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CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
• Bîserka Perman - Stefica Kristof (Iugoslavia) jl Bela Csanyl - Miklos Makkal (Ungaria) an clștigat 
titlurile la proba de perechi • Cuplul român I. Tismănar - L Bice, medalie de argint

AL C.C. AL P.C.R. • Vineri - proba Individuală (ultima) cu 8 români la start

Miercuri, 28 mai, la sediul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a avut 
loc o solemnitate în ca
drul căreia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
celorlalți tovarăși membri ai 
Comitetului Politic Executiv 

. al C.C. al P.C.R. le-au fost în
muiate' noile carnete de partid.

Au fost prezenți tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdel, Iosif Banc, Emil Bobu. 
Cornel Burtică, Virgil Cazaca, 
Lina Ciobanu, Nicolae Constan
tin, Constantin Dăscălescu, Iod 
Dincă. Janos Fazckas, Ludovie 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea. Gheorghe Pană, Iod 
Păfan, Gheorghe Rădulescu. 
Leonte Răutu, Aneta Spornic. 
Ștefan Voitec, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Marin Ră- 
doi, Richard Winter. Ilie Ră
dulescu, Marin Vasile.

Adresindu-se tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului, tovarășul Gheorghe 
Pană. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești • al P.C.R., a spus :

„Este pentru noi o mare 
cinste și onoare să vă înmînăm 
astăzi noul carnet de membru 
al Partidului Comunist Român.

Pentru fiecare comunist, cel 
mai înalt exemplu de viață și 
activitate îl reprezintă secre
tarul generai al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiu credincios al 
clasei muncitoare, care își con
sacră gîndirea creatoare, în
treaga capacitate și putere 
de muncă, dăruirea patriotică, 
dirzenia și pasiunea comunistă, 
tenacitatea și cutezanța re
voluționară înfăptuirii celor 
mai nobile idealuri de drep
tate. libertate, bunăstare, pro
gres și pace. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este un model 
suprem de slujire devotată a 
partidului, a patriei și poporu
lui, către care comuniștii, ase
meni întregii noastre na
țiuni, privesc cu multă stimă 
și admirație.

Omagiul fierbinte pe eare 
vi-I aducem, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, este 
pentru noi o datorie de inimă 
și conștiință — simbolul viu al 
recunoștinței . ce v-o purtăm 
pentru neobosita activitate 
pe care o desfășurați în frun
tea partidului și statului, pen-

STEAUA Șl POLITEHNICA TIMIȘOARA 
ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
Ieri s-a consumat penultimul act al Cupei României la fotbal, 

competiție care se desfășoară sub genericul „Daciadei" : semifi
nalele. Cele două meciuri s-au încheiat cu următoarele rezul
tate :

PITEȘTI : Steaua — Universitatea Craiova 2—1 (1—0).
RM. VILCEA : „Boli" Timișoara — Rapid 5—3 (0—0 ; 1—1 ;

1—1).
Deci Steaua și Politehnica Timișoara (aceasta din armă după 

executarea penaltyurilor) s-au calificat pentru finala întrecerii 
care va avea loc duminică, pe stadionul „23 August" din Capitală.

UN MARE PORTAR
PITEȘTI, 28 (prin telefon). 

O semifinală frumoasă, un por
tar inegalabil, care a tăcut să 
pălească pînă și imaginea por
tarului polonez Tomaszewski 
dintr-un faimos meci cu Anglia, 
o răsturnare de situație asemă
nătoare cu ultimul meci al cam
pionatului, cînd Steaua a re
născut din propria ei cenușă, 
cînd totul părea pierdut. Aces- 

tru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți spre binele și fericirea ță
rii și a oamenilor ei, expresia 
dorinței și voinței noastre ne
clintite de a milita fără 
preget, urmindu-vă pilduito
rul exemplu de nemărgini
tă dăruire patriotică, pen
tru înfăptuirea țelurilor su
preme ale partidului și po
porului, identificate cu stră
lucire in personalitatea dum
neavoastră, in întreaga dum
neavoastră viață și activitate 
revoluționară".

După ce a evocat activitatea 
neobosită desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu încă 
din fragedă tinerețe în mișca
rea muncitorească, lupta sa 
dîrză și neînfricată consacrată 
cauzei eliberării naționale și 
sociale, și a evidențiat activi
tatea neobosită desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, pentru edi
ficarea unei lumi a păcii, co
laborării și înțelegerii între na
țiuni, primul secretar al Comi
tetului municipal de partid a 
spus în încheiere :

„tnminindu-vă noul carnet de 
membru al Partidului Comunist 
Român dorim, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu să 
vă încredințăm că pentru noi, 
pentru fiecare membru al par
tidului, pentru fiecare cetățean 
al patriei, acest moment solemn 
are o valoare de simbol. Este 
un moment adine marcat de în
cărcătura celor mai calde sim
țăminte pe care vi le purtăm, 
de legămîntul nostru ferm de a 
vă urma neabătut exemplul, 
în slujirea fără preget a cauzei 
partidului și poporului".

Primul secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R. a înmînat. apoi, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, noul carnet de 
membru al Partidului Comunist 
Român, care poartă numărul 1.

Totodată, a fost înmînat to
varășei Elena Ceaușescu nou] 
carnet de membru de partid. 

De asemenea, au fost înml- 
nate noile carnete de membri 
de partid tovarășilor din con
ducerea partidului, prezenți la 
solemnitate.

A luat cuvintul tovarășul 
NiCOLAE CEAUȘESCU.

Cu acest prilej deosebit din 
viața partidului nostru. cei 
prezenți au felicitat călduros 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu 
adresîndu-l urarea de noi și 
mari succese. de sănătate si 
fericire, spre gloria partidului, 
a patriei socialiste, a întregului 
nostru popor.

Semifinalele de ieri au decis

DĂ ADIP1 ECHIPEI
ta a fost, tn cîtevâ cuvinte, 
meciul de la Pitești încheiat cu 
2—1 (1—0) in favoarea Stelei.

Craiovenii au început tn 
trombă, torțînd circulația min
gii și jucătorilor dincolo de 
ștacheta lor tehnică, au atacat 
mereu, dar a venit minutul 6, 
cînd, la o lovitură liberă de la 
30 m (acordată la un fault al 
lui Ștefănescu asupra lui M.

IOSIF TISMĂNAR IUL1U BICE
MANGALIA NORD, 28 (prin 

telefon). Campionatele mon
diale de popice, găzduite de 
moderna arenă din stațiunea 
Neptun, au continuat miercuri 
cu ultimele dispute ale probei 
de perechi.

Evoluînd în prima zi de con
curs, valoroasele sportive iu
goslave Biserka Perman și Ste
fica Kristof au realizat remar
cabila performanță de 885 p.d. 
(446—439). ceea ce reprezintă

A XlX-a ediție a „Trofeului Carpați“ la handbal masculin

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 19-13 DUPĂ UN MECI SPECTACULOS
Echipa noastră reprezentativă Intilnește

REZULTATE TEHNICE
Spania — România tineret 

20—17 (12—10) : România A — 
Cehoslovacia ÎS—13 (9—6) ;
R. D. Germană — R.F. Ger
mania 26—17 (15—«).

CLASAMENT

1. ROMANIA A 2 ’ 0 0 47-26 4
2. RD. Germană 2 2 0 0 45-32 4
3. Spania 2 10 1 35-3« 2
4. Cehoslovacia 2 0 1 1 33-39 1
S. R.F. Germania 2 0 1 1 37-46 1
6. România tin. 2 0 0 2 30-48 0

Programul de azi : România 
tineret — R.F. Germania (de 
la oca 16,25) ; România A — 
Spania (17.45) : R.D. Germană 
— Cehoslovacia (13).
• Miercuri au tost sărbă

torit! de federația noastră de 
specialitate jucătorii Radu 
Voma și Ștefan Birtalan pen
tru 200 de jocuri tn echipa 
reprezentativă. De asem mea 
handbalistul Dieter Schmidt 
din echipa R.D. Germane a 
primit o plachetă pentru 150 
de jocuri m formația tării 

; sale.

Răducanu), DUMITRU a exe
cutat puternic, dar nu impatra- 
bil, iar Boldici, surprins, a 
scăpat balonul in plasă. Așa se 
face că Steaua a luat conduce
rea, împotriva cursului Jocului. 
Surprinși, craiovenii s-au nă
pustit din nou tn atac, Ticlea- 
nu a expediat o bombă (min. 
8), pe care Iordache a deviat-o 
cu o .robinsonadă" clasică, a- 
salturile au continuat. Jucătorii 
olteni și-au pierdut nervii (in 
min. 17 și 23. Țicleanu Și Bă
lăci au primit cartonașe gal
bene). dar jocul a continuat să 
se desfășoare într-un singur 
sens. In min. 25 Cămătaru ra
tează o mare ocazie, trezin- 
du-se singur, din pasa lui Ti-

loan CHIRILÂ

(Continuare In nag 2-3) 

un nou record mondial pe piste 
de plastic (v.r. 874) și n-au 
mai putut fi ajunse, cu toate 
eforturile depuse de celelalte 
cupluri candidate la titluri. 
Printre acestea, s-au aflat ju
cătoare cu impresionante cărți 
de vizită, ca, de pildă. Zsuzsa 
Kristyan (dublă campioană 
mondială la individual) și Lasz- 
lone Megyesi (Ungaria), Ana 
Petrescu-Elena Andreescu, Mar
gareta Cătineanu-Elena Pană

ORADEA, 28 (prin telefon). 
Miercuri după amiază, cea de 
a doua reuniune a competiției 
internaționale de handbal 
„Trofeul Carpați" a oferit ce
lor peste 3 000 de spectatori o 
gală pasionantă, cu' 3 meciuri 
spectaculoase și de evidentă 
valoare tehnică. Firește, me
ciul zilei a fost cel dintre pri
ma noastră reprezentativă și 
Cehoslovacia, spectatorii și te
lespectatorii admirînd forța șl 
virtuozitatea handbaliștilor ro-

Sîmbătâ și duminică, pe Stadionul Republicii

A XXVI-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE ATLETISM

La ordinea zilei tn atletism: 
cea de a XXVI-a ediție a 
tradiționalelor noastre■ cam
pionate internaționale. pro
gramate sîmbătâ și duminică 
pe Stadionu] Republicii. Nu
meroaselor invitații, lansate 
din timp de federația noastră 
de atletism, le-au răspuns fa
vorabil mai multe foruri na
ționale din 4 continente. Ast
fel, au confirmat participarea 
la București federațiile de a- 
tletism din Cuba, Algeria, 
Iran Anglia, Austria, Belgia, 
Cehoslovacia. Finlanda, R. D. 
Germană, R. F. Germania, 
Grecia, Polonia, Suedia, Tur
cia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică etc.

Ediția din acest an a com
petiției are o importanță ta 
plus prin faptul că precede cu 
riteva săptămîni desfășurarea 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova și de aceea ea Înseam
nă un bun prilej de verificare 
a unora dintre candidații o- 
limpici. Din acest punct de 
vedere, absolut firesc, ne in
teresează ta special modul în 
care se vor comporta atlețil 
noștri fruntași, eomponenți ai 
lotului olimpic, de la care se 
așteaptă acum cifre cit mai 
bune, competitive pe plan in
ternațional.

tntrecerile vor avea loc sîm- 
bătă de La ora 16 (festivita
tea de deschidere) și dumini
că, de la aceeași oră.

(România), Maria Stolfa-Edel- 
traud Koch (Austria) etc. care, 
„fugind" după rezultate mari, 
au ratat lovituri prețioase. în 
această Îndrăcită cursă de ur
mărire s-au Intercalat și jucă
toare tinere, printre care ce
hoslovacele Anna Babikova- 
Sonia Kepertova, clasate îna
intea unor perechi experimen
tate.

In confruntările masculine, 
frații Zdenek Prochazka-Vladi
mir Prochazka (Cehoslovacia), 
cu cele 1 836 p.d. (912—924) rea
lizate marți, și-au solicitat la 
maximum adversarii principali, 
aceștia trebuind să facă uz 
de întregul lor arsenal tehnic 
și fizic. După o serie de în
cercări nereușite ale unor po
picari rutinați, cum sînt iu
goslavii Miro Sterzaj (fost cam
pion mondial) — Duro Biber, 
cehoslovacii Jaroslav Slabak- 
Ivan Hauke și alții, actualul 
vicecampion mondial la indi
vidual, Bela Csanyi și colegul 
său Miklos Makkal (Ungaria)

Traian lOANIfESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

azi formația Spaniei
mâni. Victoria lor, firească, a 
dat noi speranțe iubitorilor 
handbalului pentru o presta
ție superioară a reprezentati
vei noastre In acest sezon o- 
limpic. Dar, pînă la finele a- 
cestei a XIX-a ediții mal sînt 
tacă meciuri importante, care

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

EVA ZORGO-RADULY



POLOIȘTII ROMÂNI ȘI-AU REAMINTIT ÎN CAMPIONATUL DL RUGBY, CONTURUL SINT ÎNCHEIATE• •• s
CA ȘTIU SĂ JOACE.

Ieri, 8-2 cn Bulgaria, în
Cu aproximativ o săptămînă 

tn urmă, la Tbilisi, poloiștii 
români terminau la egalitate 
(6—6) cu cei bulgari. Ieri, la 
bazinul Dinamo, in cadrul 
rundei a doua a „Cupei 
României", aceeași confruntare 
o-a încheiat cu victoria netă 
• reprezentanților noștri cu 
B—2, scor care reflectă mult 
■ou») corect reala diferență 
valorică dintre cele două 
team-uri. Și, întrebarea fi
rească se naște pe loc : oare 
eare a fost adevărata față a 
„7“-lui național ? Cea din me
dul de la Tbilisi, sau din par
tida de marți, cu Cuba (3—5), 
întrecere care s-a înscris tn- 
tr-o suită de rezultate slabe 
înregistrate de poloiștii ro
mâni la ultimele turnee 7 Sau 
cea din jocul de ieri, ctnd 
»-a produs doar o singură 
schimbare (Ș. Popescu), cu to
tul neesențială.

Nu cunoaștem amănunte a- 
supra rezultatului de la Tbilisi 
(și a altor partide slabe din 
ultimele turnee) decît de la cel 
ce l-au însoțit pe sportivi la 
fața locului. Am văzut, tn 
schimb, meciul de marți, cu 
Cuba șl diferența am putut-o 
sesiza destul de ușor. Ieri, 
tn fața Bulgariei, echipă cla
sată pe locul 8 la ultimul 
CtM. și cu care naționala 
noastră a mai făcut o „re
miză" (3—3) anul trecut, tn 
„Cupa Mondială", poloiștii ro
mâni și-au reamintit că știu 
să joace bine. De data aceas
ta ei au VRUT să Înoate șl 
să depună eforturile necesare; 
au VRUT să atace și să con
traatace și, cînd a fost nece
sar, să se apere mai atent 
tar diferența notată la sfirșit 
pe tabela de marcaj a marcat 
evident un plus valoric vizavi 
de adversara întîlnită. Oare 
au a venit timpul, acum dnd

turneul de la București
doar 50 de zile ne mai des
part de startul olimpic, ca po
loiștii noștri să înțeleagă că 
prezența tn echipa reprezenta
tivă implică mari respon
sabilități, că odată selecțio
nați in naționala țării ei au 
datoria de onoare să se pre
gătească cu maximă conștiin
ciozitate, să-și alăture puterile 
efortului colectiv al ECHIPEI?

Revenind la jocul propriu- 
zis de ieri să amintim că, după 
ce oaspeții au deschis scorul,

REZULTATE TEHNICE
CUBA — ITALIA 6—3 (1—1, 

1—1, 1—0, 3—1). Arbitri : Boo- 
ketman (Olanda) sl Zuhl 
(R.F.G.) Au marcat : Ramos 
3, Rizo 2, Diaz (Cuba) țl 
Steardo 3 tit.).

ROMANIA — BULGARIA 
5—2 (2—1, 1—0, 2—0, 0—«.Ar
bitri : Kîemenclci (Tug.) și 
Dontoi (Spania). Au înscris : 
CL Kusu 4, Costrăș 2, Nasta- 
stu, Ș. Popescu, respectiv 
Popov 2.

Azi, tn ultima zi, de ta ora 
n : Bulgaria — Cuba *1  Ro
mânia — Italia.

formația română a dominat 
dar, a înscris șl din situații de 
superioritate și în momente 
ctnd se afla în Inferioritate, 
creînd o permanentă derută în 
fața unui adversar ambițios, 

In deschidere, echipele Cubei 
șl Italiei (cu mulți juniori în 
formație) au furnizat o între
cere plăcută, urmărită eu viu 
interes de cei prezenți în jurul 
piscinei. Cubanezii au reușit 
să ae desprindă abia In ultima 
repriză, rfștigind cu 8—3, cole
gul de breaslă, genovezul San
dro Castellano, reamintindu-ne 
că este pentru prima oară tn 
istoria polo-ului dnd o aelec- 
ționată italiană este întrecută 
de sportivii cubanezi.

Adrian VASILIU

Grea încercare pentru echipele 
de rugby din Divizia A, obligate 
să joace tn ritmul duminică — 
miercuri — duminică, peste pu
terile multora dintre cel care 
Iau parte la întrecere, mal ales 

"că aceasta implică lungi și o- 
bositoare deplasări. Să luăm, de 
exemplu, echipa lașului, care la 
25 mal a jucat acasă, la 28, a- 
dică ieri, la București, pentru ea 
peste numai trei zile să fie o- 
bllgată să se prezinte la Timi
șoara. Nu crede Comisia de 
competiții, din cadrul F.R.R., că 
în acest fel dă peste cap cam
pionatul, anulează pofta de joc 
a sportivilor șl, practic, 1! sle- 
lește fizicește. Șl atunci, de 
unde progres 7

Iată amănunte de la jocurile 
de Ieri.

STEAUA — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 36—7 (12—3). Un
meci frumos și nu chiar la dis
creția echipei campioane, cum 
ar lăsa să înțeleagă... scorul. Di
ferența mare s-a realizat prin or
ganizarea superioară în joc a e- 
chipel militare. Numeroase în
cercări au răsplătit eforturile 
rugbyștfflor de la Steaua (ROȘU 
(3). L ZAITESCU (0), RADU
LESCU (1), FLOREA (15 1 ALE
XANDRU a transformat patru 
dintre ele) care termină campio
natul în forță. Pentru studențiau 
înscris : Al. ATANASIU — eseu ; 
COJOOARU — L p. CIteva remar- 
cărl : Munteanu, Roșu, Zaflescu 
(mal puțin tendința sa de a juoa. 
nesportiv), Ltmgu, Alexandru, 
respectiv Lașeanu, Atanasfu, Măr- 
eulescu. A arbitrat bine C. Cris- 
tăchescu.

RAPID — POLITEHNICA IAȘI 
13—9 (7—6). Med aspru între 
două formații de forțe egale, dar 
parcă prea dezordonat 51 de a- 
oeea pbn de obstrucții șl Intrări 
violente. Poate, o vină o are șl 
arbitrul Gh. Bănceanu, al cărui 
fluier (competent altfel) l-am fi 
dorit mal ferm. Ieșenii au în
ceput mai bine șl tn mir.. 13 
ar.pa DIMA reușește o încercare 
frumoasă. pe care fundașul 
GRECU o transformă. El nu In
sistă deși Benedek „trage îna
inte". Dar, obosiți, coechipierii 
nu-1 pot ține trena. Șl Rapidul, 
sub Imboldul vajnicului său că
pitan doceanu, revine tn atac 
șl ȘIȘIU (transformer-^!) nu Iar
tă : mtn. K Lp. (mln. 22 toc el 
trimite în bară, dîn drop). în 
aceiași mln. 22. balonul. res
pins de bară. revine în teren, 
rapldlștil n «măresc șl înscriu

eseu la colt, prin TUDORAN, 
flxtnd scorul reprizei la 7—6. In 
mln. 52 ȘIȘIU transformă o 
nouă Lp,, apoi GRECU reduce 
din handicap (mln. 63) prin ace
lași procedeu (10—9), în timp ce 
ȘIȘIU mal „prinde" un drop ex
celent (mln. 73), după ce intre 
timp' mai trimisese o dată balo
nul în bară I

VULCAN — R.C. GRTVIJA 
ROȘIE 8—27 (4—9). întorși cu nici 
M de ore în urmă dintr-un tur
neu în Italia, la Catania, pe care 
l-au încheiat strălucit : victorii 
asupra selecționatei Londrei 
(15—0) și cunoscutei echipe fran
ceze Tarbes (9—0), ceea ce le-a 
conferit primul loc și elogiile gaz
delor, grivițenii au reușit să în
treacă relativ ușor pe Vulcan. 
Dar aceasta a înscris două eseuri, 
ceea ce-i oricum lăudabil. Mar
catorii ; STROE (2), AL MARIN 
(1), FALCUȘANU (1) — încercări; 
STMION — 4 tr. ; FALCUȘANU — 
drop pentru învingători- ; respec
tiv V. IONESCU și CIUCA — 
fiecare cîte o încercare pentru 
Vuibcan. Arbitru : Gh. Bănică, 
corect.

Dim’rtrie CALLIMACHI

CSM SIBIU — DINAMO •—< 
(0—0). Partidă echilibrată, dispu
tată pe un vînt puternic, eare a 
supus ambele echipe la eforturi

suplimentare. Dinam oviștii au 
cîștigat pe merit, grație încer
cării reușite de ALDEA (mln.

Arbitru ; A. Găgeatu (Iancu 
Boț o can, cofesp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
— ȘTIINȚA PETROȘANI 15—12 
(4—9). Gazdele s-au impus greu, 
în ultimul minut al prelungirilor. 
Prima repriză a aparținut petro- 
șenenilor, pe care (platonic) au 
cîștigat-o. Rugbyștii din Baia 
Mare au realizat trei eseuri prin 
FLOREA, VLADESCU și GLI- 
GOR (toate transformările au 
fost ratate) și un drop prin C. 
CIOBANU, în timp ce oaspeții 
au punctat prin CATANA, a 
transformat TUDOSE, care a mai 
izbutit și transformarea a două 
Lp. A condus: A. Briceag (A, 
Crișan, coresp.).

FARUL — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 31—6 (7—6). Joc fru- 
mos, deschis, in care constănțe- 
nii au punctat de cinci ori prin 
eseu : MOTRESCU (2). HOLBAN, 
VÂRZARU. BOGHEANU, cite U- 
nul ; BUCOS a transformat li
nul dintre ele și a mai reușit 
3 Lp. Oaspeții au deschis scorul 
printr-un frumos eseu reușit de 
linia de treisferturi. Arbitru : 
Șt. Rădulescu.

RULMENTUL BÎRLAD — CFR 
BRAȘOV 62—0 (36—0).

LA TURN

La sfirșitul 1 
itoare, F.R. Lu 
Turneul interna 
greco-romane ș 
României, co 
constituie un p 
care a stadiulu 
a sportivilor n 
Înaintea Jocuril 
la Moscova. La 
ceri sint aștepl 
luptători valoro 
ale lumii. în I 
europeni și-au 
parea comeuren 
și Cuba.

Tehnirionii n 
troduce in cod

Joi și

Sub genericul „DACIADEI“

RITMURI NOI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ VASLUIANA
• o reușita - „festivalul sportului muncitoresc" • Turul orașului de la„. etajul 8
• o competiție a prieteniei • Ploaia - na adversar ușor depășit prin pasiune

La Lași, fiecare ort este »ud- 
țată de îndrăgitele acorduri 
-Horei Unirii" ; la Botoșani ră
sună majestuos un fragment dtn 
euesciana , «Rapsodie romănâ*  ; M 
Suceava, înflăcăratul ^P*-al  nos
tru steag e sens unire*  ; M 
Vaslui, odată cu prxr-a ort a 
dimineții, se revarsă pes-e 
cras ritmul alert al ^Mar^ului 
dorobanților", al Iul Penes Curca
nul si al celor „zece din Vasiuf. 
cu inimă fierbinte si iubire pen
tru glia strămoșească, Acum. rit
mul acesta amintind de vremi 
eroice are, parcă, un nou sens, 
toscriindu-se în ritmul muncii *-
vîntate a oamenilor acestor me
leaguri, eare ridică netocecat ur
bea tor La condiția unei assezân 
■aodeme... De sus. de -a nmmul 
etaj al nourul botei. crasul se 
descinde privirii ea o curte. Spre 
•st, dincolo de blocurSe ee ctrt- 
juiesc bulevardul ..Stefan eel 
Mare", se află întreprinderea 
Textila («aici, pe terenul de rolei 
sau la club, au loc eu regulari
tate aprinse întreceri*)  si, nu de
parte de ea. Atelierul de repara
și a utilajelor agrtocle umtnd- 
corii și-au făcut o frumoasă 
sportivă pentru orele de destin
dere*),  tar eu vreo 2 km mat 
încolo. tona Del ea (unde «vrem 
•â facem o nouă tonă de agre
ment pe malul lacului de acumu
lare*).  Continuăm turul «cbJtn- 
Mnd puțin direcția privi: ÎL Se 
vede întreprinderea de confecții
Ucu terenuri de rolei, tenia, eu 
arenă de popice șl club*)  «l ccw 
mal departe, după parcul Oopou 
Ue oază de verdeață cu spatii 
de joacă pentru copii*),  terenurile 
asociației „Victoria*.  Spre nord, 
baza sportivă a întreprinderii de 
prelucrare a lemnului G,o mirt 
bijuterie a sportului nostru, aici 
aflîndu-se terenuri de tenis, hand
bal, arenă de popice, tastai. fii 
pentru șah șl tenis de masă, ba- 
sin de înot*) . Spre vest, se zA- 
rește platforma industria*  ă
(„mîndria vasluienilor, unde, de
sigur, nu pot lipsi amenajările 
destinate sportului*),  apoi Com- 
eexul CJ.R. și Stația pentru uti

l-transport („și tn această zonă 
•amenii au posibilități de destin
dere prin sport, aici aflîndu-se 
terenuri diverse, bazin, alte ame
najări*).  în sfîrșit,. încheiem turul 
cu... oprire la sud. „în valea care 
se vede era o mlaștină. Acum 
se află complexul sportiv Meta
lul, adică stadionul cu pistă de 
zgură, un teren de handbal. două 
de fotbal pentru antrenamente, 
bazinele de înot pentru a d uiți și 
copii, dar, mai ales, se află sala 
polivalentă...*  loan Neteda, pre
ședintele Comisiei sport și turism 
a Consiliului județean al sindi
catelor, cel cu care aim realizat 
„turul oralului*  de la înălțime, 
ne Invită... jos, pe terenuri, 
pentru că „acolo sint gata să în
țeapă întrecerile Festivalului spor
tului muncitoresc vasluian șl 
pentru că, totodată, veți putea

Vasluienii «înt men mi pri ete- 
aoșL O simți imediat, la primul 
contact, fie ei șl tximplător, pe 
stradă. Au ctovedtt-o și eu prile
jul Festivalului. N-eu vrut să se 
întreacă numai între el adică eed 
din Vaslui, Bîrlad, Negrești, Huși, 
Tutova și celelalte tocsCitățl ale 
județului, ci au invitat șl spor
tivi din vecirri. Au răspuns ed 
din Bacău, Iași, Vrancea șl Boto
șani, transformînd această sărbă
toare sportivă și într-una a prie
teniei. Ne-au confirmat-o, printre 
alții, antrenorul echipei de hand
bal de la I.RJL. Bacău. Nicolae 
Cucu, care, vorbtodu-ne despre 
necesitatea unor astfel de între
ceri, ni i-a prezentat și pe cei 
mal trini, tehnicianul Dan Solo
mon și muncitorii Victor Grinov, 
loan Ciobanu și Adrian Che- 
trăreanu. Ne-au confirmat-o An
gela Mihalache de la Confecția 
Botoșani. Elena Cazaca șl Nicu- 
Bna Goia de ia Confecția Foc
șani, dștigătoareile competiției de 
popice. Am înțeles același lucru 
și din cuvintele voleibalistelor 
Silvia Budel, Filoftela Alacoboale

și Greta Paviiuc de la Electro- 
Botoșani.

La stadion, probele atletice iua- 
•ert sfirșit. Se disputaseră și în
trecerile din cadrul etapei jude
țene a „Cupei UNCAJE*-.  Tehni
cianul Aurel Ani ța, de U Ocolul 
stivic Bîrlad — secția Tutova, s-a 
sîtuac pe locul Intii la 1 500 m. 
Nu este pentru prima oară pe 
podium. Anul trecut a fost al 
treilea la finala p^ țară a „Cro
sului tineretului" (în 1680 pe to
cul 5) și pe primul toc la „Crosul 
tlnăruiui muncitor*.  Ion Constan
tin este profesor de educație fl- 
rică 5n comuna Iv ești. A în vins 
5a trei probe, aplaudat fiînd și de 
proprii săi eievi. participanți la 
alte dispute. în două prob e 1- a 
depășit cu puțin pe muncitorul 
Constantin Apostu de la Rulmen- 
tul Bîrlad. „La lungime numai 2 
cm ne-au despărțit ! Mă voi re
vanșa mîine în întrecerile din 
Festival*.  N-a reușit. S-a impus, 
sa In urmă, cu o zi. Aureii A- 
nița. Era proba lui favorită. loan 
Neted u, „dirijorul" întregii ac- 
țtanl. este supărat. ^Nu credeam 
că • să plouă tocmai în aceste 
zile. Este păcat. A trebuit să fa
cem unele modificări în program. 
Am pregătit și o frumoasă de
monstrație sportivă, dar... Mă bu
cură, totuși, că elanul concuren- 
titor nu a scăzut, deși majori 
tea întrecerilor se desfășoară în 
aer fiber*  Intr-adevăr, handba- 
Mștil (au învins cei de la Con
fecția șl Sănătatea Vaslui), fot- 

(Construct orul Vaslui a 
fost pe primul loc) șl voleibaliștii 
(fetele șl băieții de la Electro
contact șl Textila Botoșani au 
fost cei mai buni) s-au întrecut 
eu multă ambiție, felicitări meri- 
tod deopotrivă învingători șl în
vinși, gazde șl oaspeți.

Cupele au fost înmîmabe. Pe 
podium au urcat reprezentativele 
orașelor Vaslui, Bîrlad și Huși, 

estivalul sportului muncitoresc 
vasluian*  s-a încheiat. Cel peste 
•00 de Analiști s-au întors aca
să. Urmează alte competiții. 
^Ne-am alcătuit un program de 
acțiuni — ne spune Nistor Boș- 
cioca, președintele Consiliului 
județean s»J sindicatelor — care 
să cuprindă toate sezoanele. Vor 
urma Spartachiada sindicatelor 
vasluiene. Fruntaș în muncă și 
în sport, Cupa campionilor aso
ciațiilor sportive și altele, compe
tiții prin care dorim să atragem 
tn marea întrecere a «dXaciadel*  
cit mai multi oameni ai muncii 
din întreprinderile Și instituțiile 
județului nostru".

Părăsim Vasluiul. Peste onaș 
răsună aoordțirlle „Marșului do
robanților". Ne gizidim la ritm’ 
rile sale avtntate, care se armo
nizează fericit cu ritmul mun
cii de acum, cu dorințele oameni
lor de pe aceste meleaguri, cane 
vor șl reușesc să împlinească 
visul de veacuri al înain.tașilor.

Emanuel FANTANEANU

PREMIERELE DE PE PRIMA SCENĂ 
A RUGBYULU! NOSTRU

Scara cu destule trepte ducînd 
spre prima scenă a rugbyului 
românesc a fost urcată, pină la 
capăt, în această primăvară pli
nă de capricii, de două echipe 
ee se vor afla, din august, la 
primul contact cu elita sportului 
cu balonul oval : atît Gloria 
P.T.T. Arad cît șl Constructorul

Constanța reprezintă nume ine
dite pentru Divizia A. Fellcltîn- 
du-le pentru performanța tor, nu 
putem să uităm de celelalte do
uă cîștigătoare de serii în eșalo
nul secund, Rapid Buzău șl Du
nărea Giurgiu și ele arirtind 
multe lucruri bune. Poate că )a
anul...

ARADUL CAUTA CHEIA MARELUI RUGBY

Acolo, pe Mureș, a mai existat 
cîndva, prin anii ’50, o echipă 
practicind acest sport cu reguli 
ciudate pentru mulți. A fost in
să numai o prezență meteorică.

Pentru ca — după ani — ple- 
dnd din Timișoara, fostul jucă
tor Petru Bontea să ducă cu el 
la Arad și pasiunea pentru rug
by, tinărul maistru ținînd cu tot 
dinadinsul să construiască o e- 
chipă. La 24 februarie 1976 avea 
toc meciul demonstrativ dintre 
Sănătatea Arad și Școala spor
tivă Timișoara. Greu s-a dovedit 
doar începutul, pentru că — La 
scurtă vreme — balonul oval a 
născut (ăau renăscut) entuzias
mul unor oameni, ca inginerii 
Grațian Tămaș, Mircea Lucea, 
Ladislau Elec sau medicii Stelian 
Crișan și Viorel Cotreanță. Re

zultatele au venit spectaculos. 
După o încercare precedentă ne
reușită, actuala Gloria P.T.T. 
Arad a căpătat, recent. dreptuL. 
de a se număra printre fruntașe
le rugbyului nostru. Firește, suc
cesul nu poate fi despărțit de 
numele profesorului Cornel Mi- 
tan, fostul jucător al lui Dinamo 
și ^U*  Timișoara arătindu-se se
rios șl capabil tn noua postură. 
El și P. Bontea au contat în 
lupta promovării pe: As mar and ei, 
Corduneanu, Schreck, Moș, Du- 
miter, Domokoș, Leca, Calimen- 
te, Năstase, Frenț, Barbură, Ar- 
maș, Lup aș cu, Farago, Olaru, 
Toma, Mozer, Aștefănoaie, Aștc- 
fanei, Burjan, Munteanu, Filipaș, 
Crăciunescu, Dimitrie. Cel mai 
mulți au 20 de ani...

CONSTANȚA, DIN NOU CU DOUA ECHIPEI

A mal avut Litoralul două tor- 
mațil odată în „A", dar pentru 
puțină vreme. Se va întâmpla de 
această dată altfel 1 — iată în
trebarea de pe buzele tuturor. 
Gbeorgue Lelea e optimist. EL, 
Inginerul horticol responsabil al 
.frumosului*  cam pentru jumă
tate din spațiile verzi ale Oon- 
stanțel, a dus plnă la capăt tru
da de ani a regretatului antrenor 
al Constructorului, Constantin 
Tănase, care încercase în clteva 
rlndujri, fără succes, să depășească 
condiția eșalonului secund. Spri
jinit de oameni precum inginerii 
ion Gugoașă, director general al 
T.CJ... Ion Lascu, George Aur, 
de economistul Cornel Pitulea, 
te medicul Iancu Dabija, împreu
nă eu lăcătușul și instructorul 
Gheorghe Cristea, fostul decan 
de vtrstă al jucătorilor noștri, 
Celea, — care declară, surprin
zător : „am vrut să ajung cu 
Constructorul în pentru a
lua ghetele din cui 1“ — a con
dos o echipă muncitorească, cu 
o medie de virată de aprexlmatiw

23 de ani. Iat-o : Radu^.Sptnocbe, 
Aimășanu, Bușe, Neagu, Șt. Va- 
sile, Seceleanu, Dinilă, I. Cristea, 
Br.mchl, Borlian, Blebea, Ntoola, 
Ovezca, Crujnischl, Popa, Mocă- 
itițA, Duțu, Sîrbu, BajdecM, Ver- 
man. Stoica, Plrvu.

Geo RAEJCH1

NOI GALE
După o periol 

’tiWită de activi 
nĂlă, *‘-atrc 
tema țional ~„Cei 
pugiliștli din ld 
țiu noi mecUțfj 
Joi, la Brăila, șd 
iațL fruntașii 
primesc replica I 
diferite secții d

Joi seara, la I 
gramată o reud 
vor disputa 13 pl 
pu — V. VoicilJ 
pukmg), D. Ba 
(C-S. Zalău), Dl 
Clpere, T. Dinul 
Brumă (Rapid), I 
Butnaru (Nlcoll 
vadaru — FL I 
T. Cucu — L l| 
S. Cuțov — L <1 
C, Hajnal — I 
(CJ.R. TlmișoaJ 
— T. Roșu (Vd 
V. Gtrgavu — I 
frățirea Oradeal

CAMP
LUPTĂTORI

Vineri, sîmbă 
federația de lui 
mană organize 
turneul .lUlWllii 
der*.  la care 
sportivi din a 
ewroper.e, atR 
romane cît și 

-dPrtlcipanți se
14 luptători roi 
rămâne șl 5 Îs

La' stihii g] 
concura urmăd

VALENTIN l 
DE VI

In cadrul uni 
ficare a toturiS 
tesc pentru Jc 
pentru campioi 
juniori, au foc 
mâtoareLe cla 
BULINA SENK 
Hoetotă TtA/K 
cam M3JB p 
VIM p ; 4. Feb 
SENIORI : L i 
1. Dan Oprea® 
Pop 557,80 p 5 
MIOARE 2 L

IN
Pe lacul ci 

s-a desfășurat 
țle a tradlțtoiJ 
pa Deltei-, la 
HI tineri caiac 
prezentând i 
din patru judJ 
Constanța, Qq 
toril probelor. 
Constanța Mill 
tați) ; K 
rica Llpat -j 
Junioare I: Bl 
glu (C.S.Ș. Tul 
Tulcea (Marla 
Dragu). Junloa 
Luca (C.S.Ș. H 
Brăila (Marin I 
goneț), K 1J 
(C.S.Ș. Tulcea)!

LOTO-PRONOSP
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONO- 
EXPRES DIN 28 MAI 1980

Extragerea I : 13 20 30 25 19 22
Extragerea a H-a : 36 28 23 

11 17 7
FOND TOTAL DE CÂȘTI

GURI : 1043 712 lei <£n eare 
134 738 Iei report la catego
ria L
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tSzi olezlm ’pe, 
cursurile ProrJ 
plimentară de 
aceasta. Invitai 
noscutul -eoimd 
veanu, pastori 
participant la J 
car» a făcut J 
ticuri pentru 
te duminică j
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INTERNATIONAL DE LUPTE
AL ROMÂNIEI

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"
Pf RAPIDIȘTI NU l-AU AJUTAI NICI... PfNALTTURILf!

Inii vi- 
gainizează 
de lupte 

pere aii 
le care 
ne verifi- 
pregătire 

fruntași 
pripise de 
k tntre- 

sosească 
15 țări 

sportivilor 
t partid- 

Canada

vor in- 
tntregul

tot de luptători (La ambele sti
luri) susceptibili să facă par
te din echipele ce vor parti
cipa la marea întrecere de la 
Moscova. Dintre ei nu vor 
lipsi multiplii medaliați ai 
marilor competiții internațio
nale, ca Ștefan Rusu, Con
stantin Alexandru, Nicn Gln- 
gă, Ion Draica, Ion Păun, Pe
tre Dicu, Vasile Andrei, Ro
man Codreanu (greco-romane), 
Aurel Neagu, Vasile Pușcațu, 
Andrei Ianko (libere).

Concursul va fi organizai 
in sala de atletism de la -23 
August" din Capitală.

ătă, la Brăila și Galați

ERIF1CARE A LOTULUI DE BOX
I pregătire 
lompetlțfo- 
|peulu!-to- 
[de 'aur-, 
rnple sus- 
verlflcare. 
h- la Ga
lul nostru 
boitlvl din

[ este pro- 
li care se 
I D. Șchlo- 
helul Clm- 
I A. Sircâ 
bcu — D. 
Lo) — Gn. 
red — FL 
). FL U- 
t (Farul), 
fc (Rapid), 
Iu (Rapid), 
Pîrvânescu 
1 Budușau 
I .-Napoca), 
Irmos (tn- 
Sllaghl —

V, Blzâu (C.S. Tlrgoviște), G. 
.JSCBlel — M. Culineae (URBIS 
București).

Gala de simbătă seara, de la 
Galați, va avea următorul pro
gram : D. Șchiopu — B. Nedel- 
eu (Rapid), D. Radu — M. Vișan 
(Metalul Bocșa), D. Votnescu 
(sau D. Cipere) — N. Mîțoi (Me
talul Drobeta-Tr. Severin), I. 
Cercel — M. Mitrea (C.S.M. CtaJ- 
Ntkpoca), FI. Llvadaru — L Bu- 
eluleac (Rapid), I. Cucu — FI. 
Zamfir (Farul), S. Cuțov — Gh. 
Plrvănescu (CJ-R. Timișoara), 
C. Hajnal — P. Căpriceanu 
(C-F.R. Craiova), I. Budușan — 
T. Spinu (Farul), V. Gtrgavn — 
M. Olaru (C.S.M. Sibiu), V. Sl- 
laghl — I. Cupa (Rapid). G. Do- 
alcl — I. Cirlan (B.C. Galați).

După cum se poate desprinde 
din program, spectatorii din 
Brăila șl Galați au posibilitatea 
aă urmărească multe mecfurl 
care se anunță deosebit de *-  
tractive.

• CLUBUL PROGRESUL a- 
nunță punerea în vtazare, ta 
casele stadionului, începînd de 
astăzi, a biletelor de intrare la 
meciul pe care echipa de fotbal 
Progresul-Vulcan O susține du
minică pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, de la orele 11, cu 
Rulmentul Alexandria.

Totodată face cunoscut pă or
ganizează o excursie la Plopeni, 
pe data de 4 iunie, cu prilejul 
jocului cu Metalul din localitate, 
înscrierile se primesc pînă luni 
2 iunie, la sediul clubului.

ATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
Ml LA TURNEUL „SEELENBINDER" 

DE LA LEIPZIG
duminică,
R.D. Ger- 

k Leipzig,

p. prezenți 
ea țărilor 
Iul greco- 
be. Printre 
umăra și 
la greco-

Lane vor 
brtivi, în

ordinea categoriilor : Marian
Ștefan, Nicu Gingă, Ștefan Rusu, 
Gheorghe Minea, Gheorghe Clo- 
botaru, Ion Draica, Petre Dicu, 
Vasile Andrei și Roman Codrea
nu. Antrenori : Ion Comeanu, 
Ion Cernea și Nlcolae PaveL 
<<în concursul de libere vor fi 

*-e>bezeHți Gheorghe Bîrcu, Aurel
Neagu, Aurel Șuteu, Vasile Puș- 
eașu și Andrei Ianko. Antrenori: 
Vascul popovici și Vasile Iorga-

5 ANI), PE LOCUL I LA CONCURSUL 
kRE A SĂRITORILOR IN APĂ I
l-s de veri- 
se pregâ-

Llimpice șl 
Lropene de 
kniiate ur- 
: TRAM-

1 Buxandra 
labels Beri 
ba Bweș 
sa 333.40 p; 

L «76.55 p; 
b; c. 
pRIAA S8- 
fOoolMrea

3W.15 p; i. Vfctos-ița Mtașicâ 
818,45 p ; 3. Deana Pirjol 87640 p;
4. Martaina Marc 2^4,80 ; SENIORI:
1. V. Urse 335,40, X AL Bagiu 382,65, 
3. C. Pop 382,83 p. Surprinzătoare, 
dar pe deplin meritată, este cb- 
sarea lui Valentin Urse pe foct£ 
I la platformă. La 15 ani. Urse 
se anunță ca o mare speranță, 
ca, dealtfel, și Contai Pop. La 
fete, ta afara experimentatei 
Buxandra Hodotă, >-a îeroancat 
ladza Nlcolaescu care euafiiuiă 
progresul manifestat ia uMma 
wane.

ULCEA, PE PRIMUL LOC 
DELTEI” LA CAIAC-CANOE

pn Tulcea 
a t-e edl- 
pceri „Cu- 

partfelpat 
Lanolștl re
al asociații 
[ea, Brăila, 
fă eîștigă- 
n : K 1 : 

ncora Ga
ră n a (Flo
ta Matei) ; 
ha TUichl- 
I 8 : C.S.Ș.

— Maria
1 t Iulian
2 : C.S.Ș.

Ionaș Go- 
ncă Dragu 
C.S.S. Tul-

eea (Vasile Bolboroșa — Victor 
Șerban), K 4 : Portul Brăila, J»- 
nlorl I : C. 1: Gheorghe Stafea 
(C.S.Ș. Brăila), C 3: Danutdu 
Tulcea (Petre Danflcv — Staton 
Amelian) ; K 1 î Florin Ixsteanu 
(Farul Constanța), K 3 : C.S.M. 
Delta Tulcea (Constantin Cara- 
man — Mircea Valerlu), K *:  
Ancora Galați. Tineret ; Cil 
George Roșea (C.S.Ș. Tulcea), 
K 1 : Alexandru Tudosie (Farul 
Constanța), K 2: Farul Constan
ța (Mihal Drăgoi — Ttaofel Da- 
rdlov). în clasamentul pe echipe 
pe primul loc s-a clasat CLS.Ș. 
Tulcea cu 124 p, urmată de C.S.Ș. 
Brăila 113 p șl C.S.M. Delta Tui- 
cea 97 p. (Pompîllu COMȘA — 
coresp.).

INFORMEAZĂ
ICURILE î L Strungul — Corvinul UL

2. F.C. Bihor — Gloria B-țfc 1
3. Minerul Amtoa — U.T_A.
4. Min.. Cavnic — F.C.M. R-ța i
6. Gaz metan — Rapid X4
6. Mecanică fină — Petrofrid. t.X,3
7. Pandurli — Met. Buc. 1
8. Unirea Foc. — Vlit. Va, 1
5. Cesena — Como LX

M. Sambenedettese — Lanerost X
M.. Bari — Palermo X
14. Atalanta — Sampdoria X
U. Verona — Spăl X

Marginalii la turneul linul al Juniorilor de la Cluj Napoca

I NOTE Dt TRECERE IA „MATERIA DL BAZA"
I CORIGENTE LA... PURTARE
I 
I 
I 
I 
I 
I
1 
I
I 
I
I 
I 
I

După eum se știe, săptămîna 
trecută s-a. desfășurat Ja Cluj- 
Napoca turneul final al campio
natului republican al juniorilor. 
La capătul celor 12 tatUniri (cite 
< în flecare serie) câștig de cauză 
au avut echlpie Dinamo Bucu
rești (antrenor Constantin Frâ- 
țflă) și Corvinul Hunedoara (Du
mitru Pătrașcu), care își vor dis
puta duminică finala în deschide
rea Ultimului act al sezonului 
oficial, finala „Cupei României-. 
Dacă Corvinul Hunedoara a ter
minat pe primul Joc în seria I 
fifară să cunoască înfrîngerea, &- 
cumuUnd 6 puncte în fața adver
sarelor ei, C.S.S. Brașovia, Meta
lul București și C.S.S. Sighet, ta 
schimb Dinamo București s-a ca
lificat ta finală grație golavera
jului, superior numai eu Un gol 
ta plus față de ocupanta Jocului 
n, S C. Bacău, ta seria a n-a, 
unde au mal fost prezente formia- 
țifle C.SdS. Timișoara șl F.C. Ar
geș. Șl nu mult a Hpsit ca ta 
partida decisivă dintre Dinamo șl
S.C. Bacău ultima echipă să fie 
ta un pas de calificară în finală, 
pentru că ea a condus din mtn. 
49 cu 2—0 șl doar un gol a mal 
despărțit-o de drumul spre Bucu
rești.

Care ar fi concluziile care s-au 
desprins după turneul de la duj- 
Napoca ? în primul rînd, efortu
rile organizatorilor 
împreună cu comisia Județeană 
de fotbal Cluj-Napoca) de a asi
gura un cadru cit mai prielnic 
desfășurării competiției. Astfel, ti
nerilor jucători ie-au fost puse 
ja dispoziție cele mai bune sta
dioane din perimetrul orașului : 
Municipal, CIA, C.M.C. șl Vic
tor Babeș, toate gazonate. Apoi, 
Încredințarea partidelor unor ar
bitri din loturile divizionară A șl 
B, cum au fost M. SaJomtr, V. 
Topan, N. Raab, A. Hîrța sau 
unor foști „cavaleri ai fluierului*  
retrași de curînd dta activitate, 
ea X. Cîmpeanu șl T. Gaboș, care 

LA BASCHET, SEL DIVIZIONARĂ A - LODZKI K.S. 85-60
în cadrul pregătirilor ți testelor

pe care Je efectuează m vederea 
Balcaniadei de la Cluj-Napoca 
(17—21 septembrie), lotul repre- 
aeetatlv de baschet măscuita, 
evoiu-înd sub denumirea de Se- 
lecțlcmata divizionară A, a sus
ținut feri, în sala Floreasca, o 
tatttaire amicală ta compania e- 
chlpel Ixxlzki Klub Sportowy, 
clasată pe locul 5 in campiona
tul Poloniei șl avînd In compo
nență doi jucători dta selecțio
nata olimpică (Bozwadowski șl 
Wankiewicz) șl unul din fotul 
de tineret (Blaloskorskl).

De miine, la Mangalia
„CUPA ROMÂNIEI- Șl „CUPA CALLATIS" LA OiNA

MUne, la Mangalia — loc deve
nit tradițional din moment ee 
oompetiția se desfășoară de •- 
proape un deceniu și jumătate 
pe aceste meleaguri dobro
gene — se dă startul într-o 
nouă ediție a MCupei României" 
la oină. Va fi din nou o între
cere a ambițiilor, multipla câști
gătoare a titlului, formația tipo
grafilor bucureșteni, încercînd să 
reocupe primul loc pe podium, 
ta timp ee Dinamo București, o 
echipă tfnără, care a avut o as- 
eensiune rapidă ta ultimii ani, 
va dori să-și mențină poziția 
fruntașă cucerită. ^Mai mult de- 
eît atit — z>e spunea Dumitru 
Stoica, secretarul responsabil al 
Federației române de crină — 
această ediție marchează un pas 
înainte în cuprinderea ta perime
trul olnei a unor sportivi din to- 
eaXttăți unde activitatea de perfor
manță ta sportul nostru național 
abia se înfiripă. Faptul eă for
mații cum ar fi cea a Liceului

TURNEELE DE BARAJ PENTRU DIVIZIA A DE VOLEI
La Tg. Mureș CfiemtalTi) și Deva 

țmasculta) au început turneele 
de baraj pentru promovare ta 
Divizia A de volei, iată amâ- 
aunte :

TG. MUREȘ. CJS.M. Libertatea 
Sibiu — Prahova Ploiești >—0 
(3, 11, 2). Net superioare la toate 
capitolele, sibiencele. Remarcate: 
Angela Hilla și Anca Amariei, de 
ta învingătoare. „U“ Cluj-Napoca 
— Voința București 3—0 (7, 1L 
13). Dominare clară a studente
lor ta primele două seturi, ur
mată de o relaxare (4—10) șl o 
revenire spectaculoasă ta setul 3. 
Evidențiate : Dana Nlcolaescu,
Melania Vîscaa și Lama Buja 
UU“), respectiv Helga Bogdan. 
Flacăra roșie București — Corvi
nul Dacia Deva 3—2 (11, —8, —9, 
1B, 10). Cel mai achflibrat și dis
putat meci, cîștigat de echipa 
mai ttnără care a manifestat o 
deosebită vigoare spre final. Re
marcate : George ta Lungo, Vasi- 
Bca Bîcă, și, respectiv Ana Mirea. 
(L Păuș, coresp.).

DEVA. Echipele masculine au 
furnizat ta prima zi meciuri di
namice care au reținut atenția 
spectatorilor prezenți ta sala 

au reușit să asigure o desfășurare 
normală tuturor partidelor. Refe- 
rindu-ne la aspectul valoric al 
celor 8 combatante, trebuie să 
remarcăm faptul că ta afara ce
lor două finalis-te, Dinamo Bucu
rești șj Corvinul Hunedoara, o 
bună impresie au lăsat și C.S.S. 
Brașovia (antrenor M. Iancu), 
C.S.S. Timișoara (T. Brîndescu) 
șl S.C. Bacău (D. Chiri ță), for
mații care s-au detașat prin 
practicarea unui fotbal modern, 
atletic, cu acțiuni purtate în vi
teză. în schimb, C.S.S. Sighet 
(M. Bosniac) a făcut notă dis
cordantă, prezenttad o formație 
modestă, întrăcută, ta serie. la 
scor, de toate adversarele. Dintre 
Jucătorii care au evoluat la Cluj- 
Napoca, unii dintre ei s-au re
marcat în mod special, dovadă 
că fotbalul nostru nu duce lipsă 
de talente dintre care îi amintim 
pe : Niculicioiu, Câocănete, Frincu, 
C. Badea, M. Badea și Balaure 
(ultimul cu condiția să renunțe 
la predilecția spre jocul foarte 
dur) de la Dinamo București, 
Rus, Mechcnîci, Raduly șl Orme- 
nișan (Corvinul), Pruteanu, An- 
ghel, Movilă, Iancu și Mo can u 
(S.C. Bacău), Moț, Rădoi și Tran
dafir (F.C. Argeș), Pavlov și 
Steop (C.S.S. Timișoara). Medve, 
Ci ob un u și Mezel (C.S.S. Brașo
via), Bogdani uc și Tănase (Me
talul București).

Nu putem încheia aceste cîteva 
constatări fără a sublinia rezer
vele noastre față de aspectul dis
ciplinar, în suferință, fapt grav 
mai ales că este vorba de juniori, 
de fotbaliști In formare. Pe par
cursul jocurilor, arbitrii s-au vă
zut obligați să împartă 24 de car
tonașe galbene și să elimine un 
Jucător, pe Toacă (Dinamo Bucu
rești). Recordmane la indiscipli
nă: Dinamo cu 7 cartonașe, S.C. 
Bacău cu 6 șl Corvinul Hune- 
dotara cu 5.

G. N.

Baschetbalist!! români au avut 
o prestație satisfăcătoare (am re
marcat frecvența Și- eficacitatea 
contraatacurilor) In fața unor 
adversari a căror tenacitate nu a 
putut suplini carențele de ordin 
tehnic. Selecționata a învins cu 
Ș5—60 (30—36). Coșgeterl : Cernat
13 Niculescu 25, Opșitaru 12, res
pectiv Krajewsiki 25, Jacobczyk 
m AU arbitrat I. Antonescu (Ro
mânia) și I. Linkovski ((Polonia).

Azi, de la ora 18, ane loc, tot 
în sala Floreasca, al doilea meci 
dintre Selecționata divizionară A 
și Ledzkl K.S.

agro-in dus trial din Cluj-Napoca, 
sau a metalurgiștilor din Hîrșo- 
va s-au calificat pînă în faza fi
nală, este rezultatul unei munci 

serioase șl este de așteptat ca 
echipele respective să-și încerce 
șansele și în ultima etapă. Ne 
așteptăm, deci, la meciuri echili
brate “.

La Mangalia, după cum sîntem 
informați, s-au terminat toate 
pregătirile, stadionul „23 August“ 
așteptîndu-și oaspeții sub un cer, 
ta sfîrșit, senin. Echipele califi
cate pentru finala „Cupei Româ
niei- stat următoarele : Viața
Nouă din comuna Olteni (Teleor
man) , formația din Curcani (Il
fov), Tricolorul Baia Mare, Li
ceul agro-indus trial din Cluj- 
Napoca, Dinamo București, Com
binatul poligrafic București, Me
talul Tlrgoviște și Metalul Hîr- 
șova (Constanța). Duminică, în 
ultima zi a întrecerii, se va des
fășura și „Cupa Callatis-, orga
nizată de CJ’JLF.S. Constanța.
(L GVJ.

aporturilor. Iată rezultatele : 
C.S.U. Galați — Rapid București 
3—1 (—6, 4, 8, 13). Dinamo Brăila 
— „U“ Cluj-Napoca 3—0 (9, 5, 13), 
AJS.U. Oradea — ICIM Brașov 
3—1 (—7, 12, 11, 3). (I. Simion, 
coresp.).

★
Etapa de zonă a campionatului 

de calificare pentru Divizia B 
va fi găzduită, între 4 și 8 lu
nii, de localitățile • Caransebeș. 
Toplița și Tlrgoviște (feminin). 
Oraș Dr. P. Groza, Pitești, Hu
nedoara, Buzău șl Sibiu (mascu
lin).

KM. VÎLCEA, 28 (prin telefon). 
Doar 8 000 de spectatori au lost 
prezenți astăzi pe stadionul „1 
Mai“ din Rm. Vîlcea, ei încu- 
metîndu-se să renunțe la cea
laltă semifinală, care păreă 
mult mai interesantă, trans
misă pe micul ecran. Cei care 
6-au hotărît, însă, pînă la ur
mă să asiste la această partidă 
dintre Politehnica Timișoara și 
Rapid, încheiată cu scorul de 
5—3 (0—0), (1—1), (1—1), n-au
avut ce regreta, pentru că me
ciul le-a oferit de toate. Le-a 
oferit, în primul rînd, un fot
bal dramatic, cu multe faze 
de poartă, șl cu un epilog — în 
supliment — specific Cupei, lo
viturile de la 11 m.

Prima parte a Intilnirii s-a 
desfășurat sub semnul echili
brului, La început mai aproape de 
deschiderea scorului fiind timi
șorenii Ei au ratat prin Nedelcu 
două bune ocazii, în minutele 3 
(șut de la ia m peste poartă) 
și min. 17 („cap- peste Ioniță, 
dar și peste transversală). Trep
tat însă, formația feroviară a 
pus «ăptaire pe joc, inițiind 
cîteva acțiuni ofensive extrem 
de periculoase, cea mai tipică 
dintre ele fiind aceea din minu
tul 19, cînd N. Manea a ratat 
dintr-o poziție ideală. Pînă la 
pauză, fazele au alternat la cele 
două porți, și, dintre marile ra
tări, le putem aminti pe cele ale 
lui N. Manea (min. 30), Nedelcu 
(min. 39), Anghel (min. 41) șl 
din nou N. Manea (min. 45).

Imediat după pauză, galeria 
feroviarilor, mult mai numeroasă 
decît aceea a timișorenilor, tre
saltă de bucurie, pentnr că e- 
chipa lor favorită deschide sco
rul în min. 48 : o pasă a lui Șu- 
mulanschi, trimisă in adincime 
spre COJOCARU, îi aduce aces
tuia posibilitatea să înscrie : 
1—0 pentru divizionara B. Se pă
rea că replica timișorenilor nu 
va întirzia. Dar iată că tot 
Rapidul este mai aproape de ma
jorarea scorului, în minutele 58 
șl 68 prin același Jucător, N. 
Manea. Văzînd că forța ofen
sivă a echipei sale este defici
tară. antrenorul timișorean Ion 
îonescu H trimite, inspirat, pe 
Păltiniș an, ta față, ca vîrf de

IN MARI PORIAR
(Urmare din pag. I)

cleanu, ocaziile se înmulțesc, 
Iordache îl blochează senzațio
nal pe Crișan (min. 32), rea
lizează o nouă „minune" în 
minutul următor cînd respinge 
cu capul în stilul lui Sameș, 
din afara careului, și pentru a 
nu enumera toate ocaziile, să 
notăm, poate, cea mai mare 
ocazie a meciului (min. 43) cînd 
același Iordache respinge mi
raculos șutul lui Bălăci, din
tr-o pasă a lui Crișan. In toată 
această primă repriză, Steaua 
a jucat permanent în treimea 
sa, în cel mai pur stil INTER- 
NAZIONALE, cu Dumitru și 
Iordănescu în rolurile lui Cor
so și Suarez. Toată această 
senemă de joc a fost adoptată, 
evident, pentru a <x>ntracara 
marele plus de vitalitate al 
echipei oltene, care a atacat 
aproape neîntrerupt, dar a co
mis și erori tactice, acțiunile 
ofensive fiind înghesuite în 
fața stoperilor adverși, mereu 
dublați și redublați de Aelenei 
și, mai ales, de Stoica. Am re
marcat, în această parte a jo
cului, aglomerarea inutilă rea
lizată prin pătrunderile simul
tane ale lui Donose și Bălăci, 
care au redus și ei spațiile 
de manevră, și așa precare, ale 
lui Cămătaru.

După pauză, împotriva aș
teptărilor, craiovenii încep să 
plătească tribut eforturilor lor 
deseori dezordonate. In min. 
50 M. Răducanu ratează o mare 
ocazie, după alte două minute 
Cămătaru are „o replică" pe 
măsură, ratînd de la... 2 m. în 
min. 53, echipa campioană ega
lează la o acțiune rapidă a Iui 
Crișan și o reluare Ia fel de 
rapidă, ca un voleu de tenis, 
executată de BĂLĂCI. In mi
nutul următor, șutul lui Negri
tă șterge bara. Soarta meciu
lui pare să încline spre echipa 
lui V. Stănescu și I. Oblemen- 
co, dar, undeva, pe dinăuntru, 
se simte că linia de mijloc

LOTUL REPREZENTATIV DE TINERET 
PLEACĂ AZI LA TOULON

în dimineața zilei de azi Lotul 
reprezentativ de tineret al țării 
noastre va pleca ta Franța pen
tru a participa la tradiționalul 
turneu internațional organizat în 
orașul Toulon (31 mai — 6 iunie). 
Fac deplasarea : Boldici,
Nițu, VLad, Mărginean, Andrecuți, 
C, Solomon, FI. Pop, A. Mincu, 
Badea, Suciu, Bozeșan, Mureșan, 
Terheș, Geolgău, Ralea și Cio
banii- Antrenorii lotului : C. Dră- 
gușin și L Voica ; medic : FI.
Brătilă ; măseur : V. Tudose. 

atac. Și liberoul de pînă atunci 
al studenților, cu gabaritul și 
detenta lui recunoscute, pune 
de mai multe ori mari probleme 
defensivei rapidiste. in două rîn- 
duri ratează chiar el, în minu
tele 81 și 85. Iar cînd toată lu
mea vedea calificarea Lideru
lui seriei a Il-a a eșalonului 
secund, se produce o adevărată 
lovitură de teatru. Mateescu tri
mite greșit cu boltă spre pro
pria poartă, Ioniță se „bilbite**  și 
masivul jucător timișorean PAL- 
TINIȘAN profită, impingînd, 
din apropiere, mingea In plasă: 
1—1- Era minutul 90, erau ul
timele secunde !

Urmează cele două reprize 
regulamentare de prelungiri pe 
parcursul cărora echipele nu 
reușesc să înscrie, deși. după 
ocaziile de gol. Rapid a fost 
mai aproape de a păși în finala 
competiției. în sfîrșit. ultimul 
act al disputei, penaltyurile. Ti
mișorenii au transformat impe
cabil patru lovituri de la 11 mi 
prin Dembrovschi, Cotec, Vișan 
și A. Manea. Rapidul a ratat 
două, prin Șumulanschi si N. 
Manea (ambele repetate pentru 
faptul că portarul Suciu s-a miș
cat) și a transformat numai două, 
prin Bartales și Ion Ion. Poli
tehnica Timișoara și-a cîștigat,' 
astfel, dreptul de a evolua du
minică, pe stadionul .,23 August",’ 
în finala Cupei României. La 
Rm. Vîlcea, pe Rapid n-au mai 
ajutat-o penaltyurile. ca în me
ciul cu Jiul, la Craiova.

Arbitrul S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) a condus excelent 
următoarele formații :

RAPID : IONIȚĂ — Puriț, PET- 
CU, PÎRVU, A. Dumitru — Șu- 
muLanschi, Mateescu (min. 90 
Paraschiv), ION ION — Cojo- 
daru (min. 77 Grosu), N. MANEA. 
Bartales.

POLITEHNICA : SUCIU —
NADU, Vișan, PĂLTINISAN, 
Barna (min. 50 Șunda) — Dem
brovschi, A. MANEA, T. NI- 
COLAE — ANGHEL, Nedelcu 
(min. 46 Cotec), Nucă.

Gheorghe NERTEA

DĂ ARIPI ECHIPEI
craioveană a obosit, în frunte 
cu Beldeanu. Steaua iese din 
carapace, mai ales după ce 
Zahiu vine cu forțele sale 
proaspete (min. 71). Acțiunile 
craiovenilor se împuținează. O— 
caziile se reduc la un șut- 
bombă al lui Ștefănescu (min. 
66), iritat de căderea neaștep
tată a liniilor, din față. Steaua 
avansează treptat, animată de 
Stoica (neobosit) și de Dumi
tru (renăscut după punctul 
mort din finalul primei repri
ze). In min. 75, Dumitru și 
Răducanu combină frumos, o- 
ferindu-i lui Zahiu o mare o- 
cazie neexploatată. Această 
ocazie anunța golul, intr-un 
moment cînd balanța a înce
put să încline de partea bucu- 
reștenilor. în min. 77, M. RĂ
DUCANU sprintează, exploatînd 
neatenția lui Negrilă, care nu 
s-a alăturat „pasului la ofsaid" 
efectuat (de prea multe ori) în 
tabăra craioveană și „șeptarul" 
își continuă drumul spre poar
tă, înscriind cu singe rece, din- 
tr-un unghi dificil. Așa s-a 
scris istoria acestui meci în 
care Steaua a obținut victoria 
pentru că Iordache a apărat, 
aproape singur, poarta echipei 
sale, timp de 45 de minute, 
dind aripi unei formații care a 
reușit să cîștige finalmente, 
'datorită rutinei deosebite a
„bătrînilor" săi și să stăvi
lească un iureș care părea ire
zistibil.

A arbitrat foarte bine N. 
RAINEA (Bîrlad).

STEAUA : IORD ACHE (!!!)
— Anghelini, SAMEȘ, EL. MA
RIN, Vigu — DUMITRU, 
STOICA, Iordănescu (min. 71 
Zahiu), AELENEI — M. RĂ
DUCANU, Ad. îonescu.

UNIVERSITATEA : Boldici
— Negrilă, TILIHOI, ȘTEFĂ- 
NESCU, Ungureanu — ȚI- 
CLEANU, Donose (min. 48 
Geolgău), BELDEANU — CRI
ȘAN, Cămătaru, BĂLĂCI 
(min. 82 Irimescu).

După cum am mai anunțat, la 
turneu vor fi prezente echipele 
de tineret ale Braziliei, Olandei, 
Mexicului, Cehoslovaciei, Uniunii 
Sovietice, R. P. Chineze și Fran
ței.

Reamintim că reprezentativa de 
tineret a României face parte din 
grupa în care evoluează echipele 
similare din U.R.S.S., Mexic și 
Franța. Primul joc al fotbaliști
lor noștri se va disputa simbătă 
31 mal, ora 21.15 (ora locală), ta 
compania reprezentativei FranțeL



Echipa României in „Cupa Davis11

CINCI MEMORABILE MECIURI 
CU TENISMANII BRITANICI

Lunga cronologie a participări
lor românești la suprema compe
tiție de tenis pe echipe are co
nexiuni numeroase cu patria a- 
cestei discipline. Insula britanică, 
însuși debutul nostru tn „Cupa 
Davis", in anul 1922, este înre
gistrat în Anglia. Ca o curiozi
tate prima adversară nu ne-a 
fost selecționata engleză, ci cea 
a indiei, dar în acea vreme ase
menea transferuri ale locului de 
disputare erau destul de frecven
te. De fapt, reprezentativa Ro
mâniei a plecat la Eastbourne 
(pe coasta Canalului Mînecii) 
pentru primul el meci ta compe
tiție. datorită unor motive diverse, 
dintre care cel principal era in
capacitatea organizatorică a foru
rilor noastre sportive de atunci. 
Au jucat sub culorile echipei ro
mâne Nicolae Mișu și M. Stern,

campionii acelor ani, dar rezul
tatul obținut a dezamăgit speran
țele puținilor entuziaști ai aces
tui sport din țara noastră : 0—5, 
victorie categorică pentru tenis- 
manli indieni, frații A. H. șl
A. A. Fyzee.

Exact peste zece ani și tot la 
Eastbourne. reprezentativa Ro
mâniei a jucat pentru a doua 
oară pe gazon englezesc, avînd 
de data aceasta In față echipa 
țării gazdă. A fost un insucces 
tot atît de categoric (9—5), reflec
ted diferența de valoare care ne 
separa atunci de adversarii noș
tri, beneficiari al unei vechi tra
diții in tenis. Surprinzător, poate, 
următorul meci Anglia — Româ
nia a avut Insă cu totul alt as
pect. Doi talentați jucători ro
mâni, Tache Caralulis și „Cucu" 
Schmidt, reușesc. la Harrogate,

TROFEMl CÂRPATH U HANDBAL MASCULIN
(Urmare din poo. D

urmează să ne edifice asupra 
raportului de forțe în înalta 
societate a handbalului mascu
lin.
SPANIA - ROMÂNIA (tineret)

20-17
La capătul unui meci aprig, 

ambițioșii și rapizii handbaliști 
spanioli au răsuflat ușurați 
pentru că au încheiat victo
rioși o întrecere în care tinerii 
jucători români au luptat mult, 
apărîndu-se decis și atacînd cu 
insistență. Ei nu au avut, însă, 
maturitatea să speculeze cele 
cîteva momente ce li s-au ofe
rit. Soarta meciului s-a de
cis în primele 7 minute din 
repriza secundă, cind ibericii, 
prin cîteva contraatacuri ful
gerătoare, s-au detașat la 17—10 
(min. 37). Jucătorii români au 
mai redus ceva din handicap, 
ajungînd la 2—3 goluri, dar 
fără să mai reușească egala- 
rea. Au marcat : Gispert 8, 
P. Lopez 4, Albizu 3, Saus 2, 
Rubio 2, L. Lopez 1, respectiv 
Croitoru 6, Rădulescu 3, Arghir 
3. Flangea 2, Cojocaru, Dogă- 
rescu și Mihai Daniel. Au ar
bitrat bine O. Carl Nilsson și 
E. Lars Jersmyr (Suedia).

tră — care a condus tn 
permanență — merită eviden
țiată in corpore, a avut totuși 
2 oameni în zi excelentă : por
tarul Nicolae Munteanu și in
terul Vasile Stingă, ambii a- 
plaudați frenetic de un public 
entuziasmat de măiestria lor.

Echipa Cehoslovaciei a fost 
foarte insistentă in atac, pre- 
lungindu-și la maximum acțiu
nile ofensive și obligînd astfel 
selecționata noastră să mun
cească mult. Viguroasă, efi
cientă, îndeosebi pe semicerc, 
formația antrenată de Havlik 
este într-un progres remarca
bil, bătînd din nou cu insisten
ță la porțile plutonului de elită 
al handbalului mondial. Apăra
rea mobilă i-a obligat pe hand- 
baliștii români să caute solu
ții, să accelereze ritmul și să 
șuteze prin surprindere, ceea 
ce a constituit, de asemenea, 
un test reușit pentru ai noș
tri. Au marcat: M. Voinea 
6, Stingă 6, Grabovschi 4, Bo- 
roș 1, Durau 1, Vasilca 1, res
pectiv Papiernik 4, Bernard X 
Cerny 2, Kotrc 2, Stika 2. Au 
arbitrat cu greșeli A. Mayer 
Si ~ ............................

tn 1338, să țină în frîu faimoasa 
echipă britanică, în care apăreau 
C. M. Jones și B. Shayes. sco
rul era 2—2 înaintea ultimei par
tide (după victorii obținute de 
cei doi la Jones) și numai aceas
ta, decisivă, aducea calificarea 
formației engleze. Caralulis pler- 
zind la Shayes în trei seturi. Re
zultat final ; 3—2 pentru Anglia.

Următorul meci cu englezii, al 
treilea, a avut loc Intr-un con- 
tîxt cu totul diferit. Se scurse
seră trei decenii, tenisul româ
nesc se afla la Indici de progres, 
in condițiile superioare asigurate 
mișcării sportive din România 
socialistă, tn ediția 1969, echipa 
României, avind în componențâ 
pe Ion Țiriac șl Hie Năstase, 
urcă pe scara competiției pini 
ta finala inter-zdne. Iar la Wim
bledon, In însăși fief-ul „sportu
lui alb", noii noștri ași ai rache
tei smulg echipei engleze o foarte 
prețioasă victorie : 3—2. cu punct 
decisiv înscris de Năstase ta 
fața lui Cox. Un succes răsună
tor, care califica echipa țârii 
noastre ta finala „Cupei Davls". 
Performanță oare a mal fost re
petată de două ori de atunci, ta 
1971 și 1972.

Cu temsmanll Angliei ne-am 
mal tatnnit apoi In 1976, tatr-im 
meci fără miză deosebită, din 
echipa noastră lipsind principala 
titulari. Pe aceleași de mult cu
noscute terenuri de la Eastbourne, 
s-a repetat scorul primelor me
ciuri cu redutabilii noștri adver
sari : 9—5. Ca peste tacă un an 
să-1 primim pentru prima oară 
ca oaspeți, la București. Din nou 
cu Die Năstase și Ion Tiriac ta 
formație, alături de mai tir irul 
campion Dumitru Hărădăo, echipa 
țării noastre reușea o victorie de 
prestigiu care o aducea ta faza 
finală a întrecerii zonale euro
pene : România — Anglia 4—L 
Echipierii englezi — J. Feavee, 
frații J. șl D. Lloyd - au fort 
tavlnșl pe linie, punctul de o- 
noare fiind obținui de B. Lewis 
la Tr. Marca, ta meciul rezer- 
veăo*.

Iată așadar momentele de refe
rință ale confruntărilor dintre ts- 
nismonii români șl cel engirt, 
înaintea celui de-al șaselea Jor 
meci pentru „Cupa Davls", pro
gramat la mijlocul lunii viitoare 
(12. 14 șl 1S Iunie) la Bristol, ua 
sediu .ta premieră" al acestor 
tatfinlri devenite tradiționale.

ROMÂNIA A -
CEHOSLOVACIA 19-13

Partida România A — Ceho
slovacia a evidențiat buna va
loare a celor două formații, 
ocazionînd un meci pasionant, 
cu multe faze de înaltă vir
tuozitate, realizate îndeosebi de 
învingători. Punctul forte al 
echipei noastre l-a constituit 
apărarea, aproape de cerințele 
maxime ale handbalului de azi. 
Dacă Folker ar renunța la fa
ulturi inutile, dacă Vasilache 
ar fi încă și mai mobil, defen
siva noastră ar ajunge la ma
ximum de eficiență, ar asigura 
o excelentă bază pentru reali
zarea unui decalaj și mai evi
dent față de partenerele sale. 
Și atacul are multe lucruri bu
ne. A ajuns ta sincronizarea 
acțiunilor, la o omogenitate 
creatoare, dar păcătuiește une
ori prin prea marea ușurință 
cu care ratează din situații ex
trem de favorabile. In acest 
meci, de pildă, Voinea și Fol
ker au irosit 5—6 goluri care, 
adăugate la activul echipei, ar 
fi reflectat și mai clar dife
rența valorică dintre cele două 
echipe. Deși formația noas-

O. Fritschi (Elveția).

R. D. GERMANA
R.F. GERMANIA 26-17

Meci dominat din primulMeci dominat din primul și 
pină în ultimul minut de echi
pa R.D. Germane care, acțio- 
nind cu exactitatea-i cunoscută 
în atac și în apărare, și bene
ficiind, în plus, de serviciile 
unui portar în zi mare 
(Schmidt), a obținut o victorie 
categorică, care ne scutește de 
un comentariu mai detaliat. E- 
chipa R.F. Germania, lipsită 
de aportul unor jucători de 
bază, a avut nu de puține ori 
posibilitatea de a reduce din 
handicap dar, pe de o parte, 
forma bună a portarului for
mației adverse, iar pe de altă 
parte imprecizia în aruncările 
la poartă au făcut ca majori
tatea acțiunilor elevilor lui 
Wlado Stenzel să se irosească. 
Au marcat : Kruger 6, Wahl 5, 
Rost X Schmidt 3, Wiegert X 
Doring 3, Hoit 1, Jaunich L 
Dreibrodt L respectiv Spengler 
4, Meisinger 4, Fey 2, Freisler 
2, Dammann 2, Ehret 2, Waltke 
1. Au arbitrat bine P. Cirligea- 
nu și R. Iamandi (România).

9 în meci amical : Construc
torul C.S.U. Oradea — Hajdu 
Ganztang (Ungaria) 22—15 
(15—8).

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din t>ag I)

au reușit datorită in prin
cipal jocului aproape fără gre
șeală al primului, să se instale
ze în fruntea clasamentului. A- 
poi, poziția liderilor a fost a- 
saltată de ultima noastră pe
reche din program, Iosif Tis- 
mănar-Iuliu Bice. După un 
început promițător, în care 
sportivii noștri acționau cu_ si
guranță și omogenitate, 
n-a mai putut tine pasul 
final (881 p.d.), în timp 
campionul mondial la indivi
dual, brașoveanul I. Tismănar, 
a continuat într-un ritm infer
nal. care a entuziasmat tri
bunele, din nou pline pină la 
refuz, înregistrînd cel mai ma
re rezultat al zilei — 968 p.d. 
Cu rezultatul de 1849 pd, Iosif 
Tismănar și luliu Bice și-au 
înscris în palmares o frumoasă 
performanță, cucerind medalia 
de argint.

Clasamentele probei de pe
rechi — FEMININ : 1. Biserka 
Perman — Stefîca Kristof (Iu
goslavia) 885 pd (446—439) —

Bice 
tn 
ce

nou record mondial — campi
oane mondiale, X Gabriele Ber- 
holz — Marika Kolodzi (R.F.G.) 
876, 3. Har.a Konirova — Eva 
Kralikova (Cehoslovacia) 872... 
7. Ana Petrescu — Elena An- 
dreescu 841... 9. Margareta Că- 
tineanu — Elena Pană 831... 13. 
Elisabeta Albert — Vasilica 
Pințea 813. MASCULIN : L 
Beta Csanyi — Mikioș Makkai 
(Ungaria) 1865 pd (949—916) — 
campioni mondiali, 2. Iosif 
Tismănar — luliu Bice 1849, 3. 
Nikola Dragas — Laslo Jager 
(Iugoslavia) 1845... 11. Gh. Sil
vestru — I. Hosu 1782... 14. I. 
Băiaș — Al. Tudor 1756.

Joi este zi de odihnă, iar 
vineri se dispută ultima probă, 
cea individuală. pentru care 
s-au calificat primii 20 de ju
cători și jucătoare, care au 
obținut cele mai bune rezultate 
în probele pe echipe și perechi. 
Printre finaliști se află și re
prezentanții noștri Margareta 
Cătineanu, Elena Andreescu, 
Ana Petrescu, Elena Pană. I. 
Tismănar, Gh. Silvestru, I. Bi
ce și I. Băiaș.

Radu VOIA

BULETIN OLIMPIC
URSULEȚI PE BANDĂ 

RULANTA
Colectivul fabricii „Moskov- 

skaia Igrușka- pregătește 
39 009 de ursuleți „Mișfca", 
Încă de pe acum foarte cu
noscuta mascotă a Jocurilor 
Olimpice de la Moscova. In 
prezent, tn fabrică s-au rea
lizat opt modele de ursuleți 
de culori șl dimensiuni dife
rite, de la 29 cm pînă la o 
jumătate de metru, care se 
bucură de multă căutare tn 
rtadul cumpărătorilor. După 
cum se știe, „părintele* ursu
lețului Mlșka este pictorul so
vietic Viktor Cljikov.

CAI IN ANTRENAMENT 
SPECIAL

« de cal au fost 
nați dintr-un total 
pentru a urma un 
ment special menit, 
apțl să răspundă la 
licitările la care 
puși tn cadrul 
probelor olimpice 
tion modern. Se 
aceste probe vor 
concurenți din toate 
astfel că numărul prețioșllor 
patrupezi va fi suficient. 
După cum se știe. In con
cursul olimpic de pentatlon 
organizatorii trebuie să pună 
la dispoziția concurenților caii 
pentru întrecere.

selecțlo- 
de M, 
antrena- 
a-1 face 
toate so- 

vor fl su- 
desfășurării 
de pența- 

prevede că 
avea 68 de 

țările.

BILETE TURISTICE 
GRATUITE

Amatorii de sport Kattany 
Singh din india, Isabel Men
des Carvallo din Cuba, Daniei 
Maturi, Stefano Gianonnl șl 
Armando Polloso din Italia 
•u primit bilete turistice gra
tuite de participare la Jocu
rile Olimpice de la Moscova, 
in calitate de cîștlgĂtori la 
concursul inițiat de revista 
..Femela sovietică". La acest 
concurs, care a avut ca te
mă Olimpiada de vară de la 
Moscova au trimis răspunsuri 
ISU cititori din « de țări.

PQȘTA SATULUI OLIMPIC
9-a încheiat construcția ofi

ciului poștal olimpic, situat 
lingă stația de metrou „Bu
levardul Vernadski". In tim
pul Jocurilor Olimpice de vâ
ri oficiul va deservi pe locui
torii Satului oBmplc, care se 
afli ta vecinătate, preeun și 
pe oaspeții Olimpiadei, cazați 
ta hotelurile din apropiere.

PROGRAMUL ECHIPEI DE P010 A ROMÂNIEI

ROMA, 28 (Agerpres).
După cum s-a mai 
la Roma s-au 
tragere 
minare 
de polo 
nlei v* 
turi de 
riei. Greciei și Olandei, 
grupe, partidele sînt progra
mate 
iulie, 
rilor 
parte 
lie : Ungaria — România ; 
Grecia — Olanda ; 21 iulie : 
Ungaria — Olanda ; România 
— Grecia: 22 iulie: Ungaria

anunțat, 
stabilit, prin 

la sorți, grupele preli- 
ale turneului olimpic 
pe apă. Echipa Româ- 
juca într-o grupă ală- 
selecționatele Unga- 

In

în zilele de 20, 21 și 22
Iată programul tntilnl- 

din grupa din care face 
echipa României: 20 iu-

— Grecia ; România — Olan
da. Turneul final începe la 29 
iulie.

PURI MIIMIDIR-IN NO!
RECORD MONDIAL I

BERLIN, 28 (Agerpres). — 
în ultima zi a campionatelor 
de natație ale R.D. Germane 
de la Magdeburg, Petra 
Schneider a corectat vechiul 
record mondial tn proba de 
400 m mixt, realizind timpul 
da 438,44. Vechiul record era 
de 4:39,96 și aparținea ace
leiași sportive.

PREGĂTIREA JUCĂTORILOR ROMANI
DE TENIS DE MASĂ

Tinerii 
tenis de 
vederea

jucători români de 
masă se pregătesc in 

apropiatelor campio-

CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE 

DE TENIS
AIE FRANȚEI

PARIS, 28 (Agerpres).
Campionatele internaționale 
tenis ale Franței au continuat 
pe terenurile arenei pariziene 
„Roland Garros'' _ 
rezultate înregistrate : 
lin : Taroczy — Davis
6— 0, 6—4 ; Gehring — 
Dillen 4—6, 7—6. 6—4, 
Slozil — Foxworth 6—4,
7— 5 ; Orantes — Maze 
1—6, 7—5, 6—2.

în turneul feminin (primul 
tur), Mariana Simionescu — 
Elisabeth Ekblom (Suedia) 6—3, 
6—4, Virginia Ruzici — Ilona 
Klos 6—4, 7—5 și Dianne
Fromholtz (Australia) — Lucia 
Romanov 6—3, 6—4.

de

Principalele 
mascu- 

6-2, 
Van 

5-4 ; 
7—5, 
7—5,

nate internaționale aie Ceho
slovaciei, care vor avea loc in
tre 6 și 8 iunie, in orașul 
Nova Dubnica. Din lotul se- 
lecționabililor fac parte junio
rii E. Florescu, V. Hodaș, M. 
Nicorescu. H. Pintea, M Cra- 
loveanu, Vasile Florea, C. Bă- 
doL precum și junioarele Olga 
Meme?, Beatrice Pop, Marina 
Panțîru. Crinela Sava, Lorena 
Mihai șl altele. Antrenorii e- 
chipei tint Farkaș Paneth și 
Laurențiu Gheorghiu. După 
competiția de la Nova Dub
nica juniorii șl junioarele 
noastre vor participa la cam
pionatele snternaționale ale 
Ungariei, programate între 13 
șl 15 iunie la Szolnok.

FENTRU IUBITORII 
FILATELIE!

Edituina „Fizkultura i snort* 
din Moscova, specializată ta 
publicații cu subiect sportiv, 
nu a uitat nici pe iubitorii 
filatelie! Un volum nou, bo
gat ilustrat, se ocupă de emi
siunile filatelice ale edițiilor 
J.O. Sini prezentate mărci 
poștale, plicuri, ștampile etc. 
Cartea se Intitulează — ^Fi- 
latelia olimpică". Autorii — 
Vsevolod Furman.

UN „VETERAN* 
PE BICICLETA

în capitala Greciei ■ sosit 
cicloturistul polonez Joszef 
Palkewicz, tn vîrstâ de 60 de 
ani, care întreprinde Încon
jurul Europei pe bicicletă, tre- 
cînd prin orașele ce au găz* - 
duit Jocurile Olimpice mo
deme. După Atena, punctul- 
terminus al primei etape, te
merarul „veteran" va poposi 
pe rînd, la Roma, Munchen, 
Londra, Amsterdam, Anvers, 
Berlin, Stockholm, urmînd sâ 
ajungă la mijlocul lunii iu
lie la Moscova, gazda celei 
de a xxn-a ediții a J.O. de 
vară.

NOI HOTELURI

„Russl" — acesta este nu
mele novlui hotel cu 20 de 
etaje recent construit la Kiev. 
Acolo, In zilele Olimpiadei 
'80 vor fl cazați toți spor
tivii, antrenorii și arbitrii 
participant! la meciurile pre
liminare ale turneului de fot
bal. Capacitatea totală a nou
lui hotel este' de 900 locuri. 
Pentru relaxarea sportivilor, 
complexul mai dispune de o 
pistă de popice, terenuri de 
tenis, băl sauna. în total, 
pentru perioada J.O. In ca
pitala Ucrainei vor funcționa 
50 de hoteluri.

TELEX
• La Irkuțk, cu- 

recordman Konstantin 
ciștlgat proba de sări- 

prăjina cu un rezultat 
m (nou record al 

___  Recordul lumii este de 
m și aparține polonezului

ATLETISM 
noscutul 
Volkov a 
tură cu 
de 5,63 
U.R.S.S.). 
5,72 
Kozaklewicz.

CICLISM 9 Etapa a 12-a a Ttit 
rului Italiei a revenit traxicezu^S"* 
Yvon Berlin, care l-a Întrecut la 
sprint pe italianul Francesco 
Moser — ambii fiind cronometrați 
pe 203 km in 5h40:2S. In clasa
mentul general continuă să con
ducă Roberto Visentinl (Italia). 
• Turtii Marii Britanii pen
tru amatori a continuat cu 
desfășurarea etapei a 11 a • 
Norwich — Welwyn (176,600 km). 
Victoria a revenit polonezului 
Jan Janklewlcz cu timpul de 
4 h 23:33. In clasamentul genera» 
individual conduce suedezul B. 
Asplund

FOTBAL • In ultima etapă a 
campionatului Franței : Nantea
— Laval 4—1 ; Sochaux — Mo
naco 1—0 : Saint Etienne — Bas- 
tia 2—0; Strasbourg — Bordeaux 
4—0. Primul loc in clasament a 
fost ocupat de echipa Nantes, 
care, cucerind ttllul, va participa la 
„Cupa campionilor europeni". E- 
chlpa Nantes a totalizat 57 p. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Sochaux — 54 p, St. Etien
ne — 50 p. Strasbourg — 43 p 
etc. Au retrogradat echipele Mar
silia și Brest 9 indiferent da 
rezultatele care se vor înregis
tra In ultima etapă a campiona
tului Luxemburgului, titlul da 
campioană națională a revenit 
echipei Jeunesse Esch. 9 In se
mifinalele „Cupei Belgiei", echi
pa Beveren a învins eu 1—0 (1—0) 
pe Standard Liege. Unicul punct 
a fost marcat tn minutul 77 da 
Albert, tn finală, Beveren va ta- 
ttlni echipa Watersched.

HALTERE 9 Campionatele 
mondiale pentru juniori au con
tinuat la Montreal cu desfășura
rea Întrecerilor la categoria u- 
șoară (67,500 kg). Primul loc tn 
clasamentul final a revenit bul
garului Mincld Pașov, care a to
talizat la cele două stiluri 322,5 
kg (140 ; 182,S kg). Pe locul doi 
s-a clasat sovieticul Vladimir Su- 
prov cu 297,5 kg, urmat de polo
nezul Miroslav Chlebcsz cu 292,5 
kg.

NOTTINGHAM FOREST A CIȘTIGAT
EUROPENI LA FOTBAL

100 000 de spectatori, s-a Încheiat 
eu rezultatul de 1—0 (1—0) In fa
voarea iul Nottingham 

Golul a fost înscris
®on țn min. 19.

Altă amănunte tn
mttae.

CUPA CAMPIONILOR
Cea de a 25-a ediție a finalei 

Cupei campionilor europeni la 
fotbal s-a desfășurat aseară. la. 
Madrid, între formația engleză 
Nottingham Forest și echipa 
vest-germ ană Hamburger S.V.

Intîlnirea, care a avut loc pe 
stadionul Bernabeu în fața a

Forest, 
de Robert-

darul de
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