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91 de ani de cînd, 
adoptată de

— sub conducerea 
partidului — pe 
pămînt la Româ-

tineresc, din inimi și 
de către sportivii 
nenumărate faptele 
și de învățătură ale
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0 PRIMĂVARĂ A MUNCII, A MÎNDRIEI, A HOTĂRÎRII
DE A URCA NOI TREPTE PE CALEA PROGRESULUI
Armindeni sărbătoresc... 

Oameni de toate vîrstele 
trăiesc frumusețea aces

tei primăveri plină de bucuriile 
muncii, ale alitor minunate îm
pliniri de viață liberă și feri
cită, făurită 
glorioasă a 
strămoșescul 
niei.

Au trecut 
după Hotărirea 
primul Congres al Internațio
nalei a Il-a. 1 Mai a devenit, 
pentru muncitorimea de pe 
toate meridianele globului, zi
ua muncii și a solidarității in
ternaționale, a luptei împotriva 
exploatării, pentru un trai mai 
bun, pentru pace intre popoare.

Știm cum a fost înainte, ta 
acele vremuri de restriște pen
tru clasa muncitoare din țara 
noastră, vremuri pentru totdea
una trecute. Știm cum este 
astăzi in România socialistă și 
ne gindim cu mindrie patrioti
că, cu devotament nemărginit 
și fierbinte recunoștință la 
Partidul Comunist Român, care 
— încă de la înființarea sa — 
a militat și militează neobosit, 
pP 1 dtor, pentru ca generoasele 
idealuri ale înaintașilor clasei- 
munc’toare să-și afle deplina 
lm; Unire

Ș'b conducerea înțeleaptă a 
pa-fi lului. România a devenit 
o ;ară cu o economie dinamică, 
cu . o viată socială tot mai in
fl ' rare, cu mărețe înfăptuiri 
care demonstrează 
cietatoa . noastră 
muncii, indiferent

in so-că
toți oamenii 
de naționa-

litate, se află angajați cu în
treaga lor ființă in îndeplini
rea exemplară a Programului 
de făurire a noii orinduiri — 
orînduirea socialistă șl comu
nistă. Toate succesele obținute 
de poporul nostru, cu deose
bire ta ultimul deceniu și ju
mătate, cea mai fertilă perioa
dă din istoria țării noastre, sint 
dovezi concludente că bună
starea șl fericirea oamenilor 
constituie țelul suprem al în
tregii politici a partidului, e- 
sența însăși a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm, neabătut, in 
România. Asemenea idei de 
excepțională Însemnătate teo
retică au fost cuprinse și in 
strălucita cuvîntare rostită, re
cent, de tovarășul - - -
CEAUȘESCU la
U.G.S.R., puternică manifestare 
a democrației muncitorești, ex
presie a participării active, în 
strînsă unitate, a clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea și dezvol
tarea societății noastre 
liste, la înfăptuirea politicii 
nerale a partidului.

Tradițional, Ziua de 1 
este întîmpinată cu succese 
osebite realizate in toate 
meniile de activitate, cu fapte 
de muncă remarcabile, cu un 
strălucit bilanț. In această pri
măvară țara întreagă trăiește 
intens apropierea unei mari săr
bători, cea 
Partidului 
un glorios

voluționară pentru libertatea și 
prosperitatea poporului nostru, 
pentru viitorul luminos al pa
triei.

In insuflețitorul omagiu pe 
care oamenii muncii il aduc, 
în aceste zile, marilor eveni
mente politice se află încorpo
rate șl realizările înfăptuite cu 
entuziasm 
conștiințe, 
țării. Sint 
de muncă

(Continuare in pag. 4—5) Desen de A. DRAGOȘ

NICOLAE 
Congresul

socia- 
ge-

Mai 
de- 
do-

de a 60-a aniversare a 
Comunist Român — 
jubileu de luptă re

SARBATOARE
La sărbătoarea zilei de 1 Mai.
Noi, cei care trăim în această epocă de aur a patriei
Noi, care admirăm cu mulțumire întinsele holde
Strălucind pe cîmpiile pămîntukri
Pe cîmpiile sufletului
Noi, care muncim în uzinele zilei șl construim peste tot
Blocuri albe, mari combinate, universități
Noi, care ne creștem copiii
In.pace bunăstare și omenie
Noi, care sîntem mindri că sintem români
Noi, care avem un Președinte q. cărui gindire
Luminează prezentul și viitorul patriei
Noi venim cu toate aceste realizări
Cu toate victoriile și visele noastre
La sărbătoarea zilei de 1 Mai,
Sufletul nostru roșu luminează trandafirii din steaguri

MARA NICOARA

La întreprinderea „1 Mai“ Ploiești

PUTERNICĂ AFIRMARE ÎN MUNCĂ ȘI ÎN SPORT
Zumzetul motoarelor ne in- 

tîmpină de la poartă. Colegul 
meu fotoreporter . mu întreabă 
dacă am emoții ? Nu i-am 
răspuns. Dar cum să nu ai, 
cînd treci un prag spre locuri 
pe care aproape zece ani 
le-ai călcat „zi de zi" ’ ! lai 
pe tine, uzină „1 Mai" tpe care 
toți au impresia că te cunosc), 
sincer să fiu, nu te mai recu
noșteam. Dacă nu ne-ar fi fost 
ghid Mihai Matache, secretarul 
asociației sportive „Prahova" 
Ploiești, pur și simplu ne am 
fi rătăcit și ne-ar fi fost impo
sibil să-i găsim pe cițiva din
tre mulții eroi ai unui repor
taj de muncă șt de sport de la 
marea întreprindere ploieștea- 
nă „1 Mai" Ghizi prețioși 
ne-au fost și tovarășii Oprea 
Toma (de ani de zile, secreta
rul comitetului de 
Mihai Georgescu, 
sindicatului.

... întreprinderea e domina
tă de înălțimea turlelor noilor 
instalații de foraj, aflate pe 
platforma de montaj, acolo un
de iși dau întîlnire miile de 
piese ieșite din mâinile harni
cilor muncitori

Cum trec anii... In 1957. sub 
ochii celui care scrie aceste 
rînduri, la „1 Mai" Ploiești se 
realiza prima sondă de concep
ție românească. Au urmat al 
tele, mereu mai bune, mai a- 
predate, care au adus cu ele 
medaliile de aur de la renu
mite tiiguri internaționa'e, la 
Leipzig, Brno etc Instalația 
românească intra atunci intr-o 
competiție internațională de 
anvergură, cu firme și fabrici

de renume și avea • să urce 
mereu noi trepte de afirmare 
Cele mai recente certificate de 
naștere le au instalațiile de 
foraj E 320 F 200 - 2DH7 și 
F 400 — DEC Adevărate ecua 
ții de matematici superioare.' li
tere și cifre-simbol. carp as

partid) ți 
secretarul

cund in spatele lor o muncă 
migăloasă, eroică, perfecțiune 
tehnică. Da, s-a ajuns in acest 
stadiu, recunoscut nu de noi, ci 
de străini, de perfecțiune tehni
că! De cițiva ani, uzina mai pro
duce și utilaj tehnologic mi
nier și metalurgic Instalațiile 
de foraj de la Ploiești sfrede
lesc pământul Europei șt al al
tor continente, in țări cu tra
diție in extracția de petrol șt 
in realizarea de utila), ca șt in 
țări tinere, în curs de dezvol
tare Produsele de la Ploiești 
maiestuoasele turle strălucesc, 
se profilează pe cerul Stateior 
Unite ale Americii, Braziliei, 
Argentinei, U RS.S, Algeriei, 
R P. Chineze, ca să enumerăm

doar cîteva din cele peste Ao 
de țări care importa utila) 'pe
trolier din România Iar/ cea 
mai mare adincime atinsă 
o astfel de sondă s-a realizat 
in R D. Germană, la peste 
7 0Q0.de metri. Ultima fea iz'i 
re a constructorilor, ploțeștepi: 
instalația de form marin .Glo
ria^, adică întregul ei echipa
ment de fora) .Dacă a n 
marea sau Dunărea lingă noi. 
făceam șf platforma", ne spu 
nea secretarul comitetului de 
partid

„1 Mai ■ Ploiești Suit aici 
peste 15 000 de oameni S'e află 
in rindurile lor cîteva mu ie 
comuniști, mereu in fruntea 
celor care daiț bătălia să trans
forme în fapte, să dea viată 
hotăririlor Congresului il 
XI 1-lea al P.C.R Tineretul, 
schimbul de miine, este pre
zent și el. Organizația UTO. 
numără aproape 4 500 de mem
bri, fără să-i mai socotim pe 
cei 1500 ..........................~
școlar.

. Am 
car. Pe 
utilaj complex, construcții me
talice, sape fora), sculăne l-am 
cunoscut pe comunistul Nico- 
lae Constantinescu ebi-trician, 
pe uteciștii Marian Baciu și 
Maria Stănescu. umb >

de elevi de la Gru-pul

rătăcit intr-un /umi
la mecano-energetic.

iirun-

Constantin AlEXE

A
Simbătă 2 mai, Ziua Tineretului și deschiderea finalelor pe țară ale ,,Daciadei“ de vară

PL STADIONUL „REPUBLICII* DIN CAPITALA St VA DESFĂȘURĂ

(Continuare în pag 1—5)
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Rezultat de prcstitțiii

al fotbalului romanesc

Aseară, pe Wembley.

ANGLIA
0 AMPLA Șl ATRACTIVA MANIFESTARE SPORTIVA

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei Nlimrrnacr 
Tineretului" din Republica So- 1w
cialistă România și al deschide
rii oficiale a finalelor pe tară a 
celei de a Il-a ediții de vară a „Daciadei*, Stadionul Republicii 
din Capitală va fi gazda unui grandios spectacol cultural-spor- 

care va avea loc simbătă 2 mai. de 
printre altele :

PIONIERILOR*, categ. 11—12 ani și

ROMÂNIA
de

compcti(li $l 
asemenea. In

loc,

tiv. In cadrul spectacolului, 
la ora 10. se vor desfășura,

0 FINALA „CROSULUI
13—14 ani :

9 FINALA „CROSULUI
17—19 arii și peste 19 ani

0 FINALA COMPLEXULUI APLICATIV „PENTRU A PARA REA 
PATRIEI" (14—19 ani).
în Parcul tineretului. în ziua de 30 aprilie, vor avea loc ample 

acțiuni cultural-sportive la care Ișd vor da concursul peste 5000 
de sportivi din Caoitală.

In ziua de 1 Mai se vor desfășura demonstrații de box (Tea-

TINERETULUI*. categ. 15—16 anL

irul de vară), concursuri de caiac- 
canoe, canotaj și yachting (la
cul Herăstrău), tir cu arcul 
(parcul Herăstrău) intreceri de 
susținute de sportivi de la 
Olimpia, Voința, Grivița Ro- _ . . 2

demonstrații vor avea 
toate Județele țârii

scrimă și lupte (estrada Miorița), 
Steaua, Dinamo, Metalul. Rapid, „_ .
șie, URBIS, Cluburile sportive școlare Triumf, nr. 1 și nr. 
Vulcan, Construcția, Autobuzul, Progresul ș.a.

Multe și atractive acțiuni sportive stat programate și in ziua 
de 3 mai, dintre care reținem „Crosul a 60-a aniversare a 
P.C.R.*. (Parcul tineretului — ora 9.30), concurs de triciclete, 
trotinete și pe rotile (Parcul de distracții), 
popice și tenis de maă (pe bazele clubului 
treceri de tenis de cimp (terenurile de la 
curs popular de șah (biblioteca Herăstrău), 
tare turistică în pădurile Pustnicul, Cernica 
strații de modelism. navo și aeromodele (Expo .Flora")

Numeroase competiții și demonstrații sportive vor avea loc. 
de asemenea, în toate județele țării.

„Crosul a 60-a aniversare 
concurs de 

concurs popular de 
sportiv Metalul). în- 
Herăstrău) un con- 
concursuri de orien- 
șl Băneasa, demon-

0-0
Fotbaliștii noștri con
tinua cu șanse spo
rite lupta pentru 
calificarea în turneul 
final al Campiona
tului mondial

țin pagina a 8-a 
cronica partidei 

de la Londra)

0Q0.de


După campionatele europene de lupte libere

SPORTIVII ROMÂNI ÎN FATA PRINCIPALULUI 
OBIECTIV - „UNIVERSIADA"

0 NOUĂ EDIJIE A CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE ROMÂNIEI

Revenind asupra recentelor 
campionate europene de lupte 
libere, trebuie să subliniem cî- 

teva aspecte care ne-au reținut 
in mod deosebit atenția. Mai 
intii, nivelul tehnic ridicat al 
acestor întreceri. Deși — con
form noului regulament inter
național — meciurile au fost 
reduse cu o repriză (două în 
loc de trei), multe dintre ele 
s-au încheiat înainte de limită, 
prin tuș sau superioritate teh
nică (atunci cînd învingătorii 
au ajuns la o diferență de 12 
puncte sau chiar mai multe). 
Apoi, ca o altă consecință a 
modificărilor regulamentare, 
de-a lungul celor 4 zile de 
concurs am asistat la nume
roase surprize. Amintim cîteva 
dintre acestea : campionii olim
pici R. Dimitriev (U.R.S.S.), C. 
Pollio (Italia), V. Raicev (Bul
garia), campionul european al 
ediției de anul trecut M. Knosp 
(R.F. Germania) — au fost în
vinși, iar vicecampionul olim
pic W. Stecyk (Polonia), evo- 
luînd în fața propriilor supor
teri, s-a clasat abia pe locul 5!

Firește, la o asemenea com
petiție echipa țării noastre, in
completă și cu 6 debutanți, a 
avut o misiune mai mult decît 
dificilă. Cu toate acestea, Gh. 
Broșteanu (cat. 90 kg) a cuce
rit medalia de argint, A. Neagu 
(57 kg) și V. Pușcașu (100 kg) 
s-au situat pe locul 4, iar Tr. 
Marinescu (62 kg) s-a clasat pe 
locul 5. Bilanțul — să recu
noaștem — nu este însă mul
țumitor. Cu atît mai mult cu 
cît la unele categorii luptătorii 
noștri au avut șanse reale de 
a urca pe podiumul de premie-

SURPRIZĂ IN CAMPIONATUL DE POLO: 
CRIȘOL ÎNVINGE (6-4) PE DINAMO LA BUCUREȘTI!

Iată că această atît de agi
tată ediție a campionatului de 
polo nu-și dezminte reputația 
Chiar prima zi a ultimului 
turneu, programat In bazinul 
acoperit Floreasca din Capitală 
și care urmează să desemneze 
pe noua campioană, a oferit 
celor prezențl o mare surpri
ză. Pentru a 3-a oară în a- 
ceastă ediție, Crișul Oradea 
izbutește să învingă pe Dinamo 
București (6—4). permitted e- 
chipei Rapid București, câști
gătoare în partida cu C.N. ASE 
(8—4) să se desprindă la două 
puncte și să facă un foarte 
mare pas spre titlu.

Meciul a fost extrem de e- 
chilibrat. ținînd pe spectatori 
te permanență la cea mai înal
tă tensiune. Bucureștenii au 
dorit mult să cîștige și de data 
aceasta Spînu a apărat ca te 
zilele lui bune. La fiecare gol 
al dinamoviștilor însă, Cornel 
Gordan (ieri cel mai bun de 
pe teren) a replicat prompt, 
mareînd spectaculos. Și deși 
Nastasiu. împreună cu Rus au 
ratat te situații de „om te 
plus", Dinamo a intrat te ulti
mul .sfert" cu avantaj (4—3). 
La această situație, V. Ungu- 
reanu a ratat un penalty, dar 
echipa sa nu a căzut ; mai

C.E. Df BASCHET (Junioare)
Clasamentul final al turneu

lui de calificare (desfășurat te 
orașul italian Sondrio) pentru 
campionatul european de juni
oare : 1. Italia 6 p, 2. Suedia 
5 p, 3. România 4 p, 4. Luxem
burg 3 p. S-au calificat primele 
două echipe. Rezultatele forma
ției române : 60—62 cu Italia, 
65—68 cu Suedia, 92—30 cu Lu
xemburg

..CUPA OLIMPIA" LA TALERE
La poligonul Tunari din Bucu

rești s-au desfășurat întrecerile 
de talere dotate cu „Cupa O- 
limpia". Cîteva rezultate: skeet, 
seniori : 1. N. Marin (Olimpia) 
194 t, 2. S. Popa (Vînătorul Ti
mișoara) 190 t ; juniori : 1. S. 
Sîrbu (Vînătorul Timișoara) 
136 t : trap, seniori : 1. S. Po- 
povici (A.G.V.P.S.) 180 t, 2. N. 
Mihai (Olimpia) 176 t ; juniori: 
1. C. Toma (Steaua) 125 t, 2. 
F. Baban (Steaua) 120 t. (Cor
nel POPOVICI — coresp.).

Sportul

re. Concret : A. Neagu a pier
dut medalia de argint (meci 
decisiv pentru locurile 1—2 te 
grupg) în fața unui adversar, 
B. Bobrich (R.D. Germană), pe 
care îl învinsese pînă atunci 
de două ori prin tuș și tot de 
două ori la puncte fără să fi 
fost întrecut vreodată ; Tr. Ma
rinescu l-a condus cu 7—4 pe 
polonezul M. Skubacz, dar cînd 
mai erau doar 5 secunde, prea 
sigur de victorie, tinărul luptă
tor român a fost fixat cu ume
rii pe saltea și în loc de me
dalia de argint s-a văzut nevoit 
să se mulțumească cu locul 5. 
în cazul lui însă — sau, mai 
precis spus, în grupa sa — a 
existat o situație neîntîlnită 
pînă acum și nefirească, despre 
care am relatat în cronica trans
misă de la Lodz.

Dacă am face o notare a 
sportivilor din echipa aliniată 
la confruntările continentale din 
Polonia calificativul „bine" l-am 
acorda Iui Gh. Broșteanu și Tr. 
Marinescu, „satisfăcător* lui 
V. Pușcașu, A. Neagu și Gh. 
Fodore (82 kg), „nesatisfăcător" 
lui V. Vișan (48 kg), St. Goraș 
(52 kg), O. Dușa (68 kg) și M. 
Buta (74 kg). Desigur compor
tarea ultimilor 4 luptători, eli
minați din concurs după numai 
două tururi,- deși unii dintre 
învingătorii acestora puteau fi 
depășiți fără dificultate, i-a a- 
fectat pe tehnicienii noștri și 
chiar pe colegii de echipă. Este 
momentul să spunem că pentru 
întrecerile „Universiadei" — 
principalul obiectiv al lotului 
de lupte libere — sportivii ro
mâni — mai ales la unele ca
tegorii de greutate — vor tre- 

mult chiar, orădenii au atacat 
dezlănțuit și, după ce au ega
lat (Garofeanu), au trecut la 
conducere (5—4 prin tînărul 
Pantea). Deținătorii titlului nu 
s-au împăcat cu această situa
ție și au contraatacat. Ei au 
avut posibilitatea egalării. dar 
Hagiu a ratat o lovitură de la 
4 metri 1 într-o tensiune maxi
mă, ultimul minut li găsește 
tot pe dinamoviști te atac. Ei 
obțin o superioritate numerică 
(prin eliminarea lui Gordan), 
avantaj ce avea însă să fie 
anulat de... dinamovistul V. 
Rus, care — insultînd pe arbi
trul V. Medianu — a fost, la 
rtedul lui, eliminat din joc. Și 
în loc de un eventual 5—5... a 
fost 6—4 (1—1, 1—2, 1—1, 3-0) 
pentru Crișul, căpitanul lor 
Ivan Fejer pecetluind scorul 
final cu un frumos șut la colț.

Cele 10 goluri au fost marca
te de : Gordan 3, Garofeanu, 
Pantea. Fejer (Cr.) și Hagiu 2, 
D. Popescu, Răducanu (Din.) 
Au condus R. Schilha și V. Me
dianu

în celelalte meciuri : Rapid
— C.N. ASE 8—4 (2—0, 2—1,
2—0. 2—3); Voința Cluj-Napoca
— Progresul București 10—9 
(2—2, 3—5, 3—1, 2—1). fa cla- 
nament : 1. Rapid 41 p; 2. Di
namo 39 p; 3. Crișul 35 p.

Adrian VAS1LIU

FINAL ÎN DIVIZIA „B"
Campionatul masculin al divi

ziei „B“ de tineret la volei s-a 
încheiat cu turneele pe serii. Iată 
rezultatele : SERIA I (București): 
Danubius Brăila — Electra Buc. 
3—0, Relonul Săv. — Vulcan Buc. 
3—1, CSM Suceava — Steaua II 
3—0, PECO Ploiești — Politeh
nica Iași 3—0 ; CSM — Danubius 
3—1, Vulcan — Electra 3—0, Re
lonul — PECO 3—0, steaua n — 
Polit. 3—0 ; CSM — Polit. 3—0, 
Electra — PECO 3—0, Danubius
— Relonul 3—1, Vulcan — Steaua 
II 3—2 ; CSM — Electra 3—1, Re
lonul — Steaua n 3—0, Danu
bius — Polit. 3—0, Vulcan — 
PECO 3—0 ; SERIA a n-a (Plo
iești) : I.C.I.M. Brașov — Calcu
latorul Rm. V. 3—2, Metalul Hu
nedoara — ProgTesul Buc. 3—0, 
Petrolul Pl. — I.O.R. Buc 3—1, 
SARO Tlrgoviște — Electroputere 
Cv. 3—1 ; ICIM — Progresul 3—0, 
Calculatorul — SARO 3—1, Me
talul — IOR 3—2, Petrolul — E- 
lectroputere 3—0 ; ICIM — IOR 
3—1, SARO — Petrolul 3—0, Me
talul — Electroputere 3—0, Cal
culatorul — Progresul 3—0 ; 
ICIM — Electroputere 3—2, SARO
— Progresul 3—1, IOR — Cal
culatorul 3—2, Metalul — Petro
lul 3—2 ; SERIA a m-a (Baia 
Mare) : Voința Alba lulia — 
Constructorul Arad 3—1, „U“ 
Cluj-Napoca — Electromureș Tg. 
M. 3—2, CSU Oradea — Motorul 
B. Mare 3—1, Voința Zalău — 
Oțelul Or. Dr. P. Groza 3—0 ; 

bui să depună eforturi mai se
rioase în pregătire. Credem că, 
în general, este necesar ca tim
pul care a mai rămas pînă la 
startul marii competiții studen
țești de la București să fie fo
losit cu deosebită chibzuință 
pentru a sa înlătura minusurile 
constatate la C.E. Colectivul de 
tehnicieni — Vascul Popovici, 
Vasile Iorga, Ion Bătrîn și Ilie 
Chirilă — s-a angajat ieri, cu 
prilejul ședinței de analiză in 
cadrul Biroului F.R. Lupte, că 
va face totul pentru o repre
zentare cît mai bună la „Uni
versiadă". în aceeași ședință, 
luptătorii Virgil Vișan și Du
mitru Buta au fost excluși din 
lotul reprezentativ pentru slaba 
lor comportare.

Costin CHIRIAC

0 etapa a (XXI-a) Importantă in Divizia „A" dc rntJftij

ÎN CENTRUL ATENȚIEI, PARTIDELE 

DE LA CONSTANTA Șl PETROȘANI
Duminică, din nou o etapă 

incompletă (a XXI-a) te Divi
zia „A" de rugby, două dintre 
meciuri fiind programate te 
devans: ieri Constructorul Con
stanța — Rulmentul Bîrlad 
(4—11), iar astăzi R. C. Gri- 
vița Roșie — R.C. Sportul stu
dențesc, pe stadionul din Par
cul copilului, de la ora 16.

Dintre celelalte meciuri ale 
etapei două rețin atenția, în 
mod deosebit. Farul — Dinamo 
și Știința Petroșani — Steaua, 
pentru implicațiile ce le pot 
crea rezultatele în disputa pen
tru titlul de campioană : un 
eșec sau chiar un egal al dina
moviștilor la Constanța ar a- 
duce „15“-le Stelei te fruntea 
clasamentului, bineînțeles, te 
cazul în care acesta ar cîștiga 
la Petroșani, după cum o în
frângere sau chiar un rezultat 
nedecis al rugbyștilor militari 
în Valea Jiului (coroborat cu 
victoria lui Dinamo pe Litoral) 
ar spori șansele echipei din 
șoseaua Ștefan cri Mare de a 
cîștiga campionatul, fa fine, un 
insucces al ambelor formații

în campionatul de handbal, Divizia ,,A“

AZI H.C MINAUR-POLI TIMIȘOARA
Etapa a XlV-a a campiona

telor de handbal, Divizia „A", 
programată duminică, 3 mai, 
are ca prolog meciul dintre 
H.C. Minaur Baia Mare și 
Politehnica Timișoara. Partida, 
una dintre cele mal importante 
ale rundei, se dispută astăzi, 
de la ora 17, în sala „Dacia" 
din Baia Mare.

Duminică au loc meciurile : 
Dinamo București — Știința 
Bacău (Sala Floreasca, de la 
ora 11,10), Dinamo Brașov — 
Steaua, Universitatea Craiova 
— Relon Săvinești, C.S.M. Bor- 
zești — Constructorul Arad

DE VOLEI (MASCULIN)
CSU — Voința Z. 3—0, Motorul
— Constr. 3—0, „U« — Voința
A.I. 3—0, Electromureș — Oțelul 
3—1 ; „U“ — Constr. 3—1, Oțelul
— Voința A.I. 3—1, Motorul — 
Voința Z. 3—0, CSU — Electro
mureș 3—0 ; Voința Z. — Con
str. 3—2, CSU — Voința A.I. 
3—0, Motorul — Electromureș 
3—0 ; Voința Z. — Constr. 3—2, 
CSU — Voința A.I. 3—0, Motorul
— Electromureș 3—0, „U“ — O- 
țelul 3—0. Pentru barajul ta ve
derea promovării ta Divizia 
s-au calificat primele două cla
sate în fiecare serie, respectiv 
CSM Suceava, Constructorul Da
nubius Brăila, ICIM Brașov, Me
talul Hunedoara, CSU Oradea și 
Motorul Baia Mare. Au retrogra
dat echipele clasate pe ultimul 
loc în serii : Politehnica Iași, 
Progresul București șl Construc
torul Arad (Corespondenți : N. 
Mateescu, O. Bălteanu șl V, Să- 
săranu).

Numărul viitor al ziarului nostru va apărea 
luni 4 mai 1981.

Rugăm corespondenții să transmită relatările 
lor duminică, 3 mai, începînd de la orele 10, la 
numerele de telefon cunoscute.

Activitatea de tenis te aer 
liber cunoaște o primă compe
tiție de anvergură, cu partici
parea unor sportivi români și 
străini cu bune cărți de vizită. 
Este vorba de campionatele in
ternaționale ale României (a- 
junse la a 34-a ediție), com
petiție devenită tradițională, a- 
le cărei prime secvențe vor 
începe să se deruleze marți 5 
mai, urmînd a se Încheia du
minică 10 mai.

Pentru tenismanii români în
trecerea este utilă, contînd atît 
ca mijloc de pregătire ta ve
derea întilnirii de „Cupa Da
vis" cu formația Argentinei 
(desigur, ne gindim la Florin 
Segărceanu și Andrei Dîrzu), 
dar și ca prilej de verificare 
înaintea Jocurilor Mondiale U- 
niversitare. Este aproape sigur 
că unii dintre sportivii pre- 
zenți la această ediție a cam
pionatelor internaționale vor 
veni din nou la București, ta 

bucureștene ar menține ac
tualul statu quo. Oricum, me
ciuri echilibrate.

Alte două partide, Universi
tatea Timișoara — P.T.T. Arad 
și Politehnica Iași — Rapid, 
pot aduce unele clarificări ta 
ceea ce privește cea de a doua 
echipă care va retrograda. In 
„zonă" se află și Rapid și 
P.T.T.. care joacă ta deplasare.

Cît privește meciul Știința 
Cemin — C.S.M. Sibiu, gazdele, 
ambițioase să rămînă te disputa 
pentru locul 3 în clasament, 
pornesc favorite. Dealtfel, rie 
au obținut victoria și ta tar, la 
Sibiu.

CLASAMENT
1. DINAMO 30 19 0 1 614- 94 58
2. Steaua 30 19 0 1 957-120 58
3. Farul 30 15 0 • 456 201 50
4. Știința B.M. 19 14 0 5 340-116 47
5. R.C. Gr. R. 30 9 3 3 260-210 41
6. C.S.M. Sb. 20 9 3 9 14H-160 39
7. Rulmentul 21 9 e lfi 181-303 39
1. Știința Petr. 10 7 3 9 138-261 36
9. R.C. Sp. st. 19 1 1 M 158-244 34

10. Polit. Iași 20 • 1 13 93-301 33
11. Univ. Tlm. 30 6 9 14 133-398 32
12. P.T.T. Arad 19 5 3 11 133-398 32
13. Rapid 19 4 3 12 156-391 30
14. Constr. C-ța 20 1 1 13 90-615 23

(masculin) ; Universitatea Cluj- 
Napoca — Știința Bacău, Con
structorul Timișoara — TEROM 
Iași, Progresul București — 
Rulmentul Brașov (Sala Flo
reasca, de la ora 10), Universi
tatea Timișoara — Constructo
rul Baia Mare, Textil* Buhuși 
— Mureșul Tg. Mureș (femi
nin).

ADMINISTRATA Dt STAI IOTO-PBONOSPORI INFORMEAZĂ:
/ ,

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 29 APRILIE 1981
EXTRAGEREA I s 17 21 28

41 20 13
EXTRAGEREA a H-* : 14 15 

35 24 3 44
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.325.361 LEI, din care 
304.472 lei, report la catego
ria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONO

EXPRES DIN 19 APRILIE 1981
FAZA I : Categoria 1 : 2 va

riante 25% a 46.717 lei ; cate
goria 2 : 1 variantă 100% a 
41.526 lei sau, la alegere, o 
excursie de două locuiri ta R-S. 
Cehoslovacă sau R. P. Ungară 
și diferența ta numerar și 5 
variante 25% a 10.381 lei ; cate- 

luna iulie, la „Universiadă".
Ca în fiecare an, meciurile 

vor fi găzduite de terenurile 
din parcul sportiv Progresul. 
Gazdele au făcut pregătiri și 
așteaptă doar sosirea sportivi
lor. în ultimele zile și-au mai 
anunțat participarea bulgarii 
Liuben Petrov, Rumen Mihov, 
Assen Dișkov, precum și Diana 
Moskova, Iva Hristova, și re
velația din ultimul timp a te
nisului feminin din țara veci
nă, Manuela Maleeva. Vor mal 
fi prezenți, de asemenea, 4 ju
cători și 4 jucătoare din R.P. 
Chineză, precum și un lot de 
jucători din Polonia.

După încheierea concursului 
de la București, caravana te- 
nismenilor va pleca la Brașov, 
unde este programată, de marți 
12 mai, „Cupa Dinamo Brașov", 
de asemenea, competiție de 
notorietate. în orașul de sub 
Tîmpa, în afara sportivilor de 
pe tablourile de concurs bucu
reștene, s-au mai înscris un
gurii Kăroly Bănhidi, Sândor 
Kiss, Angela Szorenyi, Eva Sza
bo, ca și redutabilii tenismani 
din R.D. Germană : Thomas
Emmrich și Thomas Arnold.

ion GAVRILESCU '

„CUPA PRIETENIA" 
LA MOTOCMS

Federația noastră de specia
litate va alinia la prima etapă 
a „Cupei Prietenia" (1 mai, in 
orașul polonez Olstyn) pe ur
mătorii motocrosiști : E. Mul- 
ner, Gh. Oproiu, P. Titilencu la 
cl. 250 cmc, T. Dulea, Al. Ilieș, 
H. Pascu și L. Tomoșvari la cL 
125 cmc. Sportivii menționați 
vor fi conduși de antrenorii 
St. Chițu și Tr. Moașa. • Pe 
traseul de la Oradea se va des
fășura la 3 mai prima etapă a 
„Cupei F.R.M." care va inaugu
ra actualul sezon de viteză pe 
șosea. Și-au anunțat participa
rea la cele 7 clase din program 
140 de motocicliști din Tg. Mu
reș. Timișoara. Reșița, Cîmpi- 
na, Zărnești, București, Brașov 
și alte centre.

STARTURI INTERNATIONALE 
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI
La sfîrșitul săptămînil, atleți 

fruntași din țara noastră parti
cipă la competiții de amploare 
peste hotare. în ziua de 1 mai, 
la Naumburg, în R.D. Germa
nă, piteșteanul Liodor Pescaru 
ia startul intr-o cursă de 20 
km marș, iar suceveanul Ștefan 
Ioniță la 50 km. A doua zi, la 
Karl-Marx-Stadt este progra
mată tradiționala competiție de 
maraton, printre concurenți a- 
flîndu-se și campionul țării 
Dumitru Nicolae (Rapid). în 
sfîrșit, tot la 2 mai, pe stră
zile Budapestei va avea loc 
marele cros internațional orga
nizat de revista „Kepes sport"; 
Vor concura și cîțiva tineri a- 
lergători români : Cornel Milaș, 
Gheorghe Sandu, Eugen Enă- 
chioiu.

goria 3 : 17,25 a 5.416 lei ; ca
tegoria 4 : 100,50 a 930 lei ; ca
tegoria 5 : 259,25 a 360 lei ; ca
tegoria 6 : 8.487 a 40 lei.

FAZA a Ii-a : Categoria A1 
3 variante 25% a 31.372 lei ; ca
tegoria B : 61,75 a 1.524 lei J 
categoria C : 95,50 a 986 lei; 
categoria D : 5.007,50 a 60 lei.

CSștigurile în valoare de 
46.717 lei, de la categoria 1, rea
lizate pe Bilete jucate 25%, au 
revenit participanților : VIO
REL PASCU din Brașov și PE
TRE DUMITRU NICULESCU 
din București.
• ASTAZI este ULTIMA ZI de 

participare la tragerea obișnuita 
Loto de vineri 1 mai 1981, care 
va avea loc la ora 16,30 în sala 
Clubului „Finanțe-Bănci" din 
București, sir. Doamnei nr. 2. 
(Numerele câștigătoare urmează 
a fi transmise în cursul serii la 
radio și pe micul ecran).

• Pentru tragerea excepțională 
Loto de la sfîrșitul acestei săptă- 
mtni, biletele pot fi procurate 
ptnă sîmbătă 2 mal 1981 inclusiv. 
Tragerea va avea loc la ora 16,30 
ta sala Clubului „Finanțe-Bănci" 
din București, str. Doamnei nr. 
1. (in cursul serii, numerele câș
tigătoare vor fi transmise la ra
dio și televiziune).



D^CI^D^i ,N „DACIADĂ“ - LA UN SISTEM DL EDUCAȚIE FIZICA 
BIEIZATDR, CU O LARGA CUPRINDERE A MASELOR

*\\\\\\\\\\\\\\^^I Odată' cu venirea primăverii, „Daciada* de vară și-a 
deschis larg porțile, chemîndu-i pe terenurile de sport 
și în mijlocul naturii pe toți cei care făuresc bunurile 

materiale și spirituale ale neamului nostru. De la copilul 
care îmbracă frumosul costum al „Șoimilor patriei* și pînă 
la cei cu părul albit de trecerea deceniilor, „Daciada* în
seamnă drumul spre nesecatul izvor al sănătății și energiei. 

In luna mai, iar de aici înainte pînă în septembrie, vom 
urmări finalele ediției a doua a „Daciadei* de vară. Dar 
prin caracterul ei de competiție amplă și fără întrerupere, 
„Daciada* 
la cit mai 
verigile de 
lizat, care
tuturor, femei și bărbați, indiferent de vîrstă — se plămădesc 
și rezultatele care mîine vor constitui gloria sportului nos
tru în marile întreceri internaționale. Aid, în asociații, sînt 
descoperiți tinerii apți pentru sportul de performanță. Și 
tot aici — faptul are adinei semnificații — tînărul, omul 
muncii învață că sportul, turismul, mișcarea în aer liber au 
devenit o necesitate de prim ordin în zilele noastre, în 
munca și viața fiecăruia.

lată de ce, urmărind cu justificat interes finalele ediției 
a ll-d a „Daciadei" de vară să nu uităm că asociațiile 
sportive trebuie să 
turor că exercițiul 
necesitate vitală.

nu înseamnă doar finale, ci o largă activitate, 
multe sporturi, în asociațiile sportive. Aici, in 

bază ale „Daciadei* - acest cadru instituțîona- 
trebuîe să ofere posibilitatea de a face sport

Î\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V\

activeze din plin pentru convingerea tu- 
fizic, practicat cu continuitate, este o

A\\\\\\\\\\\\\\\\W^^

S-a încheiat

0 ACȚIUNE CU CERTA EFICIENTA SOCIALA: 
VASTA RĂSPÎNDIRE A PRACTICĂRII SPORTULUI
La cumpăna dintre două eta

pe. cea de iarnă și cea de vară, 
se cuvine să ne oprim o clipă 
la semnificațiile realizărilor 
transcrise Pe răbojul marii 
competiții sportive națio
nale „Daciada". Emanație a 
unui înalt gînd patriotic, rod 
al indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ..Daciada" 
este chemată Să asigure dezvol
tarea intensă și multilaterală a 
educației fizice în rindurile 
populației, să se transforme 
într-o amplă manifestare me
nită să atragă masele de oa
meni ai muncii, de toate vîr- 
stele Si din toate mediile, la 
practicarea sistematică a exer- 
cîtiilor fizice, a 
sporturi șl jocuri, a 
Si a mișcării in aer

Concepția generală _ .. 
del" prevede o certă eficiență 
socială, prin atingerea și men
ținerea unui nivel înalt de să
nătate fizică și morală la scara 
întregii națiuni.

Pe traseul faptic al unei ase
menea concepții este firesc să 
apară semnele evidente ale 
unei creșteri în activitatea spor
tivă de performantă. Ceea

diverselor 
drumeției 
liber.
a ..Dacia-

ce

clapa de iarnă, încep întrecerile de vară

CLASAMENTELE IMPULS SPRE NOI PERFORMANȚE
© Peste 20 000 de participanfi la finalele hivernale • Primele ele-

s-a și întîmplat. Acum, la cea 
de a II-a ediție a „Daciadei", 
după etapa de iarnă, putem în
registra — intre anumite li
mite. luînd îndeobște ca eta
lon propriile noastre prestații
— obținerea unor performante 
in ierarhia valorilor sportive, 
întrecerile. în sine, au avut fi
nalitate propagandistică, au pri
lejuit confruntări sportive in
teresante. au ajutat la promo
varea talentelor și la afirmarea 
lor în sportul de performantă. 
La asemenea rezultate au con
tribuit mult, prin prezentă ac
tivă încă din etapele primare, 
reprezentanții organelor spor
tive județene și specialiștii 
derațiilor noastre.

Dincolo de tabloul cifric, 
portant si el. încercăm să
gerăm valoarea mai generală 
a „Daciadei". așa cum a fost 
ea concepută, deci nu numai 
ca o înșirare statistică de con
cursuri. ci ca o vastă acțiune, 
capabilă să mobilizeze masele 
populare, să le antreneze într-o 
amplă manifestare, ducînd la 
formarea 
înaintate, 
ției fizice 
mai așa 
creșterea 
toase.
așa poate fi sporit aportul so
cial al mișcării noastre sportive 
la dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane, la făuri
rea omului nou. constructor al 
socialismului.

Semne înnoitoare se văd de 
pe acum. Dincolo de competiții
— cu tot angrenajul lor teh
nic, de specialitate — organiza-

fe-
im- 
su-

unei noi mentalități, 
despre rolul educa
și al sportului. Nu- 
poate fi concepută 

unei generații sănă- 
bine dezvoltate, numai

torii „Daciadei“ concep activi
tatea lor ca o muncă politică 
si educativă, conținut insepara
bil al unei mari manifestări 
sportive naționale. Astfel. „Da- 
ciada“ nu rămîne un simplu 
program (oricît de bine întoc
mit) de concursuri, ci se înscrie 
ca un sistem, un cadru gene
ros de educație fizică populară.

Trecînd peste tentația de a 
da mai multă atenție latu
rii competiționale. organizatorii 
„Daciadei" au lărgit mult sfera 
manifestărilor. Să amintim cî- 
teva din prevederile în jurul fi
nalelor „Daciadei" din această 
primăvară și din vară : la 
27—28 mal — un simpozion na
țional, deci o preocupare teore
tică. avînd ca temă ..Perfecțio
narea organizării și desfășurării 
Daciadei" sub diverse aspecte ; 
la 19—21 iunie — „Serile Dacia
dei". spectacole cu ansambluri 
județene de gimnastică ritmică 
(și tematică) selecționate în 
faze zonale ; ..Ziua filmului 
sportiv" sau „Expoziția reali
zărilor sportului românesc" etc. 
Cu Si mai multe semnificații 
practice. în multe locuri spor
tivii contribuie prin muncă pa
triotică 
sportive 
prii de 
Activul
Si plantat 8000 de pomi fructi
feri, ajutînd la înfrumusețarea 
cartierelor orașului. Asemenea 
știri subliniază saltul calitativ 
menit să integreze „Daciada" în 
eforturile generale pentru creș
terea nivelului de sănătate si 
bunăstare a] poporului nostru 1

Victor BANCIULESCU

Ia amenajarea bazelor 
și a unor grădini pro- 
zarzavaturi și legume, 
sportiv bucureștean a

mente selecționate & Judefele active, firește, in fruntea ierarhiilor
Odată cu disputarea ultime

lor finale în sporturile hivernale 
de performantă (restante deter
minate de instabilitatea condi
țiilor atmosferice), deci după 
cunoașterea rezultatelor în pro
bele de schi fond pe 30 km 
bărbați Și 10 km femei, au pu
tut fi întocmite clasamentele 
finale ale „Daciadei" de iarnă, 
pe județe si Pe cluburi. în care 
se găsesc incluse cifrele înre
gistrate de seniori și juniori, 
potrivit regulamentului compe- 
titiei-Clasamentele de mai jos sint 
primul rod al finalelor de per
formantă disputate in cursul 
iernii în 8 localități diferite, 
concursuri la care au partici
pat, potrivit statisticilor. 21.322 
de seniori și juniori din întrea-

CLASAMENT FINAL 
AL „DACIADEI" DE IARNA 

(sport de performanță)
JUDEȚE

1. BRAȘOV 863 p
2. Harghita 203
3. Prahova 123
4. M. București 99
5. Suceava 40
6. Hunedoara 30
7. Sibiu 26
8. Argeș 24

ga țară. Aceste clasamente sint 
oglinda concludentă a modulul 
cum s-a lucrat în asociații 
sportive. în cluburi, în județe 
pentru dezvoltarea ramurilor 
sportive tipice gheții si zăpezii.

Bucurîndu-se. la această a 
doua ediție, de o contribuție 
organizatorică Și tehnică mult 
mai substanțială din partea fe
derațiilor de specialitate și a 
organizațiilor sportive județene, 
finalele „Daciadei" de iarnă au 
permis evidențierea mult mal 
clară a unor tineri cu calități 
deosebite. fiind selecționați 
peste 70 de sportivi talentati. 
Un grup de schiori de fond au 
și fost incluși în loturile de 
performantă ale marilor cluburi 
brașovene. Dintre sănieri, 24 au 
fost triati Si supuși primelor 
antrenamente tehnice într-o ta
bără de vacanță la Sinaia.

Din păcate, clasamentele pe 
județe arată și o anume lipsă 
de corelare între acțiunile de 
atragere a maselor la practica
rea disciplinelor de iarnă și 
cele de selecție și pregătire a 
performerilor. Altfel nu s-ar 
putea explica faptul că jude
țul Hunedoara se distinge, o- 
cupînd cu performerii săi lo

cul 6, dar figurează abia pe 
locul 24 in domeniul preocu
pării pentru sportul de masă. 
Fără a mai vorbi de județe nu 
lipsite de relief muntos (cum 
ar fi Gorj, Vîlcea. Sălaj. Vran- 
cea. Neamț și altele) care nu 
reușesc să acumuleze nici un 
punct în cursul finalelor „Da
ciadei" 1

Clasamentele pe care le pu
blicăm au si menirea unor în
demnuri. unor elemente stimu
lative. de emulație între unită
țile sportive. Iată de ce aștep
tăm ca ele să producă, acum 
la începutul etapei de vară a 
„Daciadei", un nou impuls în 
întrecere, concentrind toate for
țele spre reușita deplină a marii 
competiții sportive naționale.

★
Cu același gînd. de a încu

raja concurenta sportivă pozi
tivă. am cumulat rezultatele 
primelor două finale de vară 
ale „Daciadei" disputate pină 
acum — și anume cele ale ju- 
dokanilor seniori și ale haltero
fililor juniori — alcătuind pri
mele clasamente, pe cluburi șl 
pe județe, publicate alăturat

De acum, Întrecerea e des
chisă 1

COPIII DE MOȚI ȘI FAIMA
SPORTIVĂ A ĂlBACULUI...

— Aveți Albacul, a 
spua telefonista și, 
peste cîteva clipe, in 
receptor a râsunat gla
sul profesorului lancu 
Pleșa, antrenorul „pui
tor de moți-.

Cunoșteam frumoasele 
rezultate ale copiilor 
de la Școala generală 
din comuna Albac, lo
cul unde a văzut lumi
na zilei Horea, capul 
răscoalei țărănești de 
acum aproape 200 de 
ani. La finalele „Da
ciadei* de iarnă* 
(sport de masă) ei 
cîștlgaseră, la schi 
fond, 20 de puncte 
pentru județul Alba, a- 
jutind astfel la clasa
rea acestuia pe locul 
secund In 'ierarhia ge
nerală pe județe. Des
pre victoriile Sofiei 
Costea (locul I la schi 
fond, categoria peste 
19 ani), Vasile Costea 
(locui II la 14—19 ani) 
și ale Marcelei Negrea 
șl Castan Pleșa (locu- 
rHe 111, la 14-19 ani) 
discutasem cu profeso
rul lancu Pleșa, îndată 

dupâ finale. Nu știam 
însă câ, în continuare, 
albâcenil obținuseră șl 
alte succese.
- In „Cupa U.T.C.* 

la biatlon, Dorin Pe 
trea, tot din Albacu* 
nost*, o ciștigat locul 
III, ne-a spus profeso
rul. Apoi Igna Pașca 
s-o urcat pe podiumul 
de onoare la întrece
rile școlilor sportive de 
la Azuga. Dar acum 
astea-s pagini de isto
rie...

Așteptam continuarea, 
dar pe firul telefonic 
- tăcere.

— Vă gînd iți la vii
toarele finale ale ur
mătoarei ediții a ««Da
ciadei* de lamă î am 
întrebat.
- Pînă acolo mai 111 

Acum, cind se apropie 
sărbătoarea de 1 Mal 
și pe la noi In sus, pe 
Arieș, o apărut un pl- 
cut de soare, ne gin* 
dim la finalele „Da
ciadei- de vară. Am 
participat la faza Jude
țeană a „Crosului ti
neretului*, vom lua

parte la finalele pe 
județ la tetratlonul și 
pentatlonul școlar, la 
finalele de handbal și 
la volei. Cu un cuvînt, 
la toate marile între

ceri ale „Daciadei- de 
vară. Facem antrena
mente intense...

Din nou tăcere. Dar 
profesorul continuă fără 
alt îndemn :

— Și știți de ce, to
varășe redactor î Pen
tru câ, vedeți dumnea
voastră, copiii ăștia de 
moți is ca bunii și stră
bunii lor. Greu de por
nit, dar dacă s-or aș
ternut la drum, apoi nu 
se lasă I Or avut rezul
tate bune la „Dacia
da* de iarnă. Ei bine, 
acum vor să fie în 
frunte și la cea de 
vară I Poate câ la edi
ția din acest an încă 
nu vor izbuti. Dar fiți 
sigur că la a Hl-a e~ 
diție a „Daciadei- se 
va vorbi de copiii din 
Albac nu numai la e- 
tapa de iarnă ci șl to 
aceea de vară.

S. NORAN

CLUBURI
1. DINAMO BRAȘOV 230
2. A.S.A. Brașov 128
3. Tractorul Brașov 94
4. I.E.FJ3. Buc. 78
5. C.S.Ș. Brașovla 54
5. C.S.Ș. Sinaia 48

JUDEȚE
L MUNICIPIUL BUCUREȘTI 99
2. Brașov 52
3. Mureș 50
4. Cluj 38,5
5. Constanța 21
6. Galați 14
7. Bacău 13
8. Bistrița Năsăud 11
9. Alba 10,5

10. Harghita 10
11. Sibiu 8
12. Brăila

Caraș-Severin
7

14. Iași 
Timiș

5

16. Arad 4
17. Satu Mare

CLUBURI
3

1. DINAMO BUCUREȘTI 58
2. Dinamo Brașov 48
3. Chimpex Constanța 21
4. C.S.M. Cluj-Napoca 

Nitramonla Făgăraș
17

6. „U* Cluj-Napoca 15,5
7. Gloria Bistrița

C.S.Ș. Steaua
LI

9. Constructorul Alba 10,5
10. Constructorul M. Ciuc 10

CLASAMENTUL 
„DACIADEI" DE VARA 

(sport de performanță, după 
două finale)

Ziua de 2 mai va fi, pentru 
„Daciadă", — această „Olim
piadă a sportului românesc"—, 
ziua in care se va da startul 
oficial în finalele pe țară ale 
ediției de vară, care se vor 
încheia către sfîrșitul lunii sep
tembrie. Acest start a fost 
devansat de unele finale, care 
au avut loc în martie și apri
lie. Astfel, sportul de perfor
manță a avut pe agenda sa, 
în luna martie, finala de judo

LUNA MAI
IN FINALE

(seniori), iar în aprilie — la 
haltere (juniori). Sportul de 
masă a debutat, în aprilie, cu 
„Festivalul ansamblurilor de

- BOGATĂ 
PE ȚARĂ 
gimnastică ritmică modernă*.

în luna mai, la SPORTUL 
DE MASĂ vor avea loc cinci 
întreceri finale :

• 2 mai, la București, pri
ma finală la atletism. „Crosul 
tineretului- (in care va fi cu
prins și „Crosul pionierilor")
• 23—24 mai, „Pentatlonul 

atletic școlar"
• 30 și 31 mai — două zile 

bogate in finale : una la bas
chet (masculin 14—19 ani). ■ 
doua la handbal (aceeași cate
gorie de vîrstă. dar la femi
nin) și a treia la popice (tineri 
peste 19 ani).

în SPORTUL DE PERFOR
MANȚĂ vor avea loc șase 
finale :
• 8—10 mai, la lupte libere

(juniori) șl judo (juniori) ;
• 14—17 mai. haltere <se-

niori) j
• 15—17 mai. lupte greco-

romane (juniori) ;
• 18—25 mai. box (juniori) ;
• 24 mai — 1 iunie, rugby 

(juniori).
Fără îndoială că iubitorii 

sportului vor urmări cu inte
res întrecerile din această lu
nă, bogată în finale ale „Da
ciadei". ediția de vară.



mișcării în aer liber, a

pa rte zeci 
cei tineri",

oma- 
de mii de 
pînă la cei

CU GINDURI DE CALDA RECUNOȘTINȚA 
FAPTE DE MUNCĂ-FAPTE DE SPORT

In acest an, ziua de 1 Mai, cinstită pe 
întreg globul de către cei ce muncesc, 
și 2 Mai,'„Ziua tineretului" de pretutin

deni, vor fi sărbătorite, în țara noastră, sub 
semnul întîmpinării celei de o 60-a aniversări 
o făuririi Partidului Comunist Român.

Dincolo de haina sărbătorească, pe care o 
vor imbrăca competițiile ce se vor desfășura 
in aceste zile, in sufletul tuturo' concurenților 
vo arde, ca o flacără a nemărginitei lor re
cunoștințe față de partid, față de secretarul 
său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
dorința de a obține rezultate excelente în în
treceri, pentru a aduce astfel omagiul lor glo
rioasei aniversări a partidului.

După munca plină de abnegație de pe tot 
cuprinsul țării, tineretul, oamenii muncii vor 
avea prilejul de a-și folosi timpul liber în mij
locul naturii. Unii vor porni la drum cu rucsa
cul, in spate, pentru a' cunoaște frumusețile 
patriei, dăruite de natură sau făurite de mîi-

riile omului. Alții vor pune umărul pentru ca 
in cartierul lor sau aproape de întreprindere 
să se nască un nou teren de recreare sau de 
sport, In orașele și satele țării se vor des
fășura nenumărate competiții sportive 
giale, la care vor lua 
concurenți, de la „anii 
ai „veteranilor"

Toți vor trăi bucuria 
activităților sportive, care le vor da puteri de 
muncă și energii creatoare, pentru ca în do
meniul în care activează să culeagă roade tot 
mai bogate, ridicînd țara noastră pe noi trepte 
de bunăstare materială, civilizație și cultură.

Și chiar dacă doar cei mai buni dintre cei 
buni vor urca pe podiumurile de premiere, fie
care va fi mulțumit că, prin participarea lui la 
întrecere, prin strădania lui de a cîștiga, a 
omagiat, și pe această cale, sărbătorescul în
ceput de mai și cea de a 60-a aniversare a 
creării Partidului Comunist Român.

Marile demonstrații sportive de 
masă, cu ocazia unor zile fes
tive, dovedesc vigoarea și ta

lentul tineretului nostru.

ENTUZIASTE ACȚIUNI DE MUNCĂ PATRIOTICA IN ÎNTREAGA TARĂ
Primâvarâ șl luminii pc bazele sportive bucurcștcnc' și diversificarea formelor recreative

Ne-am propus ca, in preaj
ma zilei de 1 Mai, să facem 
un sondaj în Capitală pentru a 
vedea ce s-a realizat In această 
primăvară pentru dezvoltarea și 
gospodărirea bazei materiale, 
mai ales în direcția intensifică
rii acțiunilor cetățenești privind 
amenajarea de terenuri simple, 
a unor zone destinate activității 
sportive și de recreare, întreți
nerea și pregătirea lor prin 
cheltuieli minime și muncă pa
triotică

— „Pe această linie — ne-a 
spus tov. N. Stancu, prim-vi- 
cejăreședinte al C.M.E.F.S. Bucu; 
rești, pe care l-am abordat îna
inte de a pleca în raidul pro
pus — in Capitală s-a lansai 
o întrecere socialistă — pînă 
Ia 1 Mai — intre toate asocia
țiile și cluburile sportive, cu 
accent deosebit pe gospodărirea 
și înfrumusețarea bazelor spor
tive, pe realizarea de noi ame
najări"

Aflînd de rezultatele foarte 
bune obținute în cadrul acestei 
acțiuni — pentru care în pre
zent sînt pregătite... premierile 
— am pornit pe urmele lor._

MARILE CLUBURI 
NU SE DEZMINT

Un prim popas l-am făcut la 
Baza sportivă din șos. Olteni
ței, devenită o mică lume de 
basm a sportului. Toate terenu
rile și popicăria sînt pregătite, 
Instalațiile sanitare refăcute, 
plase noi. nimic care să nu fie 
zugrăvit sau vopsit din nou. în 
plus, față de anul trecut, 100 
de pomi fructiferi. Terenul O- 
limpia, putem spune, este un 
viitor parc de toată frumuse
țea. Greu de spus ceea ce... nu 
s-a făcut aici de către gospo

darii clubului I A apărut un te
ren de handbai nou, pista de 
călărie a fost reamenajată, gru
purile sociale modernizate, s-au 
făcut lucrări de întărire a te- 
rasamentului, plantindu-se și 
circa 1 000 de pomi, majoritatea 
fructiferi

Multe ar fi de amintit din 
tot ceea ce s-a făcut pe această 
linie in alte baze. La clubul 
Steaua din cartierul Ghencea, 
la Parcul Dinamo, în Giulești 
la Rapid, pe str. dr. Staicovici 
în Parcul Progresul, la Meta
lul și Voința, totul a Îmbrăcat 
haină nouă. S-au refăcut tere
nuri, s-au plantat mii de pomi, 
arbuști, flori (la Ghencea se 
anunță o adevărată grădină de 
trandafiri), ba s-au Înființat 
chiar grădini de zarzavaturi. 
Totul, opera diferiților cetățeni, 
dar și a sportivilor fruntași din 
toate secțiile. Mențiune specială 
pentru aspectul bazei Voința.

PE MALURILE SALBEI 
DE LACURI

Mergînd pe malurile salbei 
de lacuri ale Capitalei, ai sen
zația că te afli intr-un nesfîrșit 
teritoriu al sportului. De o par
te a sălciilor ce străjuiesc ma
lurile, pe apa lacurilor, debar
cadere frumoase, vopsite 
proaspăt, bărci gata de start, 
pe de alta, terenuri de sport 
(predomină cele de tenis și vo

lei), cluburi nautice, cabane, han
gare pentru ambarcațiuni, poli
goane de tir. Am vizitat cîteva 
dintre acestea și anume cele 
care aparțin cluburilor Voința, 
C.S.Ș. Triumf, C.S.Ș. nr. 1, O- 
Iimpia. Impresionant tot ceea 
ce s-a realizat aici ! S-au dă- 
rîmat și reconstruit hangare din 
lemn, s-au pus geamuri, s-a

Foarte des, telefonic sau In ecris, nl se anunță la redacfle amena
jarea - prin mijloace locale și prin sute, mii de ore de muncă 
patriotică - a unor noi baze simple, frumoase, pentru practicarea 
diferitelor discipline sportive. Ele apar de obicei In Incinta întreprinde
rilor sau in preajma lor, ca dovezi de necontestat ale Interesului din 
ce in ce mal mare eu care oamenii muncii privesc sportul și miș
carea in aer liber, lată ctteva din ultimele relatări :
• Pe malul lacului Flrlza de la Baia Mare, întreprinderea meca

nică de mașin* 1 * * * * * șl utilaje miniere o amenajat un complex nautic 9 
in mcinto întreprinderii mecanice Cimpina, lingă căminul de nefa- 
mlHști, există acum o mică bază atletică cu pistă de 50 m, groapă 
de sărituri, sector de aruncări |.a. • Cu sprijinul efectiv al studen
ților. In cadrul complexului de cazare îudor Vlodimirescu, aparținind 
Institutului Politehnic lași, s-au dat In funcțiune noi terenuri de tenis, 
volei, baschet șl handbal • In preajma Combinatului de fibre arti
ficiale din Brăila, lingă Lacul Sărat, ic amenajat un teren de fot
bal • Cei ce lucrează tn întreprinderea de prospecțiuni șl explorări 
geologice Maramureș — prezențl pe tot cuprinsul județului — Iubesc 
sportul, doresc -să-l practice șl... la Borșa, Cavnic, lira, Bala Sprie, 
In preajma locului lor de muncâ, au apărut terenuri de tenis, volei, 
handbal. - unele bitumtoizate • întreprinderea forestieră din Sighetul 
Marmațiel și-a amenajat o popicârle, terenuri de volei șl handbal

sportivilor de la orașe și sate, 
din toate județele patriei Sint 
participările masive — de ordinul 
milioanelor — la competiția 
națională „Daciada** și la multe 
alte întreceri cu caracter cen
tral sau local dedicate zilei de
1 Mai și împlinirii a 60 de ani
de la făurirea Partidului Co
munist Român. Sînt, desigur, și 
acele prestigioase succese spor
tive românești dobindite in a- 
cest an în arena internațională 
— la campionatul mondial uni
versitar de handbal, în „Cupa
campionilor" la volei, la cam
pionatele europene de lupte, in
alte intîlniri de amploare. După 
cum, in același omagial raport 
sportiv se înscriu și numeroa
sele acțiuni de amenajare și în
frumusețare a bazelor sportive, 
de organizare a diferite expozi
ții și simpozioane

La toate acestea, tineretul 
sportiv adaugă acum, in pragul 
marilor sărbători, dorința și an
gajamentul de a obține, in vi
itor, noi și tot mai importante 
succese, pentru continua dez
voltare și afirmare multilatera
lă a sportului românesc.

• In preajma Schelei de foroj-extracțte din comuna Janca, județul 
Brăila, un nou teren de fotbal • Pentru amenajările pe care șl le-a 
făcut, Școala generală nr. 6 din Petrila a devenit „școală-model" pe 
întreaga Vale o Jiului. Baza are un teren de handbal, un portic de 
gimnastică, groapă pentru săritor ș.a. • O frumoasă bază sportivă 
- cu un teren de fotbal care o șl fost gazonct - k> I.R.A. Bacău 
• In curtea Preparației Corolești din Petroșani au fost date In func
țiune 3 terenuri de tenis, unul de minlfotbal și unul de volei.

vopsit totul în culori plăcute, 
s-au asfaltat terenuri, plantîn- 
du-se flori, arbori, garduri vii.

BAZELE SPORTIVE 
ALE ÎNTREPRINDERILOR 

LA ÎNĂLȚIME
N-am putut vizita, firește, 

toate micile terenuri, bazele 
sportive ale înteprinderilor. Ce
le pe care le-am văzut însă, 
ne-au convins că pregătirea lor 
pentru noul sezon a fost in cen
trul atenției conducerilor res
pective. Baza de la IREMOAS 
este pregătită pentru noul se
zon, tribuna reparată, cea de la 
Timpuri Noi, prin munca oa
menilor care lucrează in aceas
tă veche întreprindere bucu- 
reșteană, a înflorit din nou. 

*îmbiind la sport și recreare. 
Splendid arată baza întreprin
derii de mecanică fină, cu flori 
și arbori plantați de curind. Bi
ne arată și baza de la F.R.B.

★
O concluzie se desprinde cu 

ușurință : întrecerea inițiată de 
către C.M.E.F.S. a fost o iniția
tivă de toată lauda cu rezul
tate dintre cele mai frumoase 
pentru îmbunătățirea și buna 
gospodărire a bazei materiale a 
Capitalei, o acțiune la care iu
bitorii sportului din București 
au răspuns cu tot entuziasmul, 
omagiind și prin asemenea rea
lizări ziua de 1 Mai și apropia
ta aniversare a partidului.

Modesto FERRARINI

șl Instituții - in fruntea
— Așadar, tovarășe Ion Pân

dele, prim-vicepreședinte al 
C.E.F.S., care ar fi trăsătu
rile definitorii ale activității 
sportive de masă in Sectorul 1 
al Capitalei 7

— Strădaniilor noastre de a 
răspunde mai exact și mai efi
cient unor cerințe importante 
puse in fața mișcării sportive 
de conducerea partidului, le-au 
corespuns o serie de realizări 
in direcția asigurării CONTI
NUITĂȚII in pacticarea exer
cițiului fizic și sportului, in 
stimularea activității la nive
lul NUCLEELOR DE BAZA, 
precum și in DIVERSIFICA
REA formelor recreative...

— Ce argumente ați putea 
aduce in sprijinul afirmațiilor 
de mai sus și prin ce inițiative 
«V. realizat îmbunătățirea in
dicilor amintiți ?

— Firește, pentru a înde
plini, de pildă, un deziderat 
ca cel al continuității, nu este 
deajuns să organizezi acțiuni, 
oricît de multe ar fi ele, la 
nivelul sectorului. „Daciada" 
trebuie să trăiască cu adevă
rat, intens, la nivelul unităților 
de bază. în secții, sectoare, 
servicii, dacă ne referim la în
treprinderi și instituții, la ni
velul claselor, anilor de stu
diu, școlilor. Este drept că și 
C.E.F.S., in colaborare cu or
ganele cu atribuții, și-a sporit 
numărul de acțiuni, dar aceas
ta îndeosebi în ideea îndepli
nirii unui alt obiectiv al com
petiției naționale — acela de 
a oferi noi și noi prilejuri de 
selecție a copiilor talentați 
pentru diverse secții de per
formanță ale cluburilor (cum

unor Imp
am făcut i 
folosul ciut 
și Triumf 
Principala 
tat în sti 
cum am i 
unităților < 
scop, am ci 
misia „Dac 
tineri, iut 
plini de ele 
face treabă 
rios. De as 
cat să atraț 
tului cit n 
tori de înti 
tari ai orge 
acțiune care 
te cea mai 
intensificării 
cei care m 
pentru spri; 
exemplul p< 
pe Vasile I 
loga ’’a A.i 
tache ri Da 
construcții < 
Olaru (Auto 
tin Gheorgt 
Urmarea est 
gatului cale 
pe sector s 
există — la 
ților econom 
o activitate 
stimulată de 
nelor din cc 
trativă.

— Vorbeaț 
acțiunilor. îr 
zat-o ?

— Vedeți, 
tăți exista o 
tea fi socoti

0 PRIMĂVARĂ 

A MUNCII 
(Urmare din pag. 1)

PUTERNICĂ AFIRMARE IN MUNCĂ Șl ÎN SPORT
(Urmare din pag. 1)

gări, pe Ana Popescu, opera
toare la stația de calcul.

De ce i-am amintit pe ei, 
sau de ce aveam sd ne mat 
oprim la numele rabotorului 
Ion Mateescu, lăcătușului Mi
hai Constantin, al operatoarei 
Georgeta Petra, ale tehnicie
nilor sau maiștrilor Alex. Dra- 
gomirescu, Alex. Cristache, 
Aurică Matolea 7 Pentru că 
iubesc sportul, mișcarea, unii 
ca practicanți activi, alții ca 
entuziaști activiști obștești, in 
care asociația sportivă ,,Pra
hova" are permanente ajutoa
re. R. Băluță joacă volei, ca 
și Georgeta Petra ți colega ei 
Ana Popescu i Mana Stănescu, 
tenis de masă și, in plus, este 
o bună atletă; N. Constanti- 
nescu e voleibalist ca și M 
Baciu. Sînt o parte dintre tine
rii muncitori care s-au între
cut in competițiile sportive 
disputate sub egida „Daciadei" 
Cîțiva dintre cei peste 7 000 de 
participant!. Pe Valea Praho
vei sau pe litoral au putut fi 
intîlniți mai mereu iubitori ai 
drumeției de la „1 Mai“

La „1 Mai" te întilnești și 
cu sportul de performanță 
Boxul și atletismul au sportivi 
de clasă internațională Titi 
Tudor, lăcătuș, sau Gh Neam- 
țu, tot lăcătuș, campion bal

canic cu echipa României de 
cros, sînt doar două nume. 
Fotbaliștii sînt fruntași in Di
vizia „C“, luptătorii, handbaliș- 
tii, șahiștii reprezintă între
prinderea în întrecerile jude
țene. La „Prahova" sînt aproa
pe 200 de sportivi legitimați, 
intre ei doi maeștri ai sportu
lui, trei de categoria I.

Asociația împlinește în acest 
an 60 de ani de existență. în
ceputurile au fost grele. O mină 
de entuziaști se lupta cu vitre
giile de atunci pentru a face 
mișcare. Adevărata activitate 
sportivă avea să se realizeze 
insă, la dimensiuni impresio
nante, după Eliberare.

Astăzi, la „1 Mai", in aceas
tă puternică unitate industria
lă sportivii sint oameni de nă
dejde Directorul tehnic este 
ing. Victor Vîlvoi, nu altul 
decît sportivul care a practicat 
fotbalul, baschetul și voleiul la 
nivelul Diviziei „A", iar ingi
nerul șef Coco Mihăilescu, este 
fostul portar de la Prahova 
și Polithenica Iași. I-am revă
zut cu plăcere. Discuția eu ei 
te emoționează.

— Ce le puteți spune tine
rilor din uzină, tovarășe Vîl
voi 7

— „Ce să le spun ? Să mun
cească. să devină muncitori is
cusiți. să-și . organizeze bi
ne timpul și pentru alte actiyi- 

tăți utile. Azi, prin grija parti
dului și a statului, ei au posibi
litățile de afirmare deplină. Eu 
plecam în deplasare cu pline 
neagră și o cutie de conser
ve" Intervine fostul său coleg 
de echipă: „Țin minte că o 
dată ne-au adus la echipă o 
găleată de lapte și ne-au spus: 
dacă nici acum nu alergați, du
pă caloriile astea...

La „1 Mai" lucrează și alți 
foști mari sportivi. Tehnicianul 
de la retribuții, comunistul Mi
hai Ionescu, nu este altul decît 
fostul portar ■ al naționalei de 
fotbal, maestru emerit al spor
tului ; Ion Neacșu de la tra
tamente este fostul fundaș al 
echipei României ț contabil șef 
al centralei, Craiu Teodores- 
cu, fost jucător de handbal in 
-A"

★
în ziua vizitei noastre se 

semnase un nou contract de li
vrare a unor instalații de foraj 
tn S.U.A. Gîndurile m-au pur
tat înapoi Acum patru dece
nii. la Ploiești, de la tatăl meu 
și de la alții, aflam ce este 
„Româno-Americana", ce e cu 
„schelele americane" și ingine
rii americani. Iată, acum, ame
ricanii cumpără utilaj de la 
Ploiești '

Ce mult te-ai schimbat, — uzi
na „1 Mai"! Tu și oamenii tăi. 
Cei care cu miinile lor harnice

Strungarul Marian Baciu este 
un pasionat practicant al vo
leiului în timpul liber. Iată-1 

însă la locul de muncă...
făuresc produse de valoare 
mondială, întîmpină glorioasa 
aniversare a Partidului Comu
nist Român cu noi și impor
tante realizări, apreciate pe 
toate meridianele lumii. Și 
printre acești oameni se află și 
sportivii, cei pe care, după o- 
rele de producție, ii întilnești 
pe terenul de sport.

IA 
0

Sînt locuri 
motiv sau alti 
mișcarea, sub 
numim gimna 
muncă, pătrui 

Sint și loci 
modalitate de 
trupului, de r 
mii și stimuli 
concentrare a 
tate curentă, 
ne-am convin: 
prinderea buci 
ra roșie1*, ut 
cunoscută nu 
și dincolo de 
calitatea prodt 
rochinărie și 

Dacă intri h 
„Articole tehn 
chinerie", la ji 
mului de lucrv 
25 de minute, 
lungi de lucri 
pe culoarele c 
xercițiile preze 
halei de una di 
structoare „uri 
ca să poată fi 
lumea", cum ți 
tînăra Ștefania 
fostă practicar 
acum conducăt 
cu Silvia Popa 
de gimnastică I 
nice". Fete tine 
joritatea celor 
Flacăra roție,



CEA DE A 60-a ANIVERSARE A PARTIDULUI
ÎN ZILELE ÎNCEPUTULUI DE MAI 

SPORTUL

vor

I ARIEI DE ATRAGERE
IEA SPORTULUI
lo organizarea întrecerilor

cătorf te întreprinderi

PENTRU TOTI

acțiuni
vreme in 

ilare nr. 1 
Rapidului), 
■e a cons- 
activității, 
perimetrul
In acest 

ntărim co
ti activiști 

sportului, 
ărîre de a 
ă, mai se
am încer- 
>artea spor- 
i conducă- 
i fi secre- 
■ de partid, 
zentat poa- 
garanție a 
iții. Intre 
fi lăudați 
și pentru 

i amintesc 
i Ilie Bo
lț, Ion Fo-

(Cet '-ala 
e), J.icolae 

Constan- 
imet) etc. 

afara bo- 
mpetițional 
municipiu, 

atea unită- 
fcolare — 

susținută, 
ța persoa- 
a adminis-

fel aceasta se poate vedea

zersificarea
ați reali-

unele uni
ate ce pu- 
i — dealt-

fel aceasta se poate vedea șt 
din numărul mare de echipa 
înscrise in competițiile secto
rului la mai multe discipline 
— nu toți oamenii muncii erau 
atrași de aceleași ramuri de 
sport. Ne-am străduit, prin ur
mare, ca, in funcție de opțiu
nile majoritare, să lărgim aria 
acțiunilor și, firește, a crescut 
fi numărul participanților, au 
fost ciștigați pentru spori nu
meroși alți tineri și vîrstnici. 
Exemple vă pot oferi multe. 
La IPSCAIA, de pildă, se fă
cea doar tir și turism. Acum 
prin strădaniile destoinicului 
activist N. Irimia, lucrătorii de 
acolo mai pot face handbal, 
fotbal, șah, tenis de cîmp ! la 
„Dacia* se practicau numai o- 
rientarea sportivă și fotbalul. 
Acum se practică și tenisul de 
cimp, șahul; voleiul șt tenisul 
de masă. La I.C.P.T.T. și la 
Textila Grivița nu se făcea 
mai nimic, acum insă există 
cite 5 secții etc., etc. La altele, 
se organizează in cadrul „Da- 
ciadei* pasionante competiții 
polisportive de durată, cum ar 
fi „I.P.C.F.-iada* la A.S. Lo
comoție (activist C. Chiriță).-

— Ce alte inițiative vi separ 
deosebite ?

— Inițierea a două mari ac
țiuni pe sector: Festivalurile 
sportive de primăvară și de 
toamnă, cu caracter de selec
ție și propagandistic. La cel 
recent ținut pe „Tineretului* 
au fost deja selectate cîteva 
elemente talentate...

Aurelian BREBEANU

In cinstea zilei de 1 Mai șl a glorioasei 
aniversări a partidului, In Întreaga țară 
se vor desfășura numeroase competiții. 
Iată cîteva vești primite la redacție :

suceava: Cuvinte de ordine 
„Sport-sănătate"

In județul Suceava toate localitățile
fi, în zilele de 1, 2 și 3 Mai, într-o săr
bătorească efervescență sportivă. In ora
șul de reședință, cele două mari compe
tiții — „Cupa aniversării" și „Cupa 1 
Mai" vor cuprinde întreceri la fotbal, vo
lei, handbal și șah, eu participarea mem
brilor de sindicat și a tinerilor uteciști. 
La Fălticeni va avea loc „Crosul elevilor" 
și „Crosul filatoarelor" (rezervat fetelor 
din întreprinderea textilă). Pe marea po
iană de la Gura Humorului se va desfă
șura o sărbătoare cultural-sportivă, cu în
treceri la handbal, volei și baschet, la 
care vor lua parte și echipe din alte lo
calități (Rădăuți și Fălticeni). La Suceava 
— o competiție neobișnuită : „Crosul bo
bocilor", cu peste 300 de copii...
Timișoara: Tradițiile muncitorești 

vor fi continuate
Cunoscut ca vechi centru al 

muncitoresc, unde ziua de 1 Mai 
la iarbă verde, prin întreceri 
Timișoara nu se va dezice nici
an. Sub egida „Cupa 1 Mai" s-au orga
nizat competiții de box (sala C.F.R.), la 
ciclism (pe șoseaua Timișoara — Lipo- 
va), la fotbal (pe terenul U.M.T.), popice 
(la arena Voința) și, bineînțeles, la caiac- 
canoe și canotaj pe Bega. La box, primele 
șanse le au cei de la I.A.E. (întreprinde
rea de aparataj electric), U.M.T.-ul și 
C.F.R.-ul, iar la canotaj — „Poli" și Vo-

sportului 
se serba 
sportive, 
in acest

ința. Se fac pregătiri Intense pentru ma
rea manifestație cultural-sportivă. în cins
tea aniversării P.C.R., la care vor lua 
parte peste 20 000 de tineri.

Alexandria.- Sportul muncitoresc
In prim plan!

In zilele începutului de mal, vor avea 
loc primele etape ale „Festivalului spor
tului muncitoresc de masă", ale cărui fi
nale se vor desfășura în zilele de 8 și 9 
mai, la Alexandria. întrecerile vor fi la 
fotbal, volei, popice, șah, tenis de cîmp 
și de masă. Cele mai mari șanse de cîștig 
le au muncitorii de la I.A.A. (întreprin
derea dc aparataj și accesorii Alexandria) și 
de la Combinatul chimic Tr. Măgurele. 
Teleormanul este un județ în plină dez
voltare industrială, dar și unul dintre 
grînarele țării. De aceea, în peste 60 de 
sate, ziua de 1 Mai va fi sărbătorită prin 
întreceri sportive (la fotbal, volei, handbal 
și crosuri). în celelalte zile, muncitorii 
de pe ogoare vor da marea bătălie pen
tru roade bogate.
Galați: Siderurgicii In primele rlndurl

La Galați, zilele de 1, 2 și 3 Mai vor 
fi dominate de întrecerile „Cupei 1 Mai" 
la volei, popice șl tenis de cîmp, unde 
cele mai mari șanse le au siderurgiștii 
din „cetatea de foc" de pe Dunăre și de 
la șantierul naval. Pe lacul Cătușa va a- 
vea loc primul concurs de canotaj popu
lar („Cupa de vară"), iar elevii se vor 
întrece la „Crosul 1 Mai", la care vor fi 
prezenți și colegii lor din comunele ju
dețului. în ziua de 2 mai, pe stadionul 
„Portul roșu" va avea loc o mare ser
bare cultural-sportivă, în timp ce stu
denții vor lua parte la „Cupa anilor I 
și II", la handbal, volei și baschet.

Deva: Intre 1 și 8 mai - întreceri 
neîntrerupte

In orașele județului Hunedoara, princi
palele întreceri în cinstea zilei de 1 Mai 
vor fi la atletism (100, 200 și 400 m,
greutate și sărituri), la volei (băieți și 
fete), handbal, tenis de cîmp și fotbal. 
O caracteristică : toate competițiile încep 
In ziua de 1 mai dar se vor încheia, cu 
finale, în ziua de 8 mai, la a 60-a ani
versare a P.C.R. în primele trei zile ale 
lunii mai se va desfășura „Ștafeta tine
rilor muncitori". De notat marele concurs 
„Festivalul sporturilor tchnico-aplicative* 
la karting. orientare turistică si. desi
gur, la aeromodelism pentru că hunedo- 
renii nu uită că la Binținți (azi co
muna Aurel Vlaicu) s-a ridicat în văz
duh

Binținfi (azi co-

Tfi.
primul avion românesc.

Mureș: Inaugurarea sezonului 
de caîac-canoe

i 1 Mai, baza de agrement a orașului 
Mureș va cunoaște o animație deose-

La
Tg. 1 . ____ ... . _____ ,_______
bită, localnicii venind pentru a asista la 
concursurile și demonstrațiile de haltere 
și culturism. In același timp, „Cupa 1 
Mai", in organizarea clubului sportiv 
„Mureșul", va desfășura activități la 
handbal, volei și tenis de masă, in timp 
ce pe terenurile de handbal de la Vo
ința, peste 30 de echipe de mini-fotbal 
vor lua parte la primul lor mare concurs 
din acest an. Tot în ziua de 1 Mai se 
va inaugura sezonul de căiac-canoe pe 
Mureș. Șl, o noutate de... sezon : ștran
dul orașului va găzdui primul concurs de 
Înot intr-un bazin descoperit (I), dar cu.- 
apă caldă.

Tetratlon școlar pe Olimpia. Start ambițios Intr-una din sent.. 
Foto : Dragoș NEAGU

Festival pionieresc in Capitali, la IREMOAS : imagini de la 
aplaudate demonstrații de judo Foto : Vasile BAGEAC

;ĂRA RUȘII", GIMNASTICA ÎN PRODUCȚIE,
ESITATt CURENTA

TURISMUL - TRADIȚIE SPORTIVĂ MUNCITOREASCĂ
dintr-un 

cițiul fizic, 
a ceea ce 
t locul de 
1 anevoie. 
I’.e această 
morțire" a 
t prospeți- 
puterii de 
<t necesi- 
ic. de loc 
ste între- 
ră „Flacă- 
industrlală 
în țară, ci 
rii, pentru 
ei de ma- 
minte.
le secțiilor 
au „Maro- 
ea progra- 
21, ta 10 șl 
vezi șiruri 
executînd, 

mașini, e- 
la capătul 
colegele ta
ie o masă 
ă de toată 
& precizeze 
stantinescu, 

voleiului. 
Împreună 

irogramului 
rticole teh- 
im stat ma- 
lecrează la 
șl munci

toare mai in virstă așteaptă cu 
multă plăcere sosirea „minute
lor de gimnastică". Ne mărtu
risesc că se simt excelent du
pă această mișcare, că reintră 
„ta formă", capătă mal mult 
spor în muncă, se simt mai vi
oaie. „Cum să nu ne simțim 
bine după 3—4 ceasuri de stat 
aplecate, inghemuite pe ma
șini?, observă maistrul Alexan
drina Stănescu. Și tn ședințele 
de sindicat problema gimnas
ticii, a felului ta care se face, 
a continuității și calității exer- 
eițiilor se pune cu regularita
te... în treacăt fie spus, ne 
mindrim că aici Ia noi, la Ar
ticole tehnice, s-a făcut, acum 
vreo 12—13 ani, Începutul eu 
gimnastica".

Am rămas multă vreme, du
pă repriza de gimnastică, tn 
mijlocul colectivului de la Fla
căra roșie. Pretutindeni, bună 
dispoziție, chipuri vesele, lumi
noase, mîini harnice... „Este un 
colectiv muncitoresc unit, ea o 
familie — ne spune inimosul 
secretar al asociației sportive, 
Constantin Toader — șl ta pro
ducție, în rezolvarea sarcinilor 
de plan, și ta participarea Ia 
gimnastica la locul de muncă, 
și la ieșirile, după program, la 
acțiunile pe baza noastră spor
tivă, lunea, în „ziua sportu
lui", sau la sfirșit de săptămî-

nă in excursii, ori la competi
țiile susținute de sportivele da 
performanță. care stat În
conjurate cu multă căldură".

Apropierea generală de exer
cițiul fizic, de sport, se expli
că nu numai prin necesitatea 
firească pe care o simt lucră
toarele Întreprinderii („După 
nn timp oboseam stind tn a- 
eeeași poziție și căutam să fa
cem chiar individual scurte 
exercițiL.. Gimnastica e cu ații 
mai binevenită, reconfortează, 
ba — am observat In pauza de 
masă — sporește chiar pofta de 
mincare", remarca maistrul Au
relia Lărgeanu, președinta co
mitetului sindical), d sl prin 
prezența constantă, și ta sport, 
a conduceri! de partid, sindi
cale și administrative a Între
prinderii ta mijlocul colectivu
lui, „prezență care stimulează 
participarea generală la acțiuni, 
H dă un caracter de lucru se
rios, cum dealtfel șl este", con
chidea secretara comitetului de 
partid, Ileana Clobanu, lăudînd 
îndeosebi exemplul personal al 
directorului Constantin Cără- 
van, nelipsit de in toate acti
vitățile de masă si performanță 
ale asociației sportive șl admi
rat pentru aceasta de toată lu
mea.

Exemple care asigură calita
tea sportului, calitatea mun
cii...

B. AURELIAN

Craiovenii, in 
fi pe „drumuri

— Zilele acestui Început 
de mai stat, ta primul 
rtad, zile ale turismului, 
ale drumeției, ne-a spus 
directorul tehnic al regio
nalei C.FJt. Craiova, șl 
președintele asociației spor
tive, tovarășul lng. Valeria 
Neacșu. Cel puțin așa s-a 
pomenit la noi. Ut cefe
riștii cralovenl, unde — 
prin tradiție — ziua de 1 
Mai se serbează prin 
excursii la iarbă verde.

fSșurat M de acțiuni tu- - 
rlstlce, ia care au hiat 
parte peste 1700 de cefe
riști. adică mal mult de 
Jumătate din cel care lu
crează la noi, la regiona
lă. Craiova este un oraș 
de ctmple, avem doar ei- 
teva puncte turistice apro
piate — dealul șl pădurea 
Bueovăț, pădurea Grfijda- 
na. spre Plenița. șl pă
durea Arglneștl, dlncole 
de Ftliast Dar noi sta- 
tem... pe roate, cum se 
xlce. Avem permise pe

excursie 
de apă"

calea ferată șl facem ex- 
eursil lungi, prin toată 
țara, vizlttnd monumente 
istorice, construcții ale 
socialismului, frumuseți 
ale naturii. Cind a fast 
nevoie am făcut șl tren 
special !

— Ce vă propuneți pen
tru aceste zile T am între
bat.

Secretarul asociației
sportive ne-a Înfățișat un 
plan. Zeci de grupuri de 
oameni al muncii urmau 
să pornească ta diferite 
drumeții. ia obiectivele 
turistice din jurul Cralo- 
vd. altele — cu trenul — 
S! Valea Oltului. spre 

erculane...
— De asemenea, vrem să 

repetăm performanța do 
anul trecut.

— Adică T
— Vrem să taehlriem 

motonava Mehedinți, eare 
are o capacitate de *0# 
de locuri si să pornim nu 
numai pe... drum de fler 
el *1 pe „drum fără pul
bere". ta rosul Dunării, 
de ta Calafat la Orșova.

S.N.

Numeroase stat activitățile turistice card 
se desfășoară in țară. Iată citeva :
• în județul HARGHITA. pe platoul 

Jigodinului, ta ziua de 2 mai vor fi prezenți 
sute de tineri din Miercurea Ciue, la tradi
ționalul concurs de orientare turistică. Sute 
de muncitori din Gheorgheni vor participa 
la drumețiile organizate spre Lacul Roșu, 
iar cel din Odorheiu Secuiesc vor porni 
spre pădurea Rotundă. Mii de oameni ai 
muncii din Întreprinderi vor drumeți spre 
cabanele de la Szeske, iar toplițenii — spre 
cabana Bradul, punct de plecare spre zone 
montane.
• în județul MEHEDINȚI, pe prim-plan 

vor fl, in zilele de 1, 2 și 3 mal, drumețiile 
ta zona Porților de Fier, spre pădurea 
Crihala, unde se va organiza o serbare 
populară și demonstrații sportive. Alte gru
puri de oameni al muncii din întreprinderi 
și instituții vor drumeți spre pădurea Ba
lota și spre pitoreasca Vale a CerneL
• Șl ta județul IAȘI drumeția va fi la 

Joc de frunte. Peste 40 000 de oameni ai 
muncii vor merge pe jos la baza de agre
ment de la Ciric, unde li se vor oferi de
monstrații de lupte box, orientare turistică. 
Vor avea loc și concursuri populare de ca
notaj. Alte excursii : Ia Dealul Repedea, 
pădurea Breazu și la cabana Bîrnova
• Sute de bucureșteni. din cooperativele 

meșteșugărești, se vor deplasa — ca turiști 
sau competitori — la cabana Valea Ursului, 
de Hngă Pitești, pentru a serba 30 de ani 
de la prima întrecere de orientare turisti
că organizată de clubul Voința, care în trei 
decenii a desfășurat neîntrerupt astfel de 
competiții.
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LA STARTUL UNOR MARI EXAMENE
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O activitate compștițională efervescentă 
îmbogățește „afișul" lunii mai. Nume
roase întreceri internaționale — printre 

care o ser e de campionate europene și cam
pionate balcanice - cheamă la start elita 
sportivă, urmind să ofere satisfacția victo
riei și a unor performanțe de înalt nivel ace
lora care au muncit cu sîrg în lunile de iar
nă.

„Tricolorii" pornesc în noile bătălii cu am- 
biția de a-și dovedi progresul, perspectiva 
dobîndir.i unor noi succese la Universiada '8T 
și la Jocurile Olimpice '84. In multe dintre 
loturile țării noastre au fost promovați tineri 
capabili să poarte maț departe ștafeta izbin- 
zilor. Școala românească de sport creează fără 
preget campioni și recordmani, sportivi pregă
tiți să contrbuie efectiv la ridicarea nivelu
lui internațional al multor discipline. Gimnas
tica - cu nenumăratele ei maestre de-o

țchioapă, boxul — cu acei reali herculi ți cu 
alții in devenire, rugbyul - cu bărbați cu
ra joți și tari ca stinca, voleiul - aflat intr-o 
spectaculoasă ascensiune, judo-ul - cu ri- 
tuciul adus d'n „țara soarelui răsare", dar cu 
flăcăi de pe meleagurile noastre, capabili de 
biruințe surprinzătoare, popicele - cu o râs- 
pîndire de invidiat ți cu superperformanțe, toa- ș 
te învăluite într-o cuceritoare modestie, d- 
clismul titanilor șoselei, caiacul și canoea a- 
mirai, baschetul de la care mereu se.„ aș- 
teaptă, canotajul ți noul său miraj - toate 
aceste loturi ți încă altele se vor afla in vil- 
toarea bătăliilor pentru noi victorii, pentru 
medalii de aur, argint ți bronz, care să mă- 
rească tezaurul sportului nostru, să amplifice 
continuu prestigiul internațional al României sj 
socialiste. S;

Tuturor tricolorilor le dorim succes deplin I
.........................................S\\\\\\\\\\\\\\\\^

BOX
Cei mai buni pugiliști ai con

tinentului nostru trăiesc din nou 
febra dinaintea startului în în
trecerea pentru desemnarea 
campionilor europeni. In rîn- 
dul acestora, firește, se află și 
reprezentanții sportului cu mă
nuși din țara noastră care și-au 
încheiat pregătirile în vederea 
participării la confruntările ce 
încep sîmbătă. 2 mai. la Tam
pere. Antrenorii lotului român, 
urmărind evoluția selecționabi- 
lilor la- antrenamente si Ia 
meciurile de verificare, i-au 
desemnat pe cei care urmează 
să facă deplasarea spre orașul 
finlandez. Iată-i. în ordinea ca
tegoriilor. pe cei 12 asupra că
rora s-au oprit tehnicienii noș
tri : Dumitru Șchiopii, Con
stantin Tițoiu. Dumitru Cipere, 
Titi Cercel, Viorel Ioana. Dra- 
gomir Ilie, Mihai Ciubotaru, 
Marinică Ouatu, Valentin Sila- 
ghi. Georgică 
nat și Teodor

Deși echipa 
tării noastre 
boxeri experimentați, medaliați 
ai campionatelor europene sau 
ai Jocurilor Olimpice, cum sînt 
Valentin Silaghi. Dumitre Ci
pere. Dragomir Ilie, Georgică 
Donici. formația este lipsită de 
sportivi de mare valoare, cum

Donici, Ion Cer- 
Pirjol.
reprezentativă a 

cuprinde cîțiva

VOLEI
Prima reprezentativă masculi

nă de volei a tării noastre re
intră peste cîteva zile în ten
siunea confruntărilor internațio
nale. Echipa antrenorului eme
rit Nicolae Sotir, medaliată cu 
bronz la J.O. de la Moscova, 
revine astfel pe scenă după 
9 luni. O așteaptă o competi
ție importantă — turneul de 
calificare pentru ediția din a- 
cest an a campionatului euro
pean. găzduit de „Sporthalle 
Maspernplatz" din Paderborn 
(R. F. Germania), 
tehnic a apelat. în 
cestui obiectiv, la 
participant» la 
Oros, Dumănoiu,

Encscu,

Colectivul 
vederea a- 
opt dintre 
Olimpiadă : 

Pop, Gîrlca- 
nu, Encscu, Stoian, Mina si 
Căta-Chițiga, cărora ii s-au a- 
dăugat P. loneseu. Vrîncuț, Gră
dinare și Pustiu. Turneul de 
calificare, în cadrul căruia re
prezentativa noastră va întîlni 
Pe rînd. între 15 șl 19 mai. pe 
cele ale Greciei, Danemarcei, 
Elveției, Turciei și R. F. Ger
mania (se vor califica primele 
două clasate) va fi precedat de 
participarea voleibaliștilor ro
mâni la „Trofeul Iugoslavia" 
(5—9 mai), binevenită compe
tiție de verificare.

Firește, printre participantele 
la turneul de calificare pentru 
C.E. din toamnă, echipa tării 
noastre este principajă favo
rită. în consecință așteptăm 
confirmarea pronosticurilor st 
mai ales, a performanțelor va
loroase realizate de voleiul 
masculin românesc în ultimul 
timp. începînd cu înalta va
loare demonstrată de echipa 
națională lâ începutul anului 
1980 în Bulgaria, la turneul de 
calificare pentru J.O. mai apoi 
la turneul preolimpic din Bel
gia (unde a dispus cu 3—0 de 
campioana mondială. olimpică 
Si europeană, formația U.R.S.S.) 
sau la Moscova, unde vara tre
cută a urcat Pe podiumul olim
pic si continuînd cu cucerirea 
de către Dinamo București a 
„Cupei campionilor europeni" sl 
cu plasarea pe locul secund 
în „Cupa cupelor"* a formației 
Steaua la începutul acestui an.

Aurelian BREBEANU 

Sportul

au fost frații Cutov, Constantin 
Ciucă. Alee Năstac, Nicolae 
Gîju, Gheorghe Negrea, Nicolae 
Linca etc., pugiliști care au ob
ținut numeroase succese inter
naționale. Programate o dată 
la doi ani. campionatele conti
nentale de box reprezintă pen
tru toți pugiliștii din Europa, 
un prilej de afirmare, de lan
sare în circuitul marilor va
lori sportive mondiale. Sportul 
cu mănuși din România se 
bucură de un frumos presti
giu Pe bătrînul continent, mulți 
dintre reprezentanții tării noas
tre reușind să urce treptele po
diumului de premiere. In cele 
23 ' de ediții consumate pînă 
acum, boxerii români au cu
cerit nouă centuri de campioni 
ai Europei : Gheorghe Negrea 
(Praga. 1957). Nicolae Gîju 
(Roma, 1967), Constantin Ciucă, 
Aurel Dumitrescu, Calistrat Cu
tov și Ion Alexe (București. 
1969). Constantin Grueșcu, Și- 
mion Cutov 
mion Cutov

(Belgrad. 1973). SI- 
(Katowice. 1975).

Mihoi TRANCA

17 mai se vor des-
(Ungaria)

si
Debrețin

JUDO
între 13 

jfăștira la 
întrecerile celei de a 29-a țdi- 
tii a Campionatelor europene 
de judo rezervate seniorilor. La 
dispute vor fi prezențl (pen
tru a 9-a oară lă C.E.) și cel 
mal buni judoka din România. 
In urma unor pregătiri inten
se și a unor edificatoare teste 
competiționale, federația de 
specialitate a selecționat urmă
torul lot : Arpad Szabo — super- 
ușoară (60 kg). Constantin Ni- 
culae — seipiușoară (65 kg). Si- 
mion Topliceanu — ușoară (71 
kg). Mircea Frățică — semimlj- 
locie (78 kg). Mihalache Toma 
— mijlocie (86 kg). Vasale An
ton — semigrea (95 kg). Antre
norii sportivilor români, parti
cipant! la campionatele conti
nentale sînt Anton Muraru si 
Iacob Codrea.

POPICE
Organizate din doi în doi ani. 

campionatele europene de po
pice. rezervate juniorilor, au a- 
juns la a VII-a ediție. Proxi
mele întreceri vor avea loc în
tre 24 si 29 mai la Viena.

încă de la inaugurare (1969 
— Niimberg). tinerii noștri po
picari s-au situat în prim-pla- 
nul competiției, echipa mascu
lină si Constantin Voicu la in
dividual urcînd pe treapta a 
doua a podiumului premiaților, 
iar Ilie Băias si Gheorghe Sil
vestru ocupînd locurile 3 și. 
respectiv, 4 în ierarhia conti
nentală. In decursul celor 6 e- 
ditii. reprezentanții tării noas
tre au cucerit 25 de medalii, 
dintre care 10 de aur si tot 
atîtea de argint.

Pregătirile juniorilor români 
în vederea apropiatelor con
fruntări au intrat în linie dreap
tă. ~După mai multe trialuri.

• Intre 8 ți 21 mai se dispută cea de 
a 34-a ediție a „Cursei Păcii", Berlin - 
Praga — Varțovia. Printre cei peste 100 
de rutieri prezenți la start se vor afla ți 
6 componenți ai reprezentativei României. 
Echipa va fi alcătuită din Mircea Romaș- 
canu, Gh. Lăutaru, Cornel Nicolae, Andrei 
Antal, Const. Câruțațu, Ionel Gancea sau 
Traian Sirbu. Antrenorul formației este Ni
colae Voicu @ Intre 26 și 30 mai are loc 
Ja Râvne na Keresken (Iugoslavia) cam
pionatul balcon c de volei feminin, ajuns 
la cea de a Xll-a ediție. Reprezentativa

României, care cuprinde pe Irina Petculeț, 
Victoria Georgescu, Carmen Cadar, luliana 
Enescu, Corina Crivăț, Crina Răuțâ, Maria 
Enache, Ileana DobroscM, Daniela Dră- 
ghici, Gulniza Gelil, Georgeta Lungu ț.a., 
va evolua in compania selecționatelor Iu
goslaviei, Bulgariei, Turciei ți Greciei ® 
O regată de canotaj, la Ptmcearevo (Bul
garia) ți două de caiac-canoe - „Regata 
Moscova" ți „Regata Brandenburg* - vor 
reuni la start și un numeros pluton de per
formeri români. Mai înainte, însă, la 2—3

\\\\\\\\\\\\\\\w^^^

GIMNASTICA

■

Cristina Grigoraș, recentă în
vingătoare in „Turneul cam
pionilor" de la Londra, spor
tivi care a dominat autoritar 
ți „internaționalele" de gim
nastică ale României, ne amin
tește de spectaculoasa lansare 
in arena mondiali a Nadiei Co- 
măneci. Ne vom menține ta a- 
cești parametri ți după Cam
pionatele europene de la Ma
drid ?

Foto : Dragoș NEAGU

Două sînt evenimentele lunii 
viitoare care rețin în cel mai 
înalt grad atenția opiniei publi
ce sportive — Campionatele 
europene feminine (Madrid, 
2—3 mai) și Campionatele eu
ropene masculine (Roma, 23—24 
mai). In timp ce băieții mai au 
aproape o lună pentru ultimele 
pregătiri și perfecționarea pro
gramului liber ales cu care se 
va concura, fetele se află deja 
în capitala Spaniei unde vor 
lua peste două zile startul în
tr-o întrecere de care se leagă 
unele dintre cele mai specta-

De-a lungul celor 9 ani de 
participare, reprezentanții tării 
noastre au cucerit o medalie 
de aur. o medalie de argint și 
cinci medalii de bronz. „Parti
ciparea noastră Ia această edi
ție a campionatelor europene
— ne-a spus Anton Muraru, 
secretar responsabil al F.RJ. și 
antrenor al lotului — se În
scrie in programul de pregăti
re pentru Olimpiada de la Los 
Angeles. In acești trei ani do
rim să progresăm pînă la ni
velul posibilității de a obține 
medalii olimpice. Această pri
mă etapă pe noul drum trebuie 
să confirme valoarea si perspec
tivele unora dintre performerii 
noștri, dar — in același timp
— poate si trebuie să aducă 
judo-ulul și sportului româ
nesc succese de prestigiu".

Nicolae CHINDEA

Ioana Dragu. Ibolya 
Minela Dan, Maria 
Sanda Minciună, EnikO 
Stelian Boariu, Ștefan 

Ion_Dudaș, ErnO Ger- 
Alexandru 

Andrei Marian și 
După

antrenorii Tudor Buzea. Marga
reta Szemany (la fete), Ion 
Pătru șl Gheorghe Dumitrescu 
(la băieți) au reținut următorii 
sportivi : Nineta Badea, Olga 
Psihas. " 
Mathă, 
Zsizsik, 
Fekete, 
Rakoș. 
gely. Ion Frigea, 
Szekely, 
Constantin Stamatescu. 
ultimele întîlniri de verificare, 
ce se vor desfășura în compa
nia selecționatelor similare ale 
R. D. Germane, vor fi defini
tivate cele două echipe repre
zentative. Dornici de a apăra 
prestigiul dobîndit și fiind de 
forte sensibil egale, tinerii noș
tri popicari aspiră la-noi meda
lii.

Traian IOANIȚESCU

ț ț.- ■
* *'t* „x ț*

o între- 
fi cam- 
Jocurile 
secreta-

euîoase afirmări ale școlii ro
mânești de gimnastică.

— Spre deosebire de 
cere pe echipe, cum ar 
pionatele mondiale san 
Olimpice, — ne spunea 
rul Federației române de gim
nastică, prof. Nicolae Viere — 
unde o eventuală greșeală mai 
poate fi corectată, campionate
le europene sînt o competiție 
prin excelență individuală, in 
care sportivele trebuie să-și 
mobilizeze întreaga lor capaci
tate competitională, să concu
reze Ia nivelul maxim al pre
gătirii, pentru că numai astfel 
pot fi realizate victoriile scon
tate. Recentul concurs de la 
Cluj-Napoca ne-a arătat că fe
tele noastre s-au pregătit cn 
multă grijă șl doresc nespus 
să mențină frumoasa tradiție a 
succeselor din uitmiii ani. Deși 
la primul lor concurs oficial 
din acest an — și era probabil 
mult mal bine dacă se găsea 
o posibilitate ea ele să mai ia 
startul in alte întreceri eu miză 
— Emilia Eberle, Rodlca Dun- 
ea și Damitrița Turner an ma
nifestat multă siguranță și sint 
perspective ca în zilele premer
gătoare startului madrilen să 
se mai facă încă unele retușuri, 
pentru ca sîmbătă și duminică

RUGBY ----------------
Un important eveniment rug- 

bystlc va avea drept cadru Mos
cova și va opune echipele na
ționale ale României șl Uniunii 
Sovietice, urmlnd ca acolo, la 17 
mal. Bă se decidă Invtngătoarea 
dta oea mal Importantă întrece
re continentală — campionatul 
F.I.R.A. Și aceasta s-ar cuveni 
să fie echipa țării noastre, deoa
rece ea abordează Întrecerea In 
postură de favorită, postură ca- 
re-1 este conferită de ceile patru 
victorii categorice abținute pe 
rind ta fața reprezentativelor 
Poloniei (33—0), Franței (15—0 II), 
Italiei (35—9), Spaniei (55—5). 
Sigur, rezultatul unul meci nu-1 
niciodată sigur, mal ales cind el 
se dispută „afară", pe terenul 
adversarului. Să nu uităm că 
rugbyștll sovietici slnt in pre- 
gres real. El ne-au dovedit cer
tele Ier calități anul trecut la 
București, cind au dominat jo
cul O rapriză (I), scorul filndu-le 
favorabil la pauză : 8—3 (apoi, 
„tricolorii" le-au „dat” 20 de 
puncte t) ; an demonstrat fru
moase calități șl ta actuala edi
ție a campionatului, plerzînd re
lativ greu ta fața Franței ; 10—23 
(după ca, tot așa, 1a pauză, 
conduceau cu 10—9) șl (aici e 
aici), tavtagtad Italia, la Rovl- 
go, cu 4—3 I Iată dteva argu- 

<

gimnastele noastre să fie 
înălțime la cea de a XIII-a 
edifie a Campionatelor europe
ne. Ne bucură, cu deosebire 
forma sportivă in continuă 
creștere a Cristinei Grigoraș. 
care pare să devină noul lider 
al echipei noastre. Chiar șl 
fără Nadia (al cărei obiectiv 
principal il reprezintă in acest 
an Universiada de Ia București), 
mergem Ia Madrid să luptăm 
pentru medalii, pentru afirma
rea școlii românești de gim
nastică într-o competiție de 
tradiție care reunește în acest 
an peste 50 dintre cele mai 
bune gimnaste ale continentului 
nostru".

In orice caz, este de așteptat 
că gimnastele sovietice, care 
n-au mai cîștigat titlul la in
dividual compus din 1973, sau 
cele din R.D. Germană vor fi 
adversare puternice și vor lup
ta cu siguranță cu toate forțele 
pentru a obține victoria.

Nu avem însă nici o îndoială 
că gimnastele românce nu-și 
vor precupeți eforturile pentru 
a confirma din nou în Europa 
și în lume prestigiosul renume 
al școlii românești de gimnas
tică. A

Constantin MACOVEI

trebui negii-mente care n-ar
Jate_.

Clasa rugbyului 
tnsă in ansamblu 
beneficiind șl de atuul experien
ței mult mal vaste care joaca in 
cele mal multe dintre cazuri un 
rol precumpănitor. Un 10—10 cu 
echipa Iul Graham Mourie („Alt 
Blacks-junlors“) la Wellington, 
un 12—13 cu Țara Galilor, pe 
Arms Park, la capătul' unul med 
magnific, o egalitate cu totul 
măgulitoare, 13—13 cu Irlanda, la 
Dublin, ca și succesul de astă- 
toamnă attt de net asupra „ca- 
coșilor”, toate aceste rezultate 
excelente vorbesc convingător 
despre faptul că rugbyul româ
nesc s-a Instalat ferm pe » po
ziție de frunte pe care nu este 
dispus s-o părăsească nici după 
partida decisivă de la Moscova. 
Precizăm că șl un rezultat de 
egalitate sau chiar o Infringers 
la limită ar menține echipa ță
rii noastre în situația de a cu
ceri pentru a patra oară ,,Cupa 

' ~ Noi însă mizăm pe 
victoriei, astfel ca in 

1931, in care rug- 
vor juca două 

cu primele team- 
șl Noii Zeelande, 

rateu 1

românesc este 
superioară, ea

F.LRJU”.
cartea 
dreptul anului 
byștil romăni 
mari premiere 
uri ale Scoției . 
să nu figureze nici un

DImîtrie CALUMACHI

mai „flotila" va lua parte la Balcaniada 
de la Plovdiv. • Reprezentativa mascu
lină de baschet a României participă (a- 
vind în seria A ca partenere de întrecere 
selecționatele Bulgariei, R. F. 
Olandei, Portugaliei ți Suediei), 
12 mai, la Izmir, la turneul de 
pentru prima grupă valorică a
tului european, ale cărui dispute vor avea 
loc, între 26 mai ți 5 iunie, în Cehoslova
cia. Turneul din Turcia va califica 4 echi
pe, care se vor alătura altor 8.

Germania, 
între 3 ți 
calificare 

campiona-



Dupâ superfurneul dz șah de la Moscova s» FIȘIER • FIȘIER 9 FIȘIER • FIȘIER « FIȘIER ® FI-UR ®'FIȘIER • FIȘIER <J- ----- ----------------v

CARE VALOREAZĂ
CAMPIONATELE EUROPENE

FLORIN GHEORGHIU: „EXISTA Rî

MAI MULT DECÎT 0 VICTORIE //
• ••

— Florin, ai aflat, desigur, că 
superturneul de șah de la Mos
cova a fost urmărit cu un mare 
Interes de iubitorii sportului 
din România. In fiecare dimi
neață, la prima oră, telefoanele 
redacției zbîrnîiau. Aceeași în
trebare : „Ce-a făcut Gheor
ghiu ?“. Și după ce comunicam 
rezultatul, interlocutorii necu- 
noscuți exclamau cu o vizibilă 
tentă de regret : „Din nou re
miză ? !“. Poate că ar fi bine 
să se explice această serie de 
egalități chiar de către autorul 
ei.

— Bineînțeles. Iubitorii de 
șah, dar poate mai puțin cu
noscători ai șahului, trebuie să 
știe că intr-un turneu de ase
menea forță nu este nici ruși
nos și, aș spune eu, nici prea 
ușor să faci remiză in fața ce
lor mai buni jucători ai lumii, 
printre care s-au aflat șl opt 
concurențl din elita marilor 
maeștri sovietici. Consultind 
tabela de concurs, se poate ve
dea, de pildă, că cel de-al doi
lea clasat. Lev Polugaevski, a 
făcut 11 remize, cu una mai 
puțin decit mine. Kasparov și 
Smislov au la activ cite 9 ega
lități, dar și cite o partidă pier
dută. Să notăm că numlărul 
mare de remize nu a influențai 
eu nimic cota foarte ridicată 
de combativitate a turneului, 
care a furnizat partide foarte 
interesante și inovații teoretice 
de mare valoare, cum ar fi 
cele pregătite de Kasparov con
tra lui Gheller, in Apărarea si- 
ciliană, de Karpov cu Beliavski 
și Karpov cu Gheller in Gam
bitul damei, de Karpov cu Ti- 
man, in Apărarea Tarasch, de 
Polugaevski cu Torre, in Apă
rarea slavă și de mine contra 
lui Timman, in Indiana veche. 
Remize de mare luptă au fost 
consemnate în intilnirile mele 
eu Beliavski și Petrosian (in 
ambele am avut negrele), sau 
fel dramatica partidă dintre Pe
trosian și Karpov, in care s-a 
dat o luptă înverșunată, ambii 
jucători trecind pe lingă victo
rie. Să nu blamăm, așadar, ,ja- 
priori" remizele. In șah există 
nenumărate exemple de remize 
care valorează mai mult decit 
o victorie...

sau un pion slab, o piesă a ad
versarului prost 
tele. Din acest 
dere, Karpov mi 
in intilnirea pe 
disputat cu vechiul său 
Korcinoi Desigur, intilnirea nu 
trebuie considerată dinainte ju
cată și prietenul meu Karpov 
este primul care mi-a mărturi
sit acest lucru. Nu trebuie ne
glijată nici diferența de virstă 
(aproape 20 de ani) dintre cei 
doi competitori

— Ce se poate spune despre 
organizarea turneului ?

— Organizarea turneului

plasată și al- 
punct de ve- 
se pare favorit 
care o are de 

rival.

Alehin, 
Sărbăto- 
fost mai 
partidele

a 
fost excepțională. S-a jucat in 
sala de festivități a hotelului

au pățit Capablanca, 
Botvinnik, Petrosian, 
riții de la Moscova au 
prudenți și au remizat 
susținute in ziua cind iși săr
bătoreau aniversarea.

— Planuri de viitor 7
— Am un sezon foarte greu, 

al cărui punct final il va con
stitui turneul zonal, organizat 
pentru prima dată in țara noas
tră, la Băile Herculane. 
atunci voi juca la un 
de mari maeștri, organizat 
Baden-Baden, 
nia, apoi 
al S.U.A. 
in ultimii 
masters".

— Ce impresie a lăsat jocul 
campionului mondial Anatoli 
Karpov, privit — mai ale» — 
prin prisma meciului pe care 
îl va avea de susținut, in sep
tembrie, cu Viktor Korcinoi 
pentru titlul suprem 7

— Karpov s-a aflat la Mos
cova in forma sa de virf. In 
special jocul său eu albele a 
fost de o mare siguranță, «l 
realizind un scor de 6 puncte 
din 7 posibile. Cu negrele • 
făcut 6 remize. Este impresio
nantă simplitatea mijloacelor 
tai tehnice în realizarea celor 
mai mici avantaje : un ctmp

FlorinKarpovAnatoli
Gheorghiu, doi mari adversari, 

doi buni prieteni

International din incinta Cen
trului de comerț exterior al 
U.R.S.S La fiecare rundă asis
tau cam 2 000 de spectatori, iar 
alți 1 000 se aflau in holul hote
lului unde, pe șapte televi
zoare, se reproduceau automat, 
printr-un perfect sistem elec
tronic, mutările efectuate in 
fiecare partidă. Mari maeștri 
comentau pentru public desfă
șurarea luptei de pe table, 
timpul turneului 
concurenți și-au 
de naștere. La 
tisch a împlinit 
8 aprilie eu am 
ani, iar la 13 aprilie Kasparov 
și-a serbai cea de-a 18 aniver
sare. Organizatorilor nu le-a 
scăpat aceasta, fiecăruia fiin- 
du-ne oferit seara, după rundă, 
cile un tort imens reprezentind 
o tablă de șah cu piese de... 
ciocolată. Printre șahiști există 
o „superstiție" : in general, ju
cătorii au pierdut cind și-au 
sărbătorit ziua de naștere. Așa

In 
trei dintre 

sărbătorit tina 
4 aprilie Por- 
44 de ani, la 
împlinit 37 de

ACTUALITATEA ȘAHISTA
4% P (1), Ivkov 4>a p, Victor 
Clocâltea 4 p, Calvo 3‘A p. 
”*tn runda a 7-a, Victor Cio- 
câltea a pierdut la Marovici (Iu
goslavia), Tal l-a învins pe 
Calvo, Rivas pe Vera, Martinn 
a ciștigat la Bellon, iar partida 
Ivkov — Fernandez s-a termi
nat remiză.

„Șl DE LA ALICANTE

CUPA EUROPEI 
PENTRU JUNIOARE

BELGRAD, 29 (Afferpres). — 
în runda a 9-a a „Cupei Eu
ropei" — junioare delaPanonia 
fahista Smaranda Bodcu a 
▼ins-o
Karry Grows din 
Mariana Bădici, a 
iugoslava Vujici.

Pe primul loc a
loneza Malgorjata Wize cu 
urmată de Stupina (U.R.SJ5.) 
V/j p, Boicu (România) p 
(1)-. 7. Bădici (România) 
p etc.

ln 32 de mutări 
Anglia, 
remizat

trecut

ta
pe 
iar 
cu

po-

4%

La Alicante (Spania) in run
da a patra, Rodriguez a cîști- 

Mihai Șubă a 
danezul 

Învins pe
TURNEUL DE LA

,COSTA DEL SOL*...L
r După 7 runde, tai turneul 
„ Cos ta del Sol“, care se desfă
șoară la Malaga, conduc Tal

gat la Eslon, 
pierdut partida cu 
Hoy. iar Deltell l-a 
Durao.

Conduc : Rodriguez 
Deltell (Spania) și Hoy (Dane
marca) cu cite 4 p, Mihai Șubă 
(România). Castro (Columbia) 
și Burdio (Spania) cu cite 3 p.

(Peru),

TELEX •
AUTO O Cea de-a patra probă 

a C.E. (formula 1) desfășurată la 
Nurburgring (R. F. Germania) a 
fost dștlgată de belgianul Thierry 
Boutsen („March B.M.W”).

CICLISM ® Etapa a 7-a â Tu
rului Spaniel (Eclja — Jaen) a 
revenit spaniolului Juan Fernan
dez — 181 km In 5h 17:55,0. In cla
sament lider se menține francezul 
Regis Clere, urmat de danezul 
Marcussen la 2 s șl italianul Bat- 
taglln la 17 s • După trei etape, 
tn „Turul regiunilor" (Italia) se 
menține lider sovieticul Zagret-

Pini 
turneu 

la 
in R.F. Germa- 

la campionatul open 
pe care l-am ciștigat 
doi ani și la „Lloyds 
la Londra.

— Comentînd turneul de la 
Moscova, în ziarul „Sovietski 
gport", campionul mondial, A- 
natoli Karpov, îl „vedea" pe 
Florin Gheorghiu printre par
ticipanta la meciurile candida- 
ților din viitorul ciclu al luptei 
pentru titlul suprem. Ce 
poți spune despre această 
preciere ?

— Voi căuta să nu infirm 
pronosticul primului șahist al 
lumii.

£
in-

ne
a-

Valeriu CHIOSE

Pentru o 13-a oarS, cele mai 
bune gimnaste de pe continentul 
nostru se întTInesc, In zilele de 2 
și 3 mai, la Madrid, pentru de
semnarea campioanelor europene 
la individual compus șl pe apa
rate. Cu o tradiție de aproape 
25 de ani, _ ”
continentală a fost creată 
1957, prima ediție fiind găzduită 
de București, la sala Floreasca, 
sub titulatura de „Cupa Euro
pei*. în continuare, campionatele 
europene feminine au fost găz
duite de următoarele orașe î 
1959 - Cracovia, 1961 - Leipzig, 
Î963 - Paris, 1965 - Sofia, 1967 
— Amsterdam, 1969 — Landskrona 
(Suedia), 1971 - Minsk, 1973 - 
Londra, 1975 - Skien (Norvegia), 
1977 - Praga, 1979 — Copenhaga.

Mal puțin ediția din 1963, de 
la Paris, gimnastele

aceasta competiție 
în

românce au

fost pre7ente la toate edițî’le 
campionatelor europene, ultimele 
trei (Skien. Prago și Copenhaga) 
dominîndu-le autoritar prin gim
nasta de reputație mondiala care 
este Nadia Comâneci. Cîșt’gînd 
pentru a tre.a oaia consecutiv 
titlul de campioană absolută a 
Europei, în 1979 la Copenhaga, 
Nadiei Comăneci i-a revenit, de
finitiv, frumoasa cupă de argint 
instituită in 1957 de federația 
noastră de specialitate. Dintre 
gimnastele românce care au evo
luat în cadrul campionatelor eu
ropene, succese de prestigiu au 
obținut, de asemenea, Emilia E- 
berle în 1979, Alina Goreac în 
1973 și 1975, Elena 
Sonia lovan în 1957 
ca Grigoraș in 1973.

lată cîștigătoarele 
campioane absolute

Leuștean și
și 1959, An-

titlurilor de 
Europei:ale

38,465
37,833
38,500
37,232

Larisa Latinina (U.R.S.S.)
Natalia Kot (Polona)
Larisa Latînina
Mirjana Bilic (Iugoslavia) 
Vera Ceaslavska (Cehoslovacia) 38,899

Vera Ceaslavska
Karin Janz (R.D. Germană)
Ludmila Turifceva 
Tamara Lazakovici 
Ludmila Turișceva 
NADIA COMANECI 
NADIA COMANECI 
NADIA COMANECI

Dupâ cum se vede, punctajele 
realizate de multipla noastră 
campioana în 1977 fl 1979 sînt 
cele mai rid cate dîn întreaga 
Istorie a campionatelor europe
ne, fapt care vorbește de la si
ne despre valoarea înaltă atinsă 
de Nadia Comâneci. Să mai a- 
mintim că la prima sa part’d- 
pare l« campionatele europene, 
în 1975, la Skien, Nadia a ob
ținut patru medalii de aur șl

1957 
1959 
1961 
1963 
1965 
1967 
1969 
1971

1973 
1975 
1977
1979

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

(România)

de
ea

38,965
38,650

38,850
38. 10
38,850 
39,300
39. 45
in 1977, Pra-una

9a, 
de aur 
ralele) 
turi), 
bîrnâ < 
finale, 
haga, 
mul loc la individual _ ,__ ,
sărituri și sol, și a obținut me
dalia de bronz la bîrnâ.

argint,
o ciștigat două __

(individual compus și pa< 
și una de argint (sari* 

în condițiile în care Ia 
șl sol nu a participat Io 
Acum doi ani, la Copen- 
Nadia s-a situat pe pri- 

compus,

la 
medalii

•

Of 
JM 
ț/>
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uș
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CAIACISTII SI CANOISTII ROMÂNI- - IJ
PREȘEDINTELE C.I.O.

■J * LA SARAJEVO

GATA DE START
ÎN ÎNTRECERILE BALCANICE

Sîmbătă și duminică, la 
Plovdiv (Bulgaria), va avea loc 
cea de a Vl-a ediție a campio
natelor balcanice de caiac-ca- 
noe. întrecerea la care parti
cipă sportivi și sportive din 
Bulgaria, Iugoslavia și România 
se va desfășura pe lacul din 
centrul orașului (în apropierea 
stadionului Trakia).

La competiție țara noastră va 
fi reprezentată de cei mai buni 
specialiști ai caiacului și canoei, 
selecționați în urma cîtorva 
concursuri și care speră ln obți
nerea de noi rezultate valoroa
se, pe măsura prestigiului de 
care se bucură școala româ
nească în acest sport.

Antrenorul federal Cornelia

Birsănescu ne-a anunțat parti
ciparea următorilor sportivi : 
Maria Ștefan, Elisabeia Băbea- 
nu, Agafia Buhaev, Nastasia 
Buri (caiac), Ion Birlădeanu, 
Vasile Diba, Marian Ciobanu, 
Petrică Dimofte, Ion Geantă, 
Alexandru Giura și Nicolae Ti
en (caiac), Ivan Patzaichin, Do- 
bre Nenciu, Toma Simionov și 
Mihail Timofle (canoe).

Sportivii români vor evolua 
in toate probele prevăzute in 
program : FETE 500 m : caiac 
simplu, dublu și patru ; BĂ
IEȚI, 500 m : caiac simplu, du
blu și patru ; 1000 m : caiac 
simplu, dublu și patru ; CA
NOE, 500 și 1 000 m, simplu și 
dublu. (P. I.).

Președintele Comitetului in
ternational olimpic Juan Anto
nio Samaranch a sosit la Sara
jevo, orașul care va găzdui în 
anul 1984 întrecerile Jocurilor 
Olimpice de iarnă. J.A. Sama
ranch va purta discuții cu or
ganizatorii celei de-a 14-a ediții 
a „Olimpiadei Albe".

ÎN CAMPIONATUL
DE RUGBY AL U.R.S.S.’
MOSCOVA (Agerpres). — In e-' 

tapa a doua a campionatului 
U.R.S.S. de rugby V.V.A. Mokins 
a dispus de Lokomotiv Tbilisi cu 
30—18. In clasament conduc echi
pele V.V.A. Mokino. Lokomotiv 
Moscova și Fili Moscova — cu 
cite 2 victorii.

Cel mai bun realizator în acest 
început de campionat este inter
naționalul Vladimir Bobrov 
(V.V.A. Mokino), care a Înscris 
39 de puncte.

TRIUNGHIULAR DE I\OÎ

TILAS: „PREVĂD 0 LUPTĂ STRlNSĂ IN MECIUL DIN CUPA DAVIS"
BUENOS AIRES, 29 (Ager- 

pres). — Intr-un interviu acor
dat agenției spaniole de presă 
EFE, tenismanul argentinian 
Guillermo Vilas a declarat : 
„Prevăd o luptă strlnsă in 
meciul de tenis pentru Cupa 
Davis dintre formațiile Româ
niei și Argentinei. Românii vor 
fi greu de învins, după calită
țile pe care le-au arătat în pri
mul tur al competiției, eînd au 
întrecut echipa Braziliei, gi in

condițiile in care joacă pe pro
priul teren".

• In turneul final al con
cursului de la Parloli-Roma, 
Florin Segărceanu a debutat 
victorios, întrecînd pe italianul 
Ercoli cu 7—6, 6—2 șl-1 va ln- 
tilni în sferturi pe Benavides 
(Bolivia).

• La Dallas, in faza finală 
a „W.C.T.", John McEnroe l-a 
Învins cu 7—5, 8—4, 8—3 pe 
Bandy Mayer.

RECORDURILE IN BAZIN SCURT ALE ÎNOTĂTORILOR
Toate tratatele de specialitate 

afirmă (șl confirmă) că pregăti
rea de bază a unul Înotător pen
tru marile performanțe se face 
ki sezonul indoor, mal precis in
tre lunile octombrie șl aprilie, 
cfnd activitatea (cu mid excepții) 
se desfășoară în bazine acoperi
te. Iar vara, clnd Începe „valsul 
recordurilor-, performerii nu fac 
decit să repete ce au învățat in 
lunile de Iarnă, să perfecționeze. 
Cel mal mulțl dintre campionii 
piscinelor, și antrenorii lor, pre
feră în sezonul rece bazinele de 
25 m (sau 25 yarzl, in S.U.A. și 
Canada) ; pe de o parte, pentru 
că înotătorul se obișnuiește cu rit
mul rapid, își poate Îmbunătăți 
mai ușor startul șl Întoarcerile, 
iar pe de altă parte, deoarece an
trenorului îl este mai lesne să in
tervină prompt cu observații teh-

TELEX e TELEX • TELEX •
dinov, urmat de coechipierii săi 
Barinov la 3 s. Mitcenko — la 
17 s și Suhurucenko la 35 s.

HANDBAL • „Cupa cupelor" 
a fost clștigată de formația fe
minină Spartakus Budapesta, 
care, ln returul finalei a Învins, 
pe teren propriu, cu 22—17 (11—7) 
echipa iugoslavă Sekulic Somber.

FOTBAL • In C.E. (tineret) : 
Iugoslavia — Grecia 1—1 (1—1) ; 
R.F. Germania — Austria 4—0 
(1—0); Franța — Belgia 1—0 (0—0) 
• In preliminariile C.M. ; Thai-

LA LEEDS
Triunghiularul de înot de la 

Leeds (Anglia) a 
de R.F. Germania, 
tă de Anglia, 244 
174 p.

Cîteva rezultate 
200 m liber : Knust 
1:53,73 ; 200 m bras: Moorhouse 
(A) 2:24,77 ; 200 m fluture :
Kraus (R.F.G.) 2:04,01 ; femi
nin : 100 m spate : Bosga (O) 
1:06,02 ; 100 m liber : Croft (A) 
57,59 ; 200 m mixt : Verstappen 
(O) 2:23.12.

fost ciștigat
271 p, urma- 
p și Olanda,

masculin :
(R.F.G.)

TELEX
landa 
Meci
R. F.

— Malayezia 2—2 (1—1) • 
amical : Portugalia (B) —
Germania (B) : 0—2 (0—1)

9 in 
tîlnesc, 
cova și S.K.A. Rostov pe Don.

POLO © In turneul de la Long 
Beach, reprezentativa U.R.S.S., 
deținătoarea tlJului olimpic, a 
obținut a treia vclorle consecu
tivă : 15—5 cu Bulgaria. Alte re
zultate : Ungaria — Spania 11—6 ; 
Iugoslavia — Cuba 11—6 ; S.U.A. 
— Australia 9—5.

finala Cupei U.R.S.S. se in
ia 9 mai, Spartak Mos-

nice. Concursurile sînt foarte de
se ln aceste luni, înlocuind antre- 

• namentele de vineri, sîmbătă și 
duminică și — să vă reamintim
— pină în 1957, F.I.N.A. recunoș
tea oficial șl recordurile stabilite 
tn bazin scurt.

In ultima vreme, tot mai dese 
au fost vocile care s-au pronunțat 
ln favoarea unor competiții ofici
ale șl a unor liste de recorduri 
pentru bazinul de 25 m. .Dacă 9-a 
ajuns ca și „Cupa Europei* să 
fie organizată tn bazin scurt (An
tibes. decembrie 1980) — scrie Pat 
Besford Ir. „Swimming news" care 
apare la Londra, de ce să nu 
avem șl recorduri oficiale 7* 
F.I.N.A., care optează șl pentru 
„Cupa mondială" în sezonul in
door, va decide anul acesta.

înotătorii din întreaga lume, dar 
ln special cel din R. D. Germană, 
S.U.A. și U.R.S.S., din Canada, 
Suedia, Olanda și Italia au rea
lizat în ultimele luni performan
țe eu totul ieșite din comun. în 
16 din cele 24 de probe lndi- 
vf du 1 o au fost stabilite „recor
duri mondiale" neoficiale. Unele 
au fost obținute de sportivi con
sacrat! : 
(U.R.S.S.) 
Robertas
— 200 m 
(s.rr.A.) î :57.i9 
Aleksandr
1 :59,84 — 200 m mixt, Mary
Meagher (S.U.A.) 58,91 — 100 m
fluture și 2:05,65 — 200 m fluture, 
Ines Diers (R.D.G.) 16:03,62 —
1500 m liber și Tracy Caulkins 
(S.U.A.) 2 10,80 — 200 m mixt șl 
4:33,44 — 400 m mixt &i paralel, 
au fost consemnate rezultate ase
mănătoare și din partea celor mal

Vladimir Salnikov 
3:46.41 — 400 m liber, 

Julpa (U.R.S.S.) 2:12,77
bras, Craig Beardsley 

200 m fluture, 
Sidorenko (UJl.S.S.) 

200 m mixt, 
58,91

valoroși reprezentanți al ,,noului 
val“ : Rick Carey (S.U.A.) 55,29 — 
100 m spate și 1:59,49 — 200 m 
spate, Alex Bauman (Canada) 
4:12,67 — 400 m mixt.

în. urma acestor lideri al fie
cărui procedeu se află, la dife
rențe minime, sportivi la fel de 
valoroși printre care și două îno
tătoare românce. Carmen Bunaciu 
și foarte tînăra Anca Pătrășcoiu 
(va împlini 14 ani, în octombrie). 
Ambele se află- între primele zece 
performere ale lumii, în acest se
zon, la 100 m spate. Bunaciu, tn 
plus, deține și locul I la 200 m 
spate cu 2:12.16.

Iată, dealtfel, clasamentele ce
lor mai bune performere din lu
me, în bazin de 25 m, în peri
oada octombrie 1980 — aprilie 
1981, la 100 m și 200 m spate, al
cătuite de Nick Thierry de 
„Swim Magazine' " “

100 m : Tracy Caulkins (S.U.A.) 
61,11 ; Carmen Bunaciu (România) 
61,56 : Ina Kleber (R.D.G.) 62,56 ; 
Rica Rein is ch (R.D.G.) 62,93 ; Patty 
Gavin (S.U.A.) 63,80 ; Marion Aiz- 
pors (R.F.G.) 63,90 ; Larisa Gor-
ceakova (U.R.S.S.) 63,93 ; Birgit 
Meineke (R.D.G.) 63,96 ; Manuela 
Carosi (Italia) 64,20 ; Anca Pă
trășcoiu (România) 64,23 ;

200 m : C. Bunaciu 2:12,16 ; L. 
Gorceakova 2:13,23 ; Cornelia Polit 
(R.D.G.) 2:14,75 ; P. Gavin 2:15,74 ; 
Jennifer Bouli-anne (Canada) 
2:15,76 ; I. Kleber 2:16,33 ; Kevyn 
Staford (Canada) 2:17,32 ; R. Rei- 
nisch 2:17,50.

Adrian VASILIU

la 
din Toronto :
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le ceară 
tehnicienii

luptător 
ulu’tor în

Anglia 
România 
Norvegia 
Ungaria 
Elveția

1.
2.
3.
4.
5.

I

că echipa

iQUDACHc

intervenții deosebite in 
partidă. în min. 68 — 
corner pentru echipa 
acordat de căpitanul 

englez. Watson. în

au 
jucătorii români, dâr 
elevii lui Greenwood 

atac, după tactica ore- 
a centrărilor înalte si

Aseară, pe Wembley, în preliminariile C. M

ANGLIA-ROMÂNIA 00
UN REZULTAT DE PRESTIGIU AL FOTBALULUI NOSTRU

EL MUNDIAL-82SANSE SPORITE DE CALIFICARE PENTRU
LONDRA. 29 (prin telefon).

Un rezultat mare, un punct la 
fel de mare in „bătălia califi
cării". echipa României avînd 
astfel excelenta poziție a lui 
plus 2 în cadrul unei grupe în 
care și-a epuizat jocurile cu 
Anglia, reușind trei puncte în 
dubla 
voritâ, 
in șah.

Ceea 
primul 
noastre 
tea cu 
șului englez din start, care o 
dată epuizat — și ca urmare a 
numeroaselor 
oase — a 
României să 
prin devieri 
permis și cîteva contraatacuri 
de efect așa cum s-a întîmplat 
în cazul celei mai mari ratări 
a meciului, cînd Shilton; dez
echilibrat, a respins miraculos 
.golul ca și făcut" al lui Bă
lăci.

Astă-seară. pe Wembley, s-au 
înfruntat două tehnici deosebi
te și două moduri de a privi 
fotbalul. Englezii au ajuns la 
o maximă simplificare, care 
conferă jocului lor ceva previ-

zibil și „deja văzut", în timp 
ce echipa noastră a lăsat im
presia că poate inventa mereu 
soluții noi, care i-au și pus — 
nu o dată — la încercare ne fot
baliștii Insulei. Din acest punct 
de vedere, am putea chiar re-

marcaj riguros, care a .,scos~ 
numeroase mingi din grămezile 
engleze, s-a demareat eficace 
a' ieșit simplu din clinciurile 
defensivei și a avut in Iorda
che, în Sameș și în Ștefănescu 

.triunghi de aitr", care a 
superioritate

i marea fa- 
văzut ținută 
propriu.
subliniat, in

întîlnire cu
care s-a t
pe teren
ce e de

rînd in iocul echipei 
sint calmul si sebrieta- 
carc a făcut față iure-

încercări infructu- 
făcut ca echipa 
echilibreze jocul 
subtile, care au

CLASAMENTUl 
GRUPEI

greta faptul 
nu a cutezat mai mult, 
ales după pauză, cînd, in ciuda 
superiorității teritoriale a gaz
delor si a ___ L'
conduse frumos de 
mijlocașii noștri au 
un pericol real la 
Shilton.

Echipa României 
maturitate. Ea a

noastră 
mai

ocaziilor, mingile 
atacantii și 
reprezentat 
poarta

a jucat 
asigurat

Duminica in Divizia „A"

ETERNUL DERBY STEAUA - DINAMO
DOMINĂ ETAPA A 26-a

^'\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ PROG RAMU L

Petroșani 
București

JIUL - A.S.A. TG. MUREȘ
SPORTUL STUD. - PROGRESUL-VULCAN

(stadionul Politehnica)
CHIMIA ““ —
STEAUA

țstodlonul_ Steaua — meci
Timișoara : 
lași : 
Cluj-Napoca : 
Bacău : 
Craiova :

Cu excepția i
ora 18.

Rm. Vil cea 
București :

„POLI”
POLITEHNICA
„U-
SPORT CLUB 
UNIVERSITATEA

meciului Steaua —

^AWWWWWWWWWWI

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 25 16 2 7 47-20 34
2. Dinamo 25 14 4 7 42-22 32
3. F.C. Argeș 25 13 3 9 39-28 29
4. F.C.M. Brașov 25 12 4 9 30-28 28
5. Corvinul 25 12 3 10 45-32 27
6. S.C. Bacâu 25 11 5 9 35-31 27
7. Steaua 25 10 6 9 39-32 26
B. Chimia 25 12 2 11 37-43 26
9. „Poli“ Timiș. 25 11 3 11 25-31 28

10. „U“ Cluj-Nap. 25 11 3 11 31-40 25
11. A.S.A. Tg. M. 25 10 4 11 37-44 24
12. Jiul 25 11 1 13 32-32 23
13. F.C. Olt 25 9 5 11 28-35 23
14. Progresul V. 25 9 5 11 33-42 23
15. Sportul stud. 25 10 2 13 30-32 22
16. Polit. lași 25 9 4 12 35-37 22
17 F.C. Baia Mare 25 8 3 14 26-39 19
18. F.C.M. Galați 39 6 3 16 28-51 15

După „um se știe, 
mentul primei divizii 
cristalizat încă. Se 
destinul unei singure 
F.C.M. Galati, ultima 
soarta celorlalte mai 
tîrna Încă de un singur meci. 
Din acest punct de vedere, e- 
tapa de duminică 3 mai. eta
pa a 26-a, are și ea 
ei : pe una dintre ele o 
căuta în iarba terenului 
„Regie" fotbaliștii de la Spor
tul studențesc și cei de la Pro- 
gresul-Vulcan, vecini în clasa
ment. tn zona retrogradării $1

un „I
anulat presupusa
a jocului aerian al englezilor, 

în fața „tricolorilor", care au 
închis toate culoarele

BRAVO, BĂIEȚI!
Scriam după infringeole din meciurile-test de la Tel Aviv 
Copenhaga că fotbaliștii noștri sint cu siguranță capabili 

să joace mai bine, SA LUPTE cu mai multă ombiție, să se 
angajeze mai puternic și SA SE DĂRUIASCĂ TOTAL in con
fruntarea de la Londra, într-un meci de 'eferință pentru 
echipa noastră, ca și pentru cariera și viața fiecăruia din
tre ei.

Scriam că Al NOȘTRI sint in stare să joace pe Wembley 
la nivelul, văiut pe micul ecran, al fotbaliștilor elvețieni și 
chiar mai bine decît ei.

Așa a fost.
Le mulțumim din toată inima. Le mulțumim că s-au con

firmat pe ei înșiși I
Le mulțumim, lui Sameș, Iordache, Beldeanu, Ștefănescu. 

Bălăci și celorlalți
Nu uităm, în aceste clipe, nici aportul colectivului tehnic 

care a răspuns de pregătirea echipei naționale : Ștefan 
Covaci — Valentin Stănescu - Victor Stănculescu - dr. 
Dumitru Tomescu. El, acest colectiv, a avut tăria - și înțe
lepciunea I - „să meargă" tot pe formula de echipă pe 
care o pregătește de luni de zile, rezistînd panicii și solu
țiilor de ultimă oră pe care unii se grăbeau să 
după eșecurile din ultimele două meciuri-test. Și 
echipei naționale au avut dreptate

Cu imaginea vie in minte a acestui minunat 
care este Sameș, a „îngerului păzitor" Iordache. 
cîteva intervenții, ca și a lui Beldeanu, gîndireo cea mai 
limpede ieri, pe Wembley, am încercat, tîrziu in noapte, 
să adormim, gindindu-ne că echipa României s-a apropiat 
cu un pas mare, mult dorit, de El Mundialul spaniol.

Marius POPESCU

clasa- 
nu s-a 
cunoaște 

echipe, 
clasată, 

poate a-

„cheile 
vor 
din

- F.C. OLT
- DINAMO 

televizat de la ara 16)
- F.C. ARGEȘ
- F.C.M. BRAȘOV
- F.C. BAIA MARE
- CORVINUL
- F.GM. GALAȚI

Dinamo, celelalte partide încep la I
despărțiți de un singur punct, 
pe care gazdele Intenționează 
bineînțeles, să-l anihileze. Dar 
dacă nu va fi așa 17 Alți ve
cini de clasament, aflați la a- 
ceea^i distantă 
Jiul șl A.S.A. Tg. Mureș, 
vor înfrunta in meci direct, la 
Petroșani. Un meci test se va 
disputa la Bacău, verif icînd 
două echipe tinere, afirmate în 
acest sezon, principale furni
zoare ale lotului national de 
tineret : Sport club din locali
tate șl Corvinul din Hunedoara. - 
Scărmănat! serios in etapa pre
cedentă (0—4 la Hunedoara), 
piteștenii Iu! Halagian . vor ur
mări, pe malul Begăi. reabilita
rea, apărîndu-și, în același 
timp, locul de pe podium.

Dar etapa a 26-a va respira, 
în primul rînd, prin 
de tradiție Steaua — 
Nostalgia veritabilelor 
de altădată este prea 
pentru a mai ține seamă 
faptul că Steaua atacă această 
întîlnire de orgoliu de pe o 
poziție pierdută în 
plutonului...
Universitatea Craiova. < 
odihnește internaționalii 
solicitați pe Wembley. Joacă a- 
easă, cu ultima clasată, F.C.M. 
GaIațL_

remontabilă.
se

partida 
Dinamo 
derbyuri 

puternică 
de

mijlocul
Cit despre lideră, 

ea își 
săi

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI...
• PROGRAMUL JOCURILOR DB 

DUMINICA DIN CAPITALA. In 
Divizia „B“ : Rapid — Mecanică 
tină, pe Stadionul Republicii, de 
la ora 11,30 ; Autobuzul — Meta
lul, pe stadionul Autobuzul. și 
Sirena — ROVA Roșiori, pe sta
dionul Sirena. Ambele întîlnirt 
vor începe la ora 11 tn Divizia 
„C“ : Tehnometal 
(stadionul Laromet). Automatica 
— T.M.B. (stadionul Automatica) 
și Danubiana — Flacăra roșie 
(stadionul Danubiana). Toate cele 
trei partide încep la ora 11.
• MECIUL SELECȚIONATEI 

DE JUNIORI A R.D GERMANE 
în compania ecbipei de perspec-

I.C.S.I.M.

ttvă a țării noastre nu ra 
avea lac la Piei ești, cum a 
anunțat inițial, ci în Capitală, 
pa Stadionul Republicii, duminică 
la era 10, in deschiderea meciu
lui Rapid — Mecanică fină.
• ASTAZI la ora 17,30, 

stadionul 1 Mal din Pitești 
dispută un interesant meci 
amintirilor între F.C. Argeș 
Rapid (old-boys).
• SELECȚIONATA BRĂILEI

„TRICOLORII HO- 4—4 (1—1).
Marți a avut loc pe stadionul 
Municipal din Brăila meciul Ami
cal dintre „internaționalii 70“ șl 
Selecționata Brăilei. Scor 4—4 (1—1) 
(N. Costin — coresp.).

mai 
fost

pe 
se 
al
*1

avut resursele tehnice 
prelucrării multor mingi in mo
mentul trecerii din apărare in 
atac, echipa engleză s-a văzut 
„închisă", ea nereușind să-și 
facă jocul, totul reducîndu-se 
la vechea centrare cu boltă. O- 
cazille engleze au apărut in urma 
puținelor încercări de. pătrun
dere frontală.

Această nouă „remiză" pe 
Wembley, după 12 ani, demon
strează că echipa României tre
buie să fie mai conștientă de 
valoarea sa. Rezultatul cu echi
pa Angliei, intr-un meci oficial, 
îi asigură o sporită cotă inter
națională, care trebuie confir
mată, peste două săptămîni, la 
Budapesta.

necesare

Circa 70 000 de spectatori pe 
stadionul Wembley din Londra, 
la partida Anglia—România, din 
cadrul preliminariilor C.M gr 
IV. Vreme rece. duDâ ce plouase

Înaintea partidei, deci un gazon 
ud. Lovitura de începere 
avut-o 
imediat 
trec la 
vizibilă _ 
lungi, de Pe ambele aripi. A- 
cestea nu sint însă valorificate 
datorită jocului exact al apără
rii echipei României. în care 
Sameș și Iordache au cules cu 
siguranță marea majoritate a 
baloanelor aeriene.

în min. 7. prima acțiune pe
riculoasă a gazdelor. Coppell 
centrează de Pe dreapta, min
gea reluată de Brooking cu 
capuL trecînd peste poartă. Trei 
minute mai tîrziu. consemnăm 
primul șut la poarta lui Shil
ton, expediat de Beldeanu din- 
tr-o lovitui ă liberă de 1a a- 
proximativ 25 m. în min. 13 și
15 Iordache și. respectiv. Sameș 
resping excelent baloanele ae
riene care îi căutau pe Francis 
și Woodcock. Echipa englc ă 
continuă să dețină inițiativa, 
orofitîn'd și de faptul că linia 
mediană a reprezentativei noas
tre nu reușește să păstreze ba
lonul. în min. 26 Brooking îl 
găsește complet liber la 6 m pe 
fundașul Osman, intercalat în 
atac, si acesta suteaz.ă în Icr- 
dache 1 A fost Drima mare o- 
cazie de gol a echipei Angliei, 
în min. 31 și 32. goalkeeper-ul 
echipei noastre se remarcă din 
nou la suturile lui CoppcII. O 
fază surprinzătoare de atac a 
echipei noastre a fost cît pe aci 
să se soldeze cu deschiderea 
scorului. în min. 35 Bălăci tri
mite balonul cu capul de la
16 m. cu boltă. Shilton alunecă, 
balonul se îndreaptă spre gol, 
dar portarul englez revine si 
scoate mingea in extremis de 
oe linia porții. Echipa noastră 
se vede mai mult în joc. dar 
în min. 40 din nou Osman vine 
tn atac si șutează de la 16 m. 
foarte puternic, 
pul din stingă 
dache.

După pauză, 
ocazie de gol a 
— care a al arat mult mai pu
țin coerent decît în prima «re

razant cu stîl- 
portii lui Ior-
cea mai mare 
echipei engleze

priză — s-a petrecut in min. 53. 
la originea ei stind. însă, sin
gura mare eroare de apărare a 
formației noastre. Negrilă a 
pasat defectuos înaooi. mingea 
a ajuns la Francis care, deși a 
evitat încercarea de deposedare 
a lui Ștefănescu. precum și plon
jonul lui Iordache. la marginea 
suprafeței de pedeapsă a șutat 
dar Sames a intervenit salva
tor. Dealtfel. Sames a mai avut 
Si alte 
această 
primul 
noastră, 
team-ului
min. 72. Wilkins șutează peri
culos din interiorul careului, 
mingea ocolind de puțin poarta, 
iar două minute mai tîrziu Icr- 
dache plonjează temerar la pi
cioarele lui Coppell. în apro
pierea punctului de 11 m. lo- 
vindu-se la cap.. Dintr-o lovi
tură liberă in favoarea Angliei 
(min. 76) a ieșit... un contra
atac periculos al formației noas
tre. prin Crișan. CLman opnn- 
du-1 cu dificultate. In ultimele 
10 minute, galeria engleză în
cearcă fă dea aripi echipei fa
vorite pentru a forța victoria, 
dar echipa noast ă se apă a cu 
calm si luciditate, meciul în- 
cheindu-se cu unul din nume
roasele dar. ineficientele coi oere 
executate de formația gazdă. Și 
rezultatul final, nn scor alb. 
excelentă premisă pentru califi
care a echipei României.

Arbitrul Heinz Aldinger (a- 
jutat la linie de G. Linn si 
H. Joos), toti din R.F.G.. a ar
bitrat foarte 
echipe :

ANGLIA : 
son. Watson. 
Robson. Wilkins. Brooking (min. 
70 McDermott) — Coppell, Fran
cis. Woodcock.

ROMANIA : Iordache 10
— Negrilă 8. Sames 9. Ștefă
nescu 84-, Munteanu II 8 — 
Stoica 8 Beldeanu 8 + . Iordă- 
nescu 8 — Crișan 7. Cămătaru 
7 4-, Bălăci 8.

bine următoarele

Shilton — Ander- 
Osman. Sansom —

Eftimie IONESCU

feri după-amia a. pe --tadio- 
nul Sportul studențesc din Ca
pitală, echipa de juniori a 
României a obținut o frumoa
să victorie de palmares. în în
tîlnirea amicală cu echipa simi
lară a R.D ~ 
noștri jucători 
2—0, după ce la pauză scorul 
fusese alb.

O victorie 
avem în vedere superioritatea 
teritorială de după pauză, ra
portul cornerelor (10—3) și al 
șuturilor la poartă (12—6), am
bele în favoarea fotbaliștilor 
noștri. Dealtfel, oaspeții n-au 
șutat niciodată pe spațiul por
ții și au avut doar două ocazii 
bune de a marca. în min. 45, 
cînd apărătorii noștri s-au pla
sat greșit și Stcinborn, rămas 
singur cu portarul a șutat im
precis, și în min. 79. cînd înal
tul Wagner, la un corner, a tri
mis cu capul peste poartă.

în schimb, după o primă re
priză de uzură. în care atacul 
s-a dovedit steril, 
mâni 
și-au 
lurile 
min. 
nații 
trat de către fundașii adverși.

Germane, tinerii 
au invins cu

meritată dacă

juniorii ro- 
au fost mai incisivi și 
asigurat victoria prin go- 
înscrise de SERTOV. în 

58 (în urma unei combi- 
reușite, deși a fost con-

cu balonul și a marcat 
m) și GAFENCU, în 
(care, primind o pasă

a rămas 
de la 1 
min. 79 
de la Roman, a marcat din în
toarcere, cu toate că era căzut 
la pămînt). Juniorii noștri au 
mai ratat încă trei mari ocazii 
(min. 61. Sertov — complet li
ber, a trimis balonul peste 
poartă de la 11—12 m; min. 73, 
Ilanghiuc a șutat în bară; în 
min. 77, Lasconi, scăpat singur 
pe contraatac, a fost 
portar).

A fost un frumos 
meci, cu mai multe 
poartă, cu un joc mai rapid, 
aceasta și datorită faptului că 
oaspeții au ieșit mai mult în 
atac, pentru că se vedeau con
duși.

Arbitrul G. Dragomir. ajutat 
de I. Pop și A Deleanu (toti

din Bucutești), a con ' S bine 
formațiile:

ROMANIA: Gh. Popa — Ro
man, BALINT, PREDA, Eduard 
— HANGHIUC Cioroianu (min. 
70 Gafencu),
Radu (min. 41 Lasconi). Sertov, 
Udrică.

STOICA M.

blocat
final 

faze

de
de 
de

R. D. GERMANA Narr — 
Roth, SAUER. Aims, Lachmann 
— HALATA. Pahlke. ‘ 
BORN — Hoorseim. 
Koppe.

Constantin

STEIN- 
Wagner,

ALEXE

vineri 1 mai, are 
revanșă dintre cele

• Miine. 
loc partida 
două reprezentative de juniori, 
întîlnirea se dispută pe stadio
nul Giulești, de la ora 11

IERI, ÎN PRELIMINARIILE C. M
Gr. I, la Hamburg : R.F
Gr. H, la Par’s : 

la Nicosia : 
Gr. V, la Split : 
Gr. VI, la Belfast : 

la Glasgow :
Alte amănunte, în

GERMANIA
FRANȚA
CIPRU
IUGOSLAVIA
IRLANDA DE NORD 
SCOTIA

ziarul de luni.

-o
3—2 
0—1 
5—1

— AUSTRIA
— BELGIA
— OLANDA
— GRECIA
— PORTUGALIA l-O
—.ISRAEL 3—1

(2-0)
(3-1)
(0-D
(3-0)
(0-0)
(2-0)

1,


