio
rilor, de sîmbătă și duminică, pe 
Stadionul Republicii !

bune. La în 
aproape 400 
formanța nr. 
fost realizată 
reșteanul Soj| 
înălțime (a 1 
cercare la
2,18 m și du 
Elevul an trei 
nescu a den 
încă serioase 
metri !

Iată primii 
teresant
100 m ; Ov. . 
re) 10,7, Ad. 
11,0, Căt. O 
cea va) 11,0 ;
C. Tarău (C 
400 m : M.
50,3. Ol. Roș 
51,0, D. Zirm 
51,0 ; S00 m 
PL) 1^6,1, T 
1:50,5 ;
(CSȘ Cafe/ 
3000 m: codr 
gescu (CS$ 
mg : M. Con 
(CSȘ Arad)
AX jciv-ka 4.
4 22,0. S. Văd 
4:24,0 ; 10 kn 
țeanu (PTT
Marișca (CSȘ

GH. SORA A CÎȘTIGAT „CUPA F.R.M.“
Pe pista de zgură a stadionului 

Metalul din Capitală s-a desfă
șurat cea de a patra și ultima 
etapă a „Cupei F-R_M.“ la dirt- 
track, la startul căreia s-au ali
niat 16 motocicllști din Ar*2d, 
Brăila, București și Sibiu. A 
fost un concurs disputat, frimos 
mai ales prin lupta care s-a dat 
Intre reprezentanții a două ge
nerații ; Gheorghe Sora (32 de 
ani) șl Ionel Pavel (nici 21 de 
ani) in care victoria a revenit 
primului—alergător cu o mai 
mare experiență competițiouală — 
Pavel avind meritul de a fi rea
lizat cel mai rapid tur de pdstă. 
Dealtfel, cei doi s-au situat șl In 
fruntea clasamentului etapei : 1. 
Gheorghe Sora (Metalul Bucu
rești), x ionel Pavel (Voința Si
biu), 3. Alexandru Pis (Voința 
Sibiu).

în urma acestei etape, pe po
diumul competiției „Cupa 
au urcat alergătorii : 1. Gheor
ghe Sora (Metalul București), 1. 
Nlcolae Riureanu (1PA Sibiu), 3. 
Alexandru Pis (Voința Sibiu) — 
metalurgistului bucu’*eștean re
venind::-! trofeul pus In joc.

în legătură I 
tiție motocicll 
către federați| 
vederea ant| 
pentru campi] 
lor pentri ad 
teniei" — îmll 
că, in sfirșit, 
In afara Iul 
plăcut, dovedi 
Stelian Posto 
Nlcolae Pura] 
Gheorghe Mal 
lagian (ambii 
Comportarea I 
speranțe peni 
tulul actual 1 
pentru pârtie] 
tapă r: -„‘Cird 
startul căreia 
tineri dta T 
gramată tn zi 
tn țara noasti 
pectlv, la SLbi

Mc

LOT

cit și demonstrații de box. For
mația folclorică „Marama" și or
chestra de mandoline a U.J.C.M. 
Prahova, laureată la Festiva
lul național „Cîntarea Româ
niei" au întregit festivalul „Flori 
de mai" din Pădurea Păulești 
— Prahova.

— „Ne pare bine că am fost 
gazde Ia prima ediție a „Voin- 
țiadei fetelor" Ia cros, ne-a spus 
președintele U.J.C.M., tovarășul 
Ion Fumea. A fost o sărbătoare 
a sportului din cooperația meș
teșugărească din întreaga țară. 
Dorim ca „Florile de mai", în
florite in județul nostru, să 
crească pe toate plaiurile țării, 
în cadrul marii competiții poli
sportive naționale „Daciada".

• Astăzi ed 
participare la 
PRONOEXPRH 
1980. NumeroJ 
AUTOTURISM 
MARI SUME 
cu regulari ta le 
tot mai Indrăj 
încercați și dv 
măra printre 
tragerea de n1 
NUMAI CIN] 
CIȘTJGA....

• A Începu 
pentru tragere 
EXPRES—o in

LOZ1
lAlOZ/NPt/C\
CONT/NUÂ J 

J
CÎST/GUftih 

' MMȘ/ I 
^UToru/tiSMi 

ojcatilalo\
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ZOL AGREABIL IN PRIMA ETAPĂ 
1PIONATULUI DE MOTOCROS 1 in vederea meciului cu selecționata
WSHfpfbnatuilui 
ps, ediția 1960, 
3 pe traseul 
Lzanilor de la 
Sf. Gheorghe, 
a a asociației 
In localitate, a 
Lpe 70 de se- 
k>ri la un se- 
lia abundentă 

cursul nopții 
ki a făcut ex- 
terenul, avind 
fntele de difi- 
poindițil, prin- 
I primei manșe 
cu un bogat 

I tehnice, care 
ă trasa idea
la maximum 

pantă cursă 
bervată senio- 
Lșt-i s-au im- 
bit Mențibi. 
ama manșă, 
de tehnică și 
de la un cap 

lărul campion 
|ea de-a doua 

traseu zvîn- 
I In elementul 

clar, impri- 
h alert. In 
jărită cu jOeo- 
I aproape 8 000 
blih^L Banu și 
pinat tatrece- 
|eu învmgăto- 
I prezentat, la

acest început de campionat» 
Gheorghe Oproiu, Francisc Fodor 
și veteranul concurențiior, Paul 
Filipescu (revenit după un acci
dent la picior), transferat de la 
Steagul roșu Brașov la I.T.A. 
Buzău.

Clasa tineretului a fost dominantă 
copios de Alexandru Uieș, cu toa
te că spre final el a dat semne 
de oboseală. In confrunO rea ce
lor mai mici motocrosiști, juniorii 
de categoria I și a H-a Florian 
Pop, Paul Schmidt, Ioi>l Sfbi- 
ca, Eugen Moașa, Marcel Butuza 
și alți copii în evident progres 
au cucerit aprecierile publicului.

CLASAMENTE : seniori — 1.
E. Miilner (Torpedo Zâmești) 20 
p, 2. M. Banu (Flacăra Autome- 
canica-Moreni) 2d p (timp mai 
slab), 3. L Pîugaru (Stea?roșu 
Brașov) 16 p, 4. Gh. Oproiu 
(Poiana Qknpina) 13 p, 5. Fr. Fo
dor (.JZectrc'* Sf. Gheorghe) 
6 p ; tineret — 1. Al. Eieș (Tor
pedo Zărr.eșuj 22 p, 2. Z. Fulop 
GXlectno- Sf. Gheorghe) 11 p, 3. 
T. Dulea (Steagul rc-șu Brașov) 
16 p ; juniori I — 1. L Stoica 
(C.S.M. Borzeșt) M p. 1 M. Bu
tuza (Torpedo Zămești) ÎS p. 3. 
T. Om pan (Steagul ro^ul :< p. 
4. S. Csorbaxi (I.R_A_ Tg. Mureș) 
16 p ; juniori n — I. FL Pop 
(LILA. Tg. Mureș) 36 p. 2. C. 
Tompa (..Electro- Sf. Gheorghe) 
16 p, 3. E. Moașa (Steagul roy.1 
Brașov) 16 p.

L TRAIAN
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olimpică a Cehoslovaciei

IERI S-A REUNIT LOTUL REPREZENTATIV
• 0 „premiera" in lot: (impeanu II • Doru Nicolac 
(entorsa la genunchi) a devenit indisponibil • Mllnc,

RSUL ATLETIC DE PRIMĂVARA 
AL JUNIORILOR II

stadionul „1 
concursul re- 
ară al junio- 
i, în condiții 
șitI) foarte
au participat 
1 atleți. Per- 
ompetâției a 
Liră, de buci- 
pi : 2,22 m la 
in prima în- 
10 m, 2,15 m, 
h. la 2,22 m). 
Elisabeta Stă- 

că posedă 
e de centi-

în acest in- 
: băieți :
(CSȘ St. Ma- 
Ișoimii Sibiu)

(CSȘ S-u- 
e Achim 22,0, 
îalațl) 22,1 ;

(CSȘ Arad) 
mp. Giurgiu) 
[Șoimii Sb.) 
Llesu (Petrol. 
[CSȘ Găiești) 
I. “WCodreanu 
kteSTf 4:07,8 ; 
bl,4, G. Geor- 
I 8:59,2 ; 300
b, N. Rotaru 
k)0 m ^ob. : 
ȘA d-îung) 
BA (Craiova) 
b Gh. Frecă- 
| 48 32,0, D. 
mînescri Iș)

49:22.0 ; lungime : L. Budv (CSȘ 
Brăila) 7.28, D. Gheorghe iVat. 
Buc.) 6,90 ; trip ta : L. stea CSc. 
100 Buc.) 14,72 m, D. Gbecrgh* 
14,72 m ; taăJțMne : S. Mate. 
(Lie. 2 Buc.) 2.22 m-record C. 
Militaru (Viit) 2.62 m ; prăjină : 
D. Avram eseu (Vrt.) 4,29 m, V. 
Guzu (CSM Iș.) 4.90 ; greutate : 
M. Vintilă (CSȘ PI.) 15.66 m. Em. 
Lascu (CSȘ Arad) 14.62 m ; disc: 
St. Turbă (CSȘA 4 Buc.) 45 90 m. 
Vlntfiă 43.46 : suliță : C. Mici ea 
(CSȘ Arad) 63.94 m. Fr. Seilberg 
(CSȘ Sig. Marina ție?» M.63 m : 
ciocan : o. Ichim (Viit. Buc.) 
57,56 m. Ai. Ștefăr-escu (Vttt.
B-JC.) 56,20 m ; FETE : 100 m :

!T-TRACK
tastă compe- 

înființată de 
pecialitate în 

seniorilor 
kr a juniori- 

„Cupa Pric-
Ir este faptul 
fruit.... tinerii, 
avei au mai 
kle calități, 
C.S. Brăila), 
Lpld AradȚ, 

Sarchis Ha
li București). 
pă ne dă 
pmlnlrea lo- 
pori cît și 
ha prima e- 
btesfe*-v (ia 
L alergători 
kaUstel pro-
33 și 25 mai 

krad și, res-

■ER RARI NI

SORIN MATEI

N. Vomicu (Șc. 190 Buc.) ±2.1, D. 
Suciu (CSȘ Oradea) 12.3 ; 200 m ; 
M. Meiță (CSȘ Reșița) 25,1, Vor- 
nicu 25,3 ; 400 m : R. Tina (CSȘ 
Sig. Marm.) 57,9, M. Mazarovitz 
(CSȘ Sig. Marm.) « 3. I. Miboc 
(CA Roman) 56« ; 800 m : L
Mitrea (CSȘA C-lung) 2:12,7. M. 
Budecan (Met. Huned.) 2:12,1 ; 
1500 m : Budecar. 4:33.0 ;
100 mg ; s. Stănescu (CSȘA Cj.- 
Nap.) 14,3, C. FLorescu (CSȘ St. 
Mare) 14,5 ; 300 mg : A. Bujor 
(CSȘ Gheorghiu-Dej) 4€,€, P. 
Mihalache (CSȘA C-lung) 47,6 : 
lungime : G. Coteț (CSȘ Focș.) 
5,93 m, L. Blrsan (CS Brăila) 5.59 
m, D. Nedeîcu (Șc. 190 Buc.) 5.59 
m ; înălțime • G. Kiss (Amidex 
Tg. Sec.) 1,76 m, G. Mihalcea 
(CSȘ M. Eminescu Iș.) 1.70 m ; 
greutate : D. Costir. (CSȘ Brăila) 
12,48 m, P. Stănică (CSȘA CV.) 
12,18 m • disc : T. MSik (CSȘ 2 
Sf. Gheorghe) 40,74 m. E. Todor 
(CSȘ 2 Sf. Gh.) 39,16 ; suliță : 
G. Fazecaș (CSȘ Oradea) 44 92 m, 
I. Tatu (CA Roma») 44.30 m.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

un joc test cu
Așa cum a-a mai anunțat, 

echipa României va susține 
duminică, la Bmo, un meci a- 
mical cu selecționata olimpică 
a CehoslovadeL

In vederea acestei partide 
revanșă (reamintim că, la 30 
aprilie, la București. victoria 
a revenit fotbaliștilor noștri 
cu scorul de 3—0) antrenorii 
Ștefan Covaci, Valentin Stă
ri eseu și Mireea Laeescu au 
convocat următorii 20 de jucă
tori care s-au prezentat ieri 
la pregătiri : Iordaebe. Cris
tian. Bucu (portari). Tilihoi. 
Ștefănescu, Sameș. Munteanu 
II. Lică (fandași). Tieleanu. 
Bolăni, Balaei, Stoica. Cîm- 
peanu FI, AL Nieolae (mijlo
cași). Crișan. Marcel Răduca- 
nu, Adrian Ionesm, Cămătaru. 
FI. Grigore (înaintași). Unul 
dintre aceștia. piteștear.ul 
Doru Nieolae, a fost nevoit să 
facă cale întoarsă, întrucit — 
din cauza unei entorse de ge
nunchi suferită ta timpul jocu
lui cu _U“ Cluj-Napoca — me
dicul lotului, Dumitru Tomes-

Mctâlul Plopcni
cu, i-a aplicat, pentru o săp- 
tămînă, aparatul gipsat Tot 
in etapa desfășurată duminică, 
steliștii Marcel Răducanu și 
Stoica au suferit contuzii u- 
șoare. dar ambii vor putea fi 
recuperați, în timp util, pen
tru a face deplasarea la Bmo.

Acesta fiind scurtul „bule
tin medical" al lotului repre
zentativ, se impune să con
semnăm. în continuare, convo
carea în premieră a tinăruhii 
jucător de la „U“ Cluj-Napoca 
Cimpeanu II.

Ieri după-amiază. compo
nența lotului reprezentativ au 
urmat un program de recupe
rare. Pentru astăzi stat prevă
zute două antrenamente : di
mineața — cu caracter de in
dividualizare. iar după-amiază 
— unul tehnico-tactic. Miercuri. 
lotul reprezentativ are ta pro
gram un joc-test la Plopeni, 
ta compania divizionarei B, 
din localitate. Metalul.

Programul acestei săptămini 
mai cuprinde : 2 antrenamente 
(joi), cel de după-amiază ur-

Inaintea antrenamentului, cifiva dintre componența lotului A in 
fața obiectivului fotografic. Foto : V. BAGEAC

mărind o sincronizare între 
circulația jucătorilor și a min
gii ; un antrenament (vineri 
după-amiază) pe terenul, din

Brno, care va găzdui meciul 
de duminică ; în sfîrșit, o ul
timă ședință de pregătire — 
sîmbătă după-amiază.

Miine, la Sofia

ONOSPORT INFORMEAZĂ
ma zi do 
[a obișnuită 
hiine, 14 mal 
fctiguTi In 
ia 1390“ șl 
Ni ilustrează 
ajele acestui 

de joc. 
de a vă nu- 

plștigătorl la 
put fiind că 
CA POATE

rea biletelor 
alâ PRONO- 
ie duminică

ÎS mai 1S30, la care se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300", ex
cursii la Jocurile Olimpice d« Ia 
Moscova, elștiguri In bani de 
50.000, 25.000, 10.000 tei etc. Con
sultați prospectul tragerii și pro
curați din vreme bilete cu nu
merele preferate ! Agențiile Doto- 
Pronosport vă stau la dispoziție 
piuă sîmbătă 17 mai 1S30 inclusiv.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 7 MAI 

1980

Categoria 2 : 1 variantă 100% 
a 37.228 lei și 5 variante 25% a 
9.307 lei ; categoria 3 : 19,75 a 
4.241 lei ; categoria 4 : 59,00 a 
1.420 lei ; categoria 5 : 177,25 a 
473 lei ; categoria 6 : 6.563.25 a 
40 Iei ; categoria 7 : 157.75 a 
200 lei ; categoria 8 : 3.073,50 a 
40 lei.

Report categoria 1 : 83.762 lei.
Cîștigul de 37.228 lei de la ca

tegoria 2, a fost obținut de C. 
MARIN din localitatea Băilești, 
județul Dolj.
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DINAMO A REVENIT
Ctad arbitrul L Igna a fhiierat 

finalul Jocului de ta Bata Mare, 
tribunele au avut un scurt mo
ment de tăcere. Apoi s-au auzit 
aplauze pentru tavingăoori, fireș
te, care au fost mal buni de- 
cit jucătorii gazdă. Nici măcar un 
cuvlnt de ocară pentru cei care 
au fost, ta acest meci, departe 
de ceea ce slnt capa hai. A fost 
cel mai frumos aspect al parti
dei, desfășurată tatr-un spirit de 
sportivitate aproape ireproșabil și 
trebuie să recunoaștem că el 
este o Boare destul de rară in 
campionatul nostru.

Dar să revenim la partidă. A- 
prinsele comentarii după consu
marea ei au adus in discuție d- 
teva motivări ale „claeajulul". 
Duipă unii — echipa gazdă a fost 
blocată psihic de perspectiva fi
nalului de campionat ; alții mai 
afirmă că scăderea de randa
ment ta final de sezon (Începută 
cu două etape In urmă) este o 
mai vecile poveste. Evident, toa
te la un tec, ta care se adaugă 
*i hpsa a două pdese principale 
fMureșan și Sabău), ca și alte 
cauze neștiute, ari pus amprenta 
pe jocul de ansamblu al forma
ției locale. Dar cei mal muiți 
recunosc cu hicidrtate și spirit de 
obiectivitate că astfel de „dacaje-, 
stat posibile ta viața unei for
mații pe care antrenorii Viorel 
Mateianu și Traian Ivănescu o 
rulează (e muncesc mal bine 
zis) de mal bine de patru ani 
și că, indiferent pe ce loc se va 
clasa F.C. Baia Mare ta finalul 
cam ptena tubul, nu-1 pot fi an-s- 
tate servkSile aduse fotbal ui ul- 
spectacoL Șl ae mal recunoaște 
incă un lucru : că trebuie dat 
Iui Dinamo ee-i al lui Dinamo ! 
Răniți ta orgoliul tec, bucureș- 
tenii — fără să le suprataritam 
victoria — au demonstra: ir. aceri 
joc ceea ce na mal trebuia de 
demonstrat : că prin muncă, se
riozitate și disciplină tactici Di
namo poate să se exprime (<te oe 
numai ctad are „cuțitul ta oe* 7) 
mal aproape de realele ei ca
pacității șl disponibilități. Calm 
șl luciditate ta apărare; a răspuns 
adversarei cu aceeași armă a 
preasta^uhii tocmai pentru a avea 
ea. tot mal mult inițiativa ta 
joc ; inițiativă dta care s-au

CAMPIONAT
născut atacuri foarte tăioase, 
purtate Ce de cehe două extre
me, Țălnar și Apostol, Ce 
jucătorii din linia doua.
din start Dinamo, a dovedit
forță ofensivă. Realizările primei 
reprize reprezintă ar^imentul 
succesului pe deplin meritat de 
bucureșteni : 6—0, la cornere ; 
9—3, la șuturi — toate extrem de 
periculoase, din care opt pe spa
țiul porții, față de numai unul, 
slab, al gazdelor ! Nicicând băi- 
mărenii nu s-au văzut atît de se
ver punctați pe teren propriu.

Stelian TRANDAFIRESCU

BULGARIA-ROMÂNIA
Ieri s-a reunit și repre

zentativa de tineret a țării 
noastre în vederea acțiunilor 
internaționale din această săp- 
tămînă : miercuri 14 mai, par
tidă la Sofia In compania e- 
chipei de tineret a Bulgariei ; 
duminică 18 mai, tot în de
plasare, la Perugia, față în 
față cu formația cu același 
nume din prima ligă a cam
pionatului italian.

[ECHIPE DE TINERET]
Antrenorii C. Drăgușin și I. 

Voica au convocat următorii 
jucători : PORTARI — Boldici, 
Toma ; FUNDAȘI — Vlad, 
Andreicuț, C. Solomon, Măr
ginean. Mincu, Dumilrașcu ; 
MIJLOCAȘI — FI. Pop, Su
ciu, Badea, Mureșan, Bozeșan; 
ÎNAINTAȘI — Geolgău, Ra- 
lea. Ciobanu, Terheș, Klein.

Plecarea lotului este fixată 
pentru astăzi, urmind ca Îna
poierea, de la Sofia, să aibă 
loc joi. ,

DE LA 7-1 LA 0-4, SAU DESPRE PRESTIGIU..)
Fiind cu .cuțitul la os“, C. S. mente' pe cei prezențl la meri.’

Tîrgoviște a făcut — probabil — 
duminică cel mai bun joc al el 
din acest retur, poate chiar din 
întreg campionatul. Este deasu
pra oricărei îndoieli că dacă ar 
fi evoluat la fel de bine măcar 
în toate meciurile disputate pe 
teren propriu, echipa 
nă n-ar mai fi avut 
o emoție în privința 
riL Greaca, îndeosebi, 
ia, FI. Grigore, Marinescu, Kallo, 
Gheorghe au reușit faze de mare 
spectacol, care au îneîntat real-

tîrgoviștea- 
acum nici 

retrogradă- 
dar șl Isa-

TAPA S- ^fNCHilAt, 
COMENT ARIILE CONȚINU.

DE CE S-O FI ENERVAT MARIN?
La 

bela 
mal ___ __ __
Gloriei, se spera _ _____
într-o victorie I Desfășurarea pri
mei părți a meciului părea să 
îndrițuiască aceste speranțe. Fe
ti er se opusese în trei rînduri go
lului ; în a patra situație îi ve
nise în ajutor bara... Va aduce 
repriza a doua succesul buzoie- 
nilor, se întrebau admirabilii iu
bitori de fotbal și ai Gloriei ?

Nu, nici In acest penultim meci 
în prima divizie, elevii lui V. 
Blujdea n-au reușit să învingă. 
Meritele sătmărenilor, foarte or
ganizați în această parte a întil- 
nirii. beneficiind șl de aportul 
(ca mijlocaș) cu totul remarcabil 
al lui Hațeganu trebuie amintite 
în Axarea rezultatului. Dar bu- 
loienii LE-AU UȘURAT CONSI
DERABIL MISIUNEA prin lipsa 
de insistență și de concentrare a 
multora dintre ei (excepții : Ră- 
ehițeanu. Ghlzdeanu, Tulpan și 
cam atît), dar și prin acel act 
eu totul neașteptat al atacantu
lui Marin care l-a iovii 
hori n. Ciudat că cei 
A trebuit să aibă nervi 
toril de la Olimpia — 
să șl-i tempereze în vreme ce

Buzău, unde din toamnă ta- 
stadionulul din Cring n-a 

afișat un rezultat favorabil 
ta fine —

fotbalistul buzoian a cărei stare 
de irascibilitate n-a fost cu ni
mic justificată, a comis acest act 
de nespor tivita te sancționat cu 
eliminare din teren.

în fine, fapt care s-a mari amin
tit, nu știm cit a ciștigat Gloria 
Buzău prin masiva întinerire la 
care a fost supus lotul său. In 
asemenea împrejurări trebuie să 
eîntărești foarte bine dacă ceea 
ce vine — jucătorii recent pro
movați — reprezintă o minimă 
garanție că vor da randamentul 
celor înlocuițl. Or, în operația de 
la Buzău, din cele ce am văzut, 
cu excepția lui Kăchițeanu. ase
menea garanții nu prea există.

Eftimie IONESCU

mente' pe cel prezențl La med? i 
In ceea ce-1 privește pe Gheorghe 
el s-a întrecut pe sine, lupHnd 
exemplar șl cu mult folos pen
tru echlpâ. In plus, exceptrnd o 
mieâ altercație cu Dumitru, Jocul 
sâu — 
se știa 
curat.

Fără 
de necontestat ale echipei târgo
viștene, tn fața căreia cu greu ar 
fi rezistat duminică orice echipă 
din campionatul nostru, tre
buie să «punem că REPLI
CA FORMAȚIEI STEAUA S-A
SITUAT CU MULT SUB AȘ
TEPTĂRI, atît sub raport oftări 
siv, cit șl defensiv. După vlclo-i 
riile din ultimele două etape (pri-‘ 
ma dintre ele 1N DEPLASARE, 
Ia Cluj-Napoca, a doua, Ia «cor, 
asupra Politehnicii Timișoara),’ 
oare o relansaseră ta lupta pentru 
titlu, era greu de conceput că 
Steaua va suferi la Tîrgoviște «ea 
ma! severă tnfrîngere a ei din 
actualul campionat, care putea £1 
chiar de mai mari proporții. Pur 
șl simplu ESTE DE NEÎNȚELES 
această 
ta 7—1 
acum), 
echipei 
Se vede treaba insă că 
prestigiu li 
tima vreme 
liștli noștri, 
ta Steaua !

Constantin FIRĂNESCU ,

spre deosebire de ceea ce 
despre el — a fost foarte

a știrbi însă din meritele

surprinzătoare cădere (de 
ta etapa trecută, Ia 0—4 
care șifonează prestigiul 
și al jucătorilor

cam Iasă rece 
pe unii dintre 
Nu numai pe

înșiși.
acest 

in ul- 
fotba- 
ccl de

SURPRIZA Șl NU PREA...
pe Bat- 
care ar 

— jucâ- 
au știut

DCAMATARU-DE NERECUNOSCUT 2) PUTERNICA
LINIE DE MIJLOC CRAIOVEANĂ - 0 DECEPJIE

Cum am subliniat și In cronica 
meciului, partida dintre Univer
sitatea Craiova șl F.C. Olt s-a 
disputat în condiții improprii. O 
ploaie torențială, căzută tn rafa
le asupra Craiovei de la ora 16. 
a făcut ca gazonul stadionului 
Central să se transforme într-o 
suprafață Îmbibată de apă, care a 
INFLUENȚAT In proporție de 80. 
— 90 la sută calitatea jocului. 
Balonul n-a putut fi controlat decît 
rareori. Trimisă spre coechipierul 
demarcat, mingea se oprea în 
băltoace sau lua viteză deosebită 
dacă pasa era mai lungă și mai 
tare. Așa stînd ” ------
că cel avantajați 
toril, Ciocioană, 
ghel reușind — 
mari eforturi șl 
exemplare — să

lucrurile, sigur 
au fost apără- 
Stanciu șl An- 
cu prețul unor 
al unei dăruiri 

mențină pînă in

final un rezultat egal, util echipei 
lor. La fel de adevărate sint, in
să, și alte două constatări rele
vate de desfășurarea meciului : 
1. RATÎND CA UN ÎNCEPĂTOR 
penaltyul acordat în min. 15, Că
mătar u a evoluat în continuare 
foarte slab și Universitatea a ju
cat practic 75 de minute fără 
vîrful ei de atac; 2. Cel mai 
în formă trio de mijlocași din 
divizie, Țicleanu — Donose — 
Beldoanu. n-a reușit — spre ma
rea noastră surpriză ! — decît
rareori să construiască faze ofen
sive consistente la poarta lui 
Anghel.

Acestea au fost cauzele princi
pale care au determinat rezulta
tul de egalitate de la Craiova.

Sem-ieșeeul gazdelor în meciul 
de la Pitești apare și el printre 
surprizele celei de a 32-a etape. 
Șl aceasta, ținlnd seama, înainte 
de orice, de RAPORTUL VALO
RIC dintre cele două echipe — 
F.C. Argeș și Universitatea Cluj- 
Napoca — reflectat și In pozițiile 
lor, diametral opuse. In clasa
ment. Duminică, însă. piteștenii 
nu s-au prezentat la valoarea lor 
colectivă reală. Din echipă au 
lipsit doi dintre oamenii de bază: 
Iovăncseu, accidentat foarte se
rios tn etapa precedentă, la Iași, 
și Radu H, care a suferit o en
torsă la un antrenament, tn timp 
ce juca... volei <!). In al doilea 
rfnd, pentru că nu mal puțin de

patru dintre jucătorii argeșeni 
folosiți în meciul cu Universita
tea — și anume Modsescu, Ivan, 
Chivescu și Bărbulescu — au fost, 
SE SPUNE, insuficient refăcut! 
după accidentări mai mult sau 
maă puțin grave. Și să mai a- 
dăugăm faptul să terenul desfun
dat, în urma unei pk>l toren
țiale, a însemnat un mare handi
cap pentru echipa preocupată, ta 
principal, de construcția jocului, 
aceasta fiind, desigur, echipa gaz
dă. în ...
baliștii 
partea
Foarte

ceea ce-i privește pe fot- 
clujeni
lor, se
multă

ei au mal avut de 
pare, și șansa.

șansă...
Mihai IONESCU

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI... ȘTIRI
• JUNIORII PLEACA AZI LA 

LEIPZIG. Selecționata de juniori 
a țării noastre, calificată pentru 
Turneul final U.E.F A. va pleca, 
în dimineața zilei <le astăzi, în 
Republica Democrată Germană, 
gazda celei de a 33-a ediții a com
petiției. Din lotul pregătit de an
trenorii Ion Nunweiller și Gheor
ghe Cosma fac parte următorii 
jucători : Alexa și Moldovan — 
portari ; Viscreanu, Balint, Red- 
nic, Marinescu si Matei — fun
dași ; Iliescu, Fîșic, Ilie și Niță

— mijlocași ; D. Zamrir. Bolbs,' 
Gabor, Csordaș și Czlka — ata- 
canți.

• RETURUL „CUPEI BALCA
NICE- INTERCLUBURI. Miine, la 
Rljeka (iugoslavia), Sportul stu
dențesc susține meciul retur din 
finala „Oipei balcanice’* inter- 
cluburi, întâlnind formația locală 
cu același nume. Reamintim că 
în primul joc fotbaliștii noștri au 
câștigat cu 2—0.



ECHIPA DE JUDO A ȚARII NOASTRE
A PLECAT IERI LA VIENA

Ieri a plecat la Viena e- 
chlpa reprezentativă de judo a 
țării noastre pentru a partici
pa la Campionatele europene 
care vor avea loc, începînd de 
joi și pînă duminică, la Wien- 
Hallenstadion. Au făcut depla
sarea sportivii 
(cat. superușoară), 
Niculae (semiușoară), 
Vlad (ușoară), 
(scmimijlocie),

Arpad Szabo 
, Constantin 

Nicolae 
Mircea Frățieă 
Ștefan Toma

(mijlocie), Daniel Radu (semi
grea) și Mihai Cioc (grea și 
open). Ei sînt însoțiți de prof. 
Anton Muraru, secretarul res
ponsabil al F.R.J., Gheorghe 
Ilie, antrenor și de ing. Mihai 
Platon, arbitru internațional, 
selecționat de Uniunea Euro
peană de judo pentru această 
ediție a competiției continen
tale.

CĂLĂREȚI ROMANI LA KISKUNHALAS Șl NOVI SAD
Călăreții — Dania Popescu, 

Mircea Neagu, Ion Popa, Ale
xandru Bozan, Dumitru Velea, 
conduși de antrenorul Dumitru 
Hering — au participat la con
cursul de obstacole de la Kis- 
kunhalas (Ungaria), alături de 
sportivi din U.R.S.S., Polonia, 
Cehoslovacia, Bulgaria și.Unga
ria. Cele mai bune rezultate au

fost realizate de M. Neagu (lo
cul 1 la ștafetă), 
pescu (locul 3 la
Velea (locul 4 la 
timp ce în proba 
formația României

' pe locul 3. Aceiași
lua parte între 16 și 18 mai la 
concursul internațional de la 
No vi Sad (Iugoslavia).

Dania Fo- 
stafetă), D. 

forță), în 
pe echipe, 
s-a clasat 
călăreți vor

CONCURS DE PENTATLON MODERN EA BUDAPESTA
A început concursul interna- 

țional de pentatlon modem de 
; la Budapesta, la care participă 

54 de sportivi din. 9 țări. Proba

de călărie a revenit lui Csaszari 
(Ungaria) cu 1100 p. Sportivul 
român D. Spîrlea s-a clasat pe 
locul 11 cu 1054 p.

SPORTUL TO

NOI RECORDURI MONDIALE 
LA ATLETISM

în ziua a doua a concursu
lui de atletism de la Potsdam 
la care au participat compo- 
nenții lotului olimpic al R. D. 
Germane, Ilona Slupianek a 
stabilit un nou record mondial 
la aruncarea greutății, cu 22.45 
m (v.r. 22,36 m îi aparținea de 
la sfirșitui lui aprilie). Alte 
rezultate : feminin : 100 m — 
Marlies Gohr 10,98 (la 10 su
timi de recordul mondial care 
îi aparține), lungime — Sigrid 
Heimann 6,45 m ; masculin : 
100 m ■ _ “
800 m 
1:44,72 ; 
Paschek 
știe, în prima zi a concursu
lui, Evelyn Jahl stabilise un 
nou record mondial la arun
carea discului’ cu 71,50 m (v.r.

îi aparținea din 1977 
m).

cu 70,72

ETAPA A TREIA
A „CURSEI PĂCII"

- Eugen Ray
— Andreas 

lungime — 
8,20 m. După

10,18,
Busse 
Frank 

cum se

★
Cu prilejul unui 

desfășurat la Milano, 
nezul Wladislaw Kozakiewicz 
a stabilit un nou record mon
dial la săritura cu prăjina cu 
5,72 m ! (v.r. 5,70 m și apar
ținea din_ vara _lul 1976 ameri
canului 
kiewicz 
de ani, 
pean pe 
șl 1979, 
continental în aer liber 
m) pînă la începutul lui mai, 
cînd francezul Thierry Vigne- 
ron a sărit 5,67 m. După 8 
ani Kozakiewicz readuce re
cordul mondial in Europa.

concurs
polo-

Dave Roberts). Koza- 
este in vîrstă de 27 
a fost campion euro- 
teren acoperit in 1977 
și a deținut recordul 

‘ ’ "■ (5,66

TURNEE DE VOLEI

VARȘOVIA, 12 (Agerpres). — 
„Cursa Păcii" a continuat luni 
cu etapa a 3-a, disputată de-a lun
gul a 170 km pe un traseu de 
munte între Polianița Zbroj șl 
Karpacz. In diuda profilului ac
cidentat al parcurs’tlui, plutonul 
fruntaș s-a menținut compact 
pînă în. apropiere de sosire unde 
s-au desprins patru alergători. 
Sprintul final a revenit lui Ser- 
ghel Morozov (U.R.S.S.), înregis
trat qu 4h 38:03. L-au urmat 
coechipierul săiu I. Barinov, ceho
slovacul Henke șl olandezul Vln- 
nen. Dintre cicliștii români pri
mul a sosit Traian Sîrbu, pe lo
cul M, la S3 secunde față da 
cîștigător, Mircea Romașcanu s-a 
aflat în..............................
1.28. T. 
tlrziere 
Tricoul 
luat de___ ________ , _____  _
clasamentul general de Morozov 
la 27 sec., Henke la 37 sec.

Pe echipe conduce selecționata 
U.R.S.S. Formația României ocu
pă locul 6. Astăzi se desfășoară 
etapa a 4-a: Karpacz — Jelenfa 
Gora (15® km).

plutonul al doilea, la 
Vaslle a sosit cu o în
de circa 5 minute, 
galben a fost pre- 

Iuri Barinov, urmat In

TAMAS WICHMANN 
„ETERNA UMBRĂ

A LUI PATZAICHIN
Ca șl pentru Patzaichin, Jocu

rile Olimpice de la Moscova vor 
[ reprezenta, probabil, punctul fi- 
■ nai al carierei olimpice a tul 
I Tamas Wichmann. La 4 februa- 
i rie, canoistul din Badapesta a 
' împlinit 32 de ani. Nouăsprezece 
‘ din ei i-a dedicat cano ei (a in- 
‘ ceput în 1961, la 13 ani, fiind un 
talent precoce !), iar aproape 
cincisprezece (din 1966. la campio
natele mondiale de la Grunau) 
i-a petrecut în prima linie a eli
tei mondiale

Ca și Patzaichin, Wichmann este 
un adevărat supercampion al 
sportului cu. pag aia. Personalita
tea celor doi mari ași domină, 
cu o autoritate pe care o poți 
înțelege doar fiind la fața locu
lui, toate marile întreceri la ca
noe, campionate mondiale, re
gate internaționale de anvergură 
desfășurate în ultimul. deceniu., --------  _

anul 
mulți 
răs-

_____ _____________ „ a fost 
cel mal bun canoist al deceniului 
1970—1979" ? Aa fost comparate 
palmaresele olimpice, mondiale și 
europene, s-au propus criterii, au 
fost rememorate rezultatele ma
rilor regate internaționale. Argu-

Numele lor aproape ci nu 
despărțite. Am încercat, 
trecut, împreună cu mal 
ziariști din cîteva țări, să 
pundem la întrebarea „Cine

9 Turneul internațional fe
minin de volei de la Most 
(Cehoslovacia) s-a încheiat cu 
succesul campioanei mondiale, 
reprezentativa Cubei, care

cucerit astfel „Cupa Eliberării". 
In ultimele partide : Cuba — 
U.R.S.S. 3—1, R. D. Germană
— Cehoslovacia 3—2, Bulgaria
— România 3—0 (10, 13, 12) șl 
Ungaria — Cehoslovacia B 3—0. 
Clasament final : 1. Cuba, 2. 
U.R.S.S., 3. R. D. Germană, 4. 
Cehoslovacia, 5. Bulgaria, 6. 
România, 7. Ungaria, 8. 
slovacia B.

ȘAHIȘTI ROMANI

PESTE HOTARE

De reți-

de la 
Iugo- Gar- 

tur-

• In turneul masculin 
Zagreb, dotat cu „Trofeul

Bulgaria

Ceho-

CAMPIONATE

canoei

fi

de campioană 
AJax Ajnster- 
de Ai. 67’Al-

de cam
ele Dy- 
urmată

P. 
â

Wichmann, Iurcenko, „ordinea tripla 
mondiale.

RJJ. GERMANA : Titlul 
pioană a fost cucerit 
namo Berlin cu 43 p 
de Dynamo Dresda — 
F.C. Cari Zeiss Jena —

slavia" : România
1—3 (11, —8, —9, —6) și Iugo
slavia — Italia 3—1.
nut că echipa română folosește 
în acest turneu sextetul se
cund.

In turneul marilor maeștri de 
la Zamardi (Ungaria), după 10 
runde conduce șahistul Uhl- 
manrt (R. D. Germană), cu 8 
p (1), urmat de Theodor Ghi- 
țescu (România), Dorfman 
(U.R.S.S.) și Hausher (Ceho
slovacia) — cu cîte 6 p, 
cia (Cuba) 51/, p (1). In 
neul rezervat maeștrilor, după 
11 runde, se menține lider Lane 
(Cehoslovacia) — 71/, (1) p, ur
mat de compatriotul său Mista 
— 7 p (1), Emil Ungureanu 
(România) — 6*/, p (1) etc.

puternice de-o parte și de 
alta. Cineva a propus o soluție 
care ni s-a părut echitabilă : 
„Puneți intr-o căciulă două bile
țele cu numele Fii Patzaichin șt 
Wichmann și trageți unui din ele. 
Acela e cel mai bun...".

Ca și Patzaichin, Wichmann 
(mai înalt, 1,87 m și mal voinic 
65 kg) vislește „pe dreapta" șl 
deci, ca șl campionului nostru, 
nu-i place vîntul de stingă. Prin 
clasa lor, cei doi prieteni și ad
versari au anulat adesea handi
capul vintului potrivnic, cîștlgînd 
nenumărate curse care păreau 
„făcute" pentru Iurcenko, Pe
trenko sau LJubek, cei mai buni 
stângaci.

Ca și Patzaichin, Wichmann se 
simte cel mal bine în barca de 
simplu și pe distanța de 1000 de 
metri. Ca și Ivan, Tamas — 
însă la fel de bun la fond, 
în impresionantu-i palmares, 
puțini sînt laurii pe care l-a 
leș în probele de dublu, mai

este
Iar 
nu 

cu- 
ales

SCOPUL PRINCIPAL AL ARCAȘILOR: ALINIEREA
LA NIVELUL POSIBILITĂȚILOR MAXIME!

in concursuri. Se face, de ase
menea, necesară o pregătire fi
zică generală și specifică mult 
mai substanțială. Și englezii, și 
polonezii, și italienii au pus un 
mare accent pe dezvoltarea for
ței, prin exerciții apropiate de 
specificul probei. Din informa
țiile noastre, trăgătorii polonezi 
beneficiază de un arc de oțel 
la care se pregătesc „pe gol". 

O altă problemă. Cîștigătorul 
concursului, englezul Mark 
Blenkarne, execută cu precizie 
matematică aceleași mișcări în 
aceleași perioade de timp. Se 
demonstrează astfel existența 
unui înalt grad de automatiza
re a elementelor componente 
ale unei trageri. In ciuda tutu
ror greutăților materiale, deri
vate din lipsa unui mare nu
măr de săgeți, trebuie făcute 
toate demersurile și eforturile 
pentru a restructura pregătirea 
și spre

Iată 
arcași 
Terezia 
Micaș 2061 p. 24. Eva Verdeș 
2028 p, 25. Ecaterina Cosma 
1955 p; masculin: 15. M. Bîrzu 
2306 p, 16. V. Stănescu 2297 p. 
18. Gh. Bîrzu 2295 p, 19. A. Ro
bu 2293 p, 20. 
p, 22. A. Berki 
Pop 2202 p, 27. 
2185 p, 29. R.

(Urmare din pag. T)

cludente și constatarea antreno
rului I. Slașomeanu, conform 
căreia vechea hibă a tirului 
nostru, neconcordanța nepermis 
de mare dintre rezultatele din 
antrenamente și cele din con
curs, este, din păcate, valabilă. 
Rămîne să așteptăm, în perioa
da care a mai rămas pînă la 
J.O., revirimentul, în special, 
al Tereziei Preda și al lui Aurel 
Robu, Mihai Bîrzu, Victor Stă- 
nescu, Andrei Berki. Așteptăm, 
cu alte cuvinte, alinierea la ni
velul Aurorei Chin a celorlalți 
arcași români.

„Internaționalele" României 
au scos în evidență, poate mai 
mult decît alte concursuri de 
anvergură, faptul că nu se poa
te aproape niciodată ca toate 
cele 4 zile de concurs să fie 
frumoase. Acum a fost furtună, 
a fost căldură mare, a fost vînt 
în rafale. Natura a pus aproape 
tot „tacîmul" ei de „feste" în 
calea performanței înalte. Și 
cum tirul cu arcul este un sport 
aflat foarte mult la discreția 
factorilor naturali hare trebuie 
învinși, e necesar ca pregătirea 
viitoare să nu evite vremea 
rea. Pentru că numai în an
trenamente se pot rezolva pro
blemele unei trageri în condi
ții dezavantajoase și nicidecum

această direcție.
și rezultatele celorlalți 
români : feminin : 18.
Preda 2123 p, 23. Lucia

V. Tămaș 2282 
2252 p, 26. Gh. 
V. Veszelowski 
Tănase 2126 p.

în prana parte a carierei, cind 
avea alături pe Petrikovlcs.

Ca și Patzaichin, Wichmans 
fost un talent de excepție, r 
marclr.du-se la vîrsta junioratu
lui. A debutat chiar mai devreme 
la campionatele mondiale, în 1966, 
iar cel doi am „în plus" (1966 șl 
1967) fac .,diferența" în favoarea 
Iul Wichmann la totalul medalii
lor olimpice, mondiale . 
pene : 23—20 I ! ! începută

și euro- 
_____  __ ___ ____ _ ” ta 
1968, anul debutului lui Ivan (la 
Xochimilco), numărătoarea ar a- 
răta egalitate perfectă, 20—30 I

Wichmann ar da insă multe 
din aceste 20 de medalii de La 
..mondiale" și „europene" pentru 
una olimpică de aur. Pentru câ 
deși a urcat de trei ori pe po
diumul Olimpic (’63, *72, ’7Q, n-a 
putut face niciodată pasul cei 
mare spre treapta cea mal 
înaltă. A fost cel mai aproape, 
dacă se poate spune așa, in 1972. 
La Munchen, dar s-a intim, plat ca 
în ziua finalei de canoe simplu 
1 000 m Ivan să izbutească cea 
mai frumoasă cursă a carierei 
sale și să-1 întreacă cu... trei se
cunde și jumătate (diferență cam 
de o categorie de clasificare...). 
Iar Patzaichin mai avea o altă 
medalie de aur, de la Xochi
milco, cucerită alături de Cova- 
liov.

Palmaresul olimpic, care tre
buie socotit drept criteriu prin
cipal, arată, deci, „avantaj Pat
zaichin". Bucătarul din Buda
pesta speră însă să spargă ghea
ța la Krilatskoe, pentru că știe 
că aceasta este ultima lui șansă. 
Istoria sportului, chiar a caiacu
lui și cancel, este insă gata să 
ne ofere și alte exemple de mar
că (vezi cazul lui Aurel Vernes- 
cu) care n-au cunoscut gustul 
victoriei olimpice, chiar dacă au 
cîștlgat, intre olimpiade, tot, sau 
aproape tot...

Vladimir MORARU

OLANDA. TiiM 
a revenit echipei 
dam 50 p., urmată 
kmaar cu 47 p, P.S.V. Eindhoven
— Mp, Feyenoord — 43 p etic. 
In ultima etapă : Excelsior — 
Ajax 2—2, NEC — AJZ. 67' 
Atkmaar 1—5, Twente — Feye
noord 3—0.

ELVEȚIA (et 24) : Basel — 
ZOricii 3—1; CfociT de Fonda
— Lugano 2—0 ; Grasshoppers — 
St Gallen 3—0 ; Servette Geneva
— Lausanne 3—1 ; Young Boys
— Chenois 0—0. dasameni : L 
Servette Geneva 36 p ; 2. Grass
hoppers 33 p ; 3. Basel — 33 p.

BULGAKIA (et 26) : Ț.S.K.A. — 
Cerno More 1—1; Slavia — Levski 
2—0; Beroe — SJlven 2—1; Loko
motiv Sofia — Lokomotiv Plov
div 0—2 ; Marek — Spartak 1—1 ; 
Botev — Minlor 1—I ; Trakla — 
Piria 2—4. Clasament : L Ț.S.K.A.
— 41 p. I 2. Slavia — 37 p ; 3. 
Levski — 31 p etc.

IUGOSLAVIA (et 23); Radnicki 
Nlș — Steaua Roșie Belgrad 1—1; 
Napredak — Olimpia 3—0 ; Sa
rajevo — Borac 1—0 ; Rijeka — 
Velei 1—0 ; Dynamo — Hajduk 
1—6 ; V ardor — Zelezniciar 1—1; 
Partizan — Sloboda 2—0. Clasa
ment : 1. Steaua Roșie — Mp; 
2. Napredak — 33 p ; 2. Sarajevo
— 32 p.

42 
32 

F.C. Magdeburg 30 p ețc. 
ultima etapă : Dynamo Berlin 
Dynamo Dresda 1—0 ; Jena 
Lokomotive Leipzig 1—1 ; V 
mut Aue — Chemle Halle 2- 
F.C. Magdeburg —
5 2.

SPANIA (et. 33) : 
Real Sociedad 2—1 ;

. — Espanol 3—1 ; Valencia 
Zaragoza 3—0 ; Athletic Bilbao — 
Bette Sevilla 2—2 ; Las Palmas — 
Real Madrid 1—2 ; Atletico Madrid
— Salamanca 0—1 ; Malaga — 
Hercules 0—2 ; Burgos — Gljon 
0—3. Clasament : 1. Real Madrid
— SI p ; 2. Real Sociedad 50 p; 
3. Sporting Gljon — 39 -

UNGARIA (et. 28) ; Honved 
Fees S.K. L—0 ; Vasas 
brecen 2—1 ; Volan — 
Dozsa 1—1; Tatabanya 
kescsaba 2—0 ; Pecs M.S.C. 
Ferencvaros 2—1 ; Raba Eto 
Video-ton 2—3. Clasament : 
Honved — +2 p ; 2. Vasas 
X p ; 3. Videoton — 36 p ; 
UjpesS — 34 p.

Sevilla —
Barcelona

3. P.

S.K. — De-
UJpestl
— Be-

4.

ȘTIRI, REZULTATE
două meciuri ami
de atractive. Da

Fiala 
mik 
Radimec,

(Barmos), Ondnjs, Jurke-' 
(Vojacek), G3gh — Kozak, 

____ Panerifca — Masny 
(Vizek), Nehoda, Janecka. Un
garia : Katzirz — Paroczai, Ba- 
lint, Garaba, Toth — Pal, Nylari 
(Kovacs I), Zombori — Fazekas, 
Torocslk, Varadi.

0 Celebrul Kevin Keegan, tn 
prezent încă la formația vest- 
germană Hamburger S.V. a sem
nat un contract cu echipa Sout
hampton unde va debuta la 23 
Iunie, cu prilejul unui meci ami
cal, cu Shamrock Rovers, la 
Dublin.

TELEX • TELEX a TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Vama, au con

tinuat meciurile din cadrul gru
pelor semifinale ale turneului 
preolimpic feminin. Rezultate : 
Cehoslovacia — Iugoslavia 58—56: 
Italia — Bulgaria 82—81 ; Cuba
— Canada 77—68 ; Coreea de Sud
— S.U.A. 89—88 ; Polonia — R.P.
Chineză 64—58. • Echipa de ju
niori a U.R.S.S. a întîlnit selec
ționata orașului Detroit, pe care 
a învins-o cu 91—78 (40—39).

CICLISM • Tunul Spaniei s-a 
încheiat cu victoria spaniolului 
Faustino Ruperez, urmat la 2:15 
de compatriotul său Pedro Tor
res și la 3:04 de belgianul Cii- 
quelion. • Turul Roman-died a 
fost cîștlgat de francezul Ber
nard Hinault care a fost urmat 
în clasament de italienii Silvano 
Conțin! șl Giuseppe Saronni. • 
Cursa disputată în patru etape 
în Italia a revenit rutierului ita
lian Francesco Moser, urmat la 
24 de secunde de suedezul Tom
my Primm.

HANDBAL 0 S-a încheiat tur
neul masculin de la Maastricht. 
Victoria a revenit echipei Elve
ției — 9 p urmată în ordine die 
formațiile Olandei — 8 p. Bulga
riei — 5 p șl Norvegiei — * 
Rezultate înregistrate tn 
zi : Bulgaria — Elveția 
Olanda — Norvegia 18—17.

SCRIMA 0 „Turneul celor 7 
națiuni" la floretă (masculin) a 
fost ciștigat de echipa U.R.S.S. 
care a terminat învingătoare în 
toate întllnlrile susținute. Pe 
locurile următoare : Italia — 5 v; 
R.F. Germania — 3 v ; Polonia
— 3 v ; Franța — 3 v, Ungaria
— 1 v ; Japonia — 0 v.

TENIS 0 In semifinalele „Cu
pei Națiunilor" la DQsseldorf, e- 
chipa Itaiiei a învins cu 2—1 for
mația S.UA. (Panatta — Solo
mon 5—7, 6—1, 6—1; Barazzutti — 
Mayer 6—3, 0—6, 7—5; Stewart, 
Solomon — Bertolucci, Ocleppo 
4—6, 7—6, 6—3), Iar Argentina a 
eliminat cu 3—0 echipa Suediei.

S p. 
ultima 

19—17 ;

După victoria obținută de Vilas 
în fața Iul Borg. argenttolan.ul 
Clare l-a întrecut cu 6—0, 6—1 pe 
Johansson, iar în proba de dublu, 
Clerc și Gattiker au dispus cu 
6—3, 6—2 de Bengtsson șl Hjert- 
quist. In finală, Argentina — Ita
lia 3—0: Vilas — Barazzuttl 6—3, 
6—2, Clerc — Panatta 7—6, 6—3, 
Vilas. Clerc — Panatta. Bertolucci 
6—2, 6—3. 0 Turneul de la New 
York a fost cîștlgat de Gerulai- 
tis care în finală l-a învins cu 
2—6, 6—3, 6—0 pe McEnroe. 0 
Lai campionatele feminine de la 
Perugia, proba de dublu a reve
nit cehoslovacelor Hana Mandll- 
kova. Renata Tomanova care au 
învins cu 6—4, 6—4 pe Madruga, 
Viliagran (Argentina).

TENIS DE MASA 0 „Turneul 
maeștrilor" s-a încheiat la Pres

ton cu victoria jucătorului Ttbor 
Klaimpar (Ungaria), care în fina
lă l-a învins cu 2—0 (14, 14) pe 
cehoslovacul Milan Orlowski.
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