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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului au 
participat, joi după-amiază, la adunarea 
populară din Capitală consacrată zilei de 

1 Mai - Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc
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ADUNAREA POPULARA CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au parti
cipat, joi după-amiază, Ia adu
narea populară din Capitală 
consacrată zilei de 1 Mai — 
Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc.

Adunarea populară consacra
tă Zilei internaționale a muncii 
a avut loc la Palatul sporturilor 
și culturii, împodobit sărbăto
rește. Deasupra tribunei oficia
le se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, flancat de 
drapelele partidului și statului, 
sub care era înscrisă urarea 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu!". Pe laturile sălii se 
aflau înscrise urările: „Trăiască 
patria noastră liberă și inde
pendentă, Republica Socialistă 
România !", „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — Româ
nia !“, „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a întregului nos
tru popor în cadrul F.D.U.S. !“, 
„Trăiască solidaritatea și colabo
rarea între partidele comuniste 
și muncitorești, între toate ță
rile socialiste, între forțele re
voluționare, progresiste, demo
cratice și antîimpcrialiste !“, 
„Trăiască lupta unită a popoa
relor pentru pace și colaborare, 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună !“, „Trăiască comu
nismul, viitorul luminos al o- 
menirii !“.

Deasupra scenei, ocupată de 
grupuri alegorice, rcprezenlind 
toate categoriile de oameni ai 
muncii din patria noastră, se 
află urarea „Trăiască 1 Mai, 
Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni !“.

în sală domnește o atmosferă 
sărbătorească, plină de entu
ziasm și optimism, specifică în
tâiului de Mai. Aceeași atmo
sferă o regăsim și în marele 
parc al Palatului sporturilor șî

culturii, unde mii de bucureș- 
teni s-au adunat pentru a în
tâmpina pe conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pe esplanada din fața sălii, 
grupuri de șoimi ai patriei, pio
nieri, tineri și tinere oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori, îi îmbrățișează 
cu dragoste și bucurie, le urea
ză multă sănătate și putere de 
muncă. Se scandează cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!" Coruri 
reunite intonează cîntecul „Parti
dul — Ceaușescu — România!"

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului sini salutați cu apla

uze puternice, cu urale prelun
gite. Cei prezenți scandează în
delung numele partidului și 
secretarului său general, nume 
cu valoare de simbol în con
știința națiunii noastre socialis
te, dînd expresie sentimentelor 
de dragoste și prețuire ale în
tregului nostru popor față de 
conducătorul stimat și iubit al 
partidului și statului nostru.

In prezidiul adunării iau Ioc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Vir
gil Cazacu. Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că, Janos Fazekas, Ludovic Fa- 
zeicas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 

Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulcscu, Leonte Răutu, 
Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Emilian Dobrescu, Petru Ena- 
che, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, 
Ana Mureșan, Elena Nae, Con
stantin Olteanu, Cornel Onescu, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard 
Winter, Ilie Rădulcscu.

Din prezidiu fac parte, de 
asemenea, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncito
rești din țara noastră, reprezen
tanți ai unor organizații de 
masă și obștești, ai unor mari 
întreprinderi din Capitală, mun
citori, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale.

în sală sînt prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 

membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, conducători de insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali și ofi
țeri, activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucu- 
reștene.

La adunare participă, de ase
menea, șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplo
matic, corespondenți ai presei 
străine.

In deschiderea adunării s-a 
intonai Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Luînd cuvintul, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al

(Continuare in oao a >a)

Un frumos succes al școlii românești de gimnastică la Campionatele europene

BILANȚ REMARCABIL AL SPORTIVELOR NOASTRE:
1 MEDALIE DE AUR, 2 DE ARGINT Șl 2 DE BRONZ
® Cristina Grigoraș - campioană continentală la sărituri, locul 2 la individual

compus - a oBținut 4

CRISTINA GRIGORAȘ

medalii • Rodica Dunca - medaliată la Dirnă

Gimnastica românească a oferit din nou vil motive de satisfacție iu
bitorilor sportului de la noi : la Campionatele europene, des
fășurate simbătă și duminică în capitala Spaniei, reprezentan

tele țării noastre au realizat un frumos bilanț, concretizat în me
dalia de aur obținută de CRISTINA GRIGORAȘ la sărituri, în ce
le două de argint, cîștigate de aceeași sportivă la individual com
pus și paralele, și în două de bronz (Cristina Grigoraș — sol, Ro
dica Dunca — bîrnă). Practic, gimnastele noastre au suit pe podium 
la toate aparatele, plus în concursul individual compus. Desigur, 
cea mai prețioasă este medalia de aur de la sărituri, prin obține
rea căreia Cristina Grigoraș devine cea de a doua campioană eu
ropeană din istoria acestui sport la noi, continuînd astfel „tradiția" 
inaugurată de Nadia Comăneci. Trebuie să subliniem însă și va
loarea deosebită a „argintului" din concursul general, cu atît mai 
remarcabilă cu cît titlul de vicecampioană europeană a revenit u- 
nei sportive debutante la o asemenea competiție. Și Rodica Dunca 
a debutat cu medalie la o întrecere individuală de anvergură, toa
te aceste elemente const:tu;ndu-se într-o frumoasă confirmare a 
valorii școlii românești de gimnastică, capabilă, iată, să lanseze 
continuu noi și noi talente in arena marii performanțe.

2 Mai - Ziua tineretului

PARTIDULUI, DIN INIMĂ, 
OMAGIU ȘI RECUNOȘTINȚĂ

MADRID, 3 (prin telefon).
Absența Nadiei Comăneci de 

la cea de a 13-a ediție a Cam
pionatelor europene feminine 
de gimnastică ridica un mare 
semn de întrebare: cine va suc
cede aceleia care, realizînd trei 
victorii consecutive (la Skien

— 1975, Praga — 1977. Copen
haga — 1979), intrase acum doi 
ani definitiv în posesia Cupei 
Europei, instituită in 1957 de 
Federația " ' > de Gimnas
tică ’ ' Vele de presă
organi a.e aici înaintea startu
lui, ca și in discuțiile tehnicie

nilor, cîteva nume se repetau 
cu insistență pe lista favorite
lor : MAXI GNAUCK. campi
oană olimpică la paralele la 
Moscova. EMILIA EBERLE,

(Continuare in pag. a S-a)

în spiritul unei frumoase tra
diții, la 2 mai a fost marcată 
în întreaga tară, printr-un bo
gat program de acțiuni politico- 
educative, cultural-artistice și 
sportiv-distraetive. Ziua tinere
tului din Republica Socialistă 
România.

Principala manifestare a fost 
oăzduită de Stadionul Republicii 
din Capitală. în prezența a 
peste 30 000 de tineri din între
prinderi și instituții bucurește- 
ne, studenți. elevi, pionieri și 
șoimi ai patriei.

Au participat tovarăși din 
conducerea de partid și de stat.

în cuvîntul de deschidere, 
primul secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist a evidențiat că Ziua 
tineretului din România socia
listă. eveniment cu profunde 
semnificații în întreaga viață 
a tinerei generații a patriei 
noastre, ilustrează preocuparea 
statornică a Partidului Comu
nist Român, grija nestrămutată 
a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a asigura cele mai bur.e 
condiții de muncă, viată și afir

mare tuturor tinerilor și co
piilor țării. în acest an — a 
spus vorbitorul — Ziua tinere
tului se sărbătorește sub sem
nul aniversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român, ceea ce constituie pen
tru tineretul patriei un minunat 
prilej de a reafirma sentimen
tele de adincă recunoștință pe 
care le poartă comuniștilor.

*
Zi frumoasă de Florar. cum 

frumoasă es’e tinerețea...
Zi însorită ca chipurile miilor 

de participant! la sărbătoarea vi
itorului națiunii noastre. în cal
da ospitalitate a „ovalului" de 
sub Dealul Splrli...

Zi limpede, curată, luminoasă, 
plină de prospețime ca sufletul, 
cugetul și simțirea acestor mlă- 
dițe ale țării ce cresc drepte și 
mîndre sub soarele socialismului, 
sub flamura călăuzitoare a Parti
dului, al cărui apropiat iubileu 
a însuflețit grandioasa manifes
tare tinerească...

Ziua bucuriei de a trăi, de a 
munci și cînta. de a învăța și 
juca, de a crea și cuteza de a

(Continuare in pag. 4—5)



(Urmare din pag. I)

C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, a spus :

Vă rog să-mi permiteți să 
declar deschisă adunarea festi
vă din Capitală, consacrată săr
bătoririi zilei de 1 Mai, zi tra
dițională a oamenilor muncii, a 
solidarității și unității celor ce 
muncesc de pretutindeni în 
lupta pentru triumful cauzei 
dreptății sociale, a libertății, 
independentei, păcii și progre
sului.

Avem inalta cinste și onoare 
ca. in numele comuniștilor, al 
tuturor locu'torilor municipiului 
București, să adresăm un fier
binte salut celui mai iubit fiu 
al patriei noastre, care și-a de
dicat întreaga viată și activi
tate revoluționară împlinirii ce
lor mai înalte idealuri ale po
porului, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Salutăm prezența Ia adunarea 
noastră a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui. (Puternice aplauze).

Adresăm un cald salut re
prezentanților corpului diplo
matic acreditați in Republica 
Socialistă România, care parti
cipă la adunarea noastră. (A- 
plauze).

Sărbătorind ziua de 1 Mal 
1981, în acest inceput de pri
măvară, aureolat de glorioasa 
aniversare a șase decenii de Ia 
făurirea Partidului Comunist 
Român, evocăm cu mindrie mi
nunatele tradiții revoluționare 
ale eroicei noastre clase mun
citoare și ale partidului său, 
deschizător de eră nouă in is
toria tării, fiind angajat cu 
toate forțele în îndeplinirea po
liticii partidului și statului nos
tru, a botărîrilor Congresului a! 
XII-lea al partidului, a sarci
nilor economico-sociale calitativ 
superioare ce ne revin în acesl 
an și pe întregul cincinal.

In întîmpinarea măreței săr
bători de 1 Mai, colectivele de 
muncă din unitățile Capitalei, 
desfășurând larg întrecerea so
cialistă, au realizat suplimen
tar, pe primele patru luni ale 
anului in curs, prin creșterea 
productivității muncii, o pro
ducție netă în valoare de 500 
milioane lei și o producție mar
fă de aproape 1 miliard lei.

Totodată, au fost economisite 
2 500 tone metal. 27 milioane 
kWh energie electrică și peste 
36 000 tone combustibil conven
țional. In aceeași perioadă, au 
fost puse în funcțiune 22 ca
pacități de producție, din care 
15 în devans ; s-au realizat 
peste 5 000 de apartamente, pre
cum și alte obiective social- 
culturale. O activitate rodnică 
a fost desfășurată în agricultu
ră. reușind să încheiem la timp 
și in bune condiții insămință- 
rile de primăvară, să realizăm 
intrcgul program prevăzut pen
tru această perioadă in vederea 
obținerii unor cantități sporite 
de legume necesare aprovizio
nării populației Capitalei.

în Divizia „A" de rugby

DINAMO ÎNTRECE PE FARUL 
Șl RĂMÎNE LIDER I

Dominată (mai ales) de partida de la Constanta, dintre Farul 
și Dinamo etapa a XXI-a a Diviziei „A“ de rugby a avut o des
fășurare normală, cu rezultate in general scontate, care nu mo
difică in esență structura clasamentului.

FARUL — DINAMO 3—7 
(0—3). Constanța, 3 (prin tele
fon). Farul nu și-a onorat pro
misiunea de a învinge pe toți 
fruntașii Diviziei „A“ care in 
această primăvară joacă pe Li
toral. Meciul a fost frumos, do
minat de constănțeni, dar spec
tatorii, peste 2 000. au plecat 
dezamăgiți deoarece echipa gaz
dă a irosit multe faze clare, 
mai ales în prima parte a par
tidei, datorită unor desincroni- 
zărj supărătoare, în situații de
cisive. Ocaziile ratate, una după 
alta, s-au... răzbunat, ducând 
echipa mai lucidă, în speță Di
namo (care, însă, n-a strălu
cit) spre o victorie atît de ne
cesară în disputa directă cu 
Steaua.

Sub impulsul internaționalilor 
Dumitru și Vărzaru, constănțe- 
nii au atacat în valuri, de la 
început Nu au finalizat însă, 
deoarece „deschiderea" N. Dinu

2-aSportul

Sintcm ferm hotăriți, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim 
nici un efort pentru a spori 
prin noi fapte și împliniri con
tribuția Capitalei la dezvoltarea 
economico-socială a țării și, pe 
acest temei, la creșterea necon
tenită a nivelului de trai, ma
terial și cultural, al întregului 
nostru popor.

Acționînd cu fermitate în 
spiritul orientărilor și hotărâri
lor partidului nostru, al indica
țiilor secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru edificarea în România a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, îndeplinim, totodată, 
înaltele îndatoriri și trăsături 
internaționaliste ale Partidului 
Comunist Român, a cărui în
treagă politică și activitate in
ternațională urmăresc dezvol
tarea colaborării și cooperării 
României cu toate statele, so
luționarea în interesul popoa
relor a marilor probleme cu 
care se confruntă omenirea, 
întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești, a for
țelor progresiste, antiimperialis- 
te și anticolonialiste de pretu
tindeni in lupta pentru pace și 
securitate, pentru destindere și 
colaborare, pentru o nouă ordi
ne economică internațională. 
(Aplauze îndelungate).

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Corne) 
Onescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Adunarea se încheie intr-o 
atmosferă de înălțător patrio
tism. Cei prezenți ovaționează 
Îndelung pentru partid și secre
tarul său general, pentru har
nicul popor român, constructor 
al socialismului și comunismu
lui, pentru patria noastră liberă, 
demnă și independentă. Se scan
dează minute in șir „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace !“. 
Cei prezenți dau glas încrederii 
nestrămutate in partid și secre
tarul său general, hotărârii 
neclintite a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — de a 
munci fără preget pentru trans
punerea in viață a luminosului 
Program al partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria 
noastră, pentru progresul și în
florirea continuă a României 
socialiste.

întreaga adunare se consti
tuie într-o elocventă și entu
ziastă manifestare a unității de 
nezdruncinat a întregului nos
tru popor in jurul partidului și 
al secretarului său general, a 
convingerii depline în justețea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, po
litică ce corespunde în cel mal 
inalt grad aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale națiunii 
noastre socialiste.

în continuare a avut loc un 
spectacol festiv consacrat zilei 
de 1 Mai.

în încheierea spectacolului, 
un grup de pionieri și șoimi ai 
patriei au urcat la tribuna ofi-

(nu a pasat bine) — Bezușcu 
(nu a fost în ...picior) nu a 
funcționat ferm, iar ceilalți ju
cători din „treisferturi“ s-au 
pripit.

Cîteva situații mai calde... 
Min. 3, primul atac al Farului, 
pînă la Holban, stopat cu greu
tate. Un minut mai tirzdu. fază 
fierbinte în fața butului dina- 
movist, dar mingea nu sare în 
brațele lui C. Vasile și Vărzaru, 
care o urmăreau și acțiunea 
e ratată. Min. 5, fază frumoasă: 
Dumitru — pasă bună la „trei- 
sferturi", dar Bezușcu greșește 
pasa decisivă. Min. 7 — ofsaid 
Aldea în „22"-ul lui Dinamo și 
Bezușcu ratează. Min. 8 — Fa
rul tempo îndrăcit ratează, în- 
eă. două eseuri ca și făcute, 
unul după altul. Abia în min. 
15 Dinamo răsuflă. Min. 17 — 
frumoasă acțiune Vărzaru, din 
propriul „22“ pînă în cel ad
vers, etalîndu-și clasa persona
lă. Acțiunile au continuat ast
fel pînă în min. 39, Intr-un 
pressing constănțean continuu, 
dar fără finalizare. In min. 40 
Marca se află în ofsaid, în pro
priul „22“ și Constantin nu gre- 

cială. oferind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului frumoase buchete de 
flori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu i-au îmbrățișat cu 
dragoste părintească pe copii.

Adunarea populară și specta
colul se încheie cu intonarea 
Internaționalei — imnul de 
luptă al muncitorilor din toate 
țările.

întreaga sală ovaționează din 
nou pentru conducătorul iubit 
și stimat al partidului și statu
lui nostru, pentru patria noas
tră socialistă, pentru eroicul 
nostru popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură manifestă
rilor de dragoste și respect ale 
celor prezenți.

La ieșirea din sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întimpi- 
nați cu aceleași sentimente 
de mii de bucurcșteni a- 
flați în Parcul tineretului. To
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au parcurs pe 
jos, printr-un adevărat culoar 
viu, aleile parcului. Din mii de 
piepturi se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. cei prezenți dînd 
glas bucuriei de a-1 reintilni pe 
secretarul general al partidului, 
pe omul care și-a consacrat în
treaga viață fericirii și bună
stării întregului nostru popor.

Din rândul miilor de bucu- 
reșteni aflați pe aleile parcului 
se desprind șoimi ai patriei, 
pionieri, tineri și tinere, repre- 
zentînd diferite colective mun
citorești din Capitală, care oferă 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, urîndu-le 
multă sănătate, viață lungă și 
putere de muncă, pentru feri
cirea și bunăstarea poporului 
nostru.

Atmosfera sărbătorească a a- 
cestei zile este completată de 
evoluția unor ansambluri artis
tice și sportive, care își ma
nifestă, prin cîntec și joc, prin 
inspirate exerciții, dragostea 
față de glia strămoșească, față 
de partid, inspiratorul marilor 
noastre victorii. Tineri sportivi, 
în costume roșii, înscriu cu 
trupurile lor pe gazonul parcu
lui. „P.C.R. — 60“, însemnul 
simbolic al gloriosului jubileu 
al Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt invitați să se prindă intr-o 
mare horă a bucuriei — simbol 
al unității de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul parti
dului, al secretarului său ge
neral.

Tradiționala sărbătoare a zi
lei de 1 Mai s-a înscris prin 
întreaga ei desfășurare, ca o 
elocventă mărturie a atașamen
tului clasei noastre muncitoare 
la politica partidului, a unității 
întregului nostru popor în jurul 
partidului și al secretarului său 
general, a voinței de a face 
totul pentru înfăptuirea istori
celor hotăriri ale celui de-al 
XII-lea forum al comuniștilor 
români.

șește l.p. Așadar 0—3, împotri
va cursului jocului.

După pauză. Farul intră de
cisă să întoarcă rezultatul, dar 
cei care vor marca vor ti tot 
dinamoviștii. în min. 51. o fază 
anodină : se deschide repede 
spre Aldea și incisiva aripă 
scapă de trei placaje succesive, 
apoi eseu la colț : 0—7. Se re
marcă trei l.p. ratate la rând de 
Bezușcu (min. 57, 58, 65) și 
una de Holban (min. 68) din 
poziții favorabile. în fine abia 
în min. 73 Bezușcu a izbutit să 
înscrie punctele de onoare ale 
Farului, din l.p.

Arbitrul Paul Soare a condus 
corect formațiile : FARUL : 
Flore» (min. 50, Holban) — 
Bogheanu, Vărzaru, C. Vasile, 
Holban (Plloțchi) — Bezușcu, 
N. Dinu — Nache, Galan, Mar- 
cu — Dumitru, FL Constantin 
— Prisecaru (min. 60 Opriș), 
Grigore, Mușat. DINAMO : Pe
tre — FL Ionescu, Marghescu, 
Constantin, Aldea — Podăres- 
cu, Chiricencu — Stoica, Borș, 
M. Zafiescu (min. 60 Marin) — 
Caragea. Dărăban — Țurlea, 
Caraiman, Iordan.

Oimitrie CALLIMACHI
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — R.C. 

SPORTUL STUDENȚESC 24—12 
(18—6). Scutite de emoțiile dis
putei pentru titlu sau pentru 
menținerea In prima divizie, 
cele două competitoare s-au 
angajat intr-un joc lipsit de 
virtuți spectaculare. Doar XV- 
le din Parcul copilului a mai 
Încercat în răstimpuri (în fazele 
din care s-au înscris cele două 
eseuri) să iasă dintr-o caden
ță monotonă. De partea studen
ților, în schimb, o comportare

DEBUT PROMIȚĂTOR
AL PUGILIȘTILOR ROMÂNI
TAMPERE, 3 (prin telefon). — 

După obișnuita festivitate de 
deschidere, sîmbătă seara, la 
Palatul de gheață din localita
te, au inceput întrecerile celei 
de a XXIV-a ediții a campio
natelor europene de box, com
petiție la care sînt prezenți 170 
de pugiliștî din 22 de țări. Tre
buie să spunem încă de la în
ceput că sorții n-au fost favo
rabili sportivilor români, trei 
dintre ei fiind obligați să susți
nă cite un meci în plus față de 
ceilalți concurenți. iar alții vor 
avea de înfruntat adversari re
dutabili chiar din faza prelimi
nară a întrecerilor. Așa de 
pildă, Dumitru Cipere, îl va 
întîlni, joi, pe francezul A. 
Benmaghenia, cîștigătorul de 
anul trecut al „Centurii de 
aur“. iar în caz de victorie îl va 
avea ca adversar pe învingăto
rul din meciul dintre vicecam- 
pionul olimpic Viktor Mirosni- 
cenko (U.R.S.S.) și M. Sarasto 
(Finlanda). Tot joi, Teodor Pîr- 
jol va boxa cu V. Iakovlev 
(U.R.S.S.), iar Ion Cernat cu 
G. Alvics (Ungaria). Dar iată 
programul primelor meciuri 
ale celorlalți sportivi români: 
luni, ora 14 : Dragomir Ilie — 
M. Puzovicl (Iugoslavia) și Vio
rel Ioana, în turul 2, întîlnește 
pe I. Lesov (Bulgaria) — învin
gător în fața campionului olim
pic Rudi Fink (R.D.G.) ; marți 
(ora 14) : Marinică Ouatu — 
Jan Franek (Cehoslovacia) me
daliat cu bronz la Moscova ; 
miercuri (ora 14) : Constantin 
Tițoiu — W. Prosch (R.D.G.), 
Georgică Donici — Pavel 
Skrzecz (Polonia), vicecampion 
olimpic la Moscova.

învingători In 9 probe din 13

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII IIIIMANI 
AU DOMINAT CAMPIONATUL BALCANIC

PLOVDIV, 3 (prin telefon). 
Simbătă și duminică, pe lacul 
din complexul sportiv al ora
șului Plovdiv, caiaciștii și cano- 
iștii din Bulgaria, Iugoslavia și 
România s-au întrecut în ca
drul celei de-a Vl-a ediții a 
campionatului balcanic.

Așa cum era de așteptat, 
avind în vedere valoarea de 
ansamblu a echipelor, caiaciș
tii și canoiștii români au domi
nat majoritatea curselor, tă- 
indu-și „partea leului1* din to
talul celor 13 titluri decernate 
(s-au desfășurat probele cla
sice pe distanțele de 500 și 
1 000 m). Sportivii noștri au 
terminat învingători în 9 pro
be, lăsînd să le scape doar 
cursele de caiac și canoe sim
plu (pe ambele distanțe).

Ne-au impresionat în cursul 
celor două zile campionii olim- 

anonimă, net deosebită de ceea 
ce ne-au arătat în toamnă.

R.C. Grivița Roșie și-a asigurat 
victoria prin eseurile realizate 
de Al. Marin și Pașcu (dintr-o 
excelentă pasă trimisă de Bi- 
direl). precum și prin cele nu 
mai puțin de 16 puncte ale lui 
Stancu o „uvertură0 în mare 
vervă (trei l.p.. două transfor
mări și un drop !), în timp ce 
R.C. Sportul studențesc a în
scris, din Lp. prin Paraschives- 
cu (2) și Cojocaru (2). Paras- 
chivescu, de data aceasta mal 
puțin inspirat, a ratat alte două 
l.p. din poziții avantajoase.

A condus Dragoș Grigoresen, 
un meci relativ ușor.

Tiberhi STAMA
Alte rezultate : Știința Petroșani 

— Steaua 15—19 (3—12), Știința 
Cemin Baia Mare — C.S.M. Si
biu 13—7 (3—3), Universitatea Ti
mișoara — P.T.T. Arad 16—3 
(S—3), Politehnica Iași — Rapid 

București 11—6 (8—3).
O Intre 4 șl 10 mai la Pitești 

se va desfășura turneul final al 
campionatului național de ju
niori. Iată cele 6 finaliste : seria 
I — C.S.Ș. Locomotiva București 
(antrenori : C. Vasile și N. Ma- 
nolache) C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca (Oct. Chihaia) și Carpați 
Mirșa (Ion Lomotă) ; seria a 
n-a — R.C. Grivița Roșie (AI. 
Pop și N. Vizitiu), C.S.Ș. Loco
motiva CIuj-Napoca (C. Deleanu) 
șl Grupul șc. C.F. Iași (Gh. 
Gheorghiu) Programul primei 
zile : Viitorul — Carpați, Loco
motiva Cluj-Napoca — Grupul 
șc. C.F. lași.
• în meciuri de calificare pen

tru Divizia ..A" : Dacii I.P.A. Si
biu — T.C.I. Constanța 0—12 
(0—4), C.S.M. Suceava — Vulcan 
București 6—6 (0—6) și Dacii
I.P.A. Sibiu — C.F.R. Cluj-Na
poca 3—10 (3—6).

Așa cum aminteam, trei din
tre boxerii noștri au susținut 
primele lor meciuri chiar in 
gala inaugurală, toți trei înche
ind victorioși partidele de de
but, Dumitru Șchiopu (semimus- 
că) l-a intîlnit pe polonezul 
R. Majdanski, sportiv tinăr, dar 
rapid și cambativ. Campionul 
român a boxat în permanentă 
ofensivă, a reluat mereu atacul 
după fiecare schimb de lovituri, 
silindu-1 pe pugilistul polonez să 
se recunoască învins. In partida 
următoare, însă, sportivul ro
mân are o misiune foarte difi
cilă, în disputa cu medaliatul 
cu bronz la J. O., bulgarul Is
mail Mustafov.

Viorel Ioana (semiușoară) a 
realizat prima surpriză a cam
pionatelor. El l-a învins, cu o 
decizie de 5—0, pe medaliatul 
cu bronz la J. O., polonezul 
Kazimierz Adach, sportiv' bă
tăios sl posesor al unor lovi
turi foarte puternice. Repre
zentantul nostru și-a valorificat 
viteza superioară și, în special 
în primele două runduri, a 
punctat cu lovituri clare de . « 

distanță. Mihai Ciubotarii (semi- 
mijlocie) după două reprize de 
tatonare, l-a trimis de trei ori 
la .podea pe cehoslovacul Al. 
Valko (!). obligîndu-1 pe arbi
tru să oprească meciul pentru 
inferioritate.

Duminică la prînz. Titi Cer
cel (pană) a fost învins de un
gurul R. GBnczi. In schimb, sea
ra. Valentin Silaghi (mijlocie) 
l-a întrecut la puncte Pe Jânos 
Rimoczi (Ungaria), trimitindu-1 
de două ori la podea.

pici Ivan Patzaichin și Toma 
Simionov care și-au etalat din 
plin măiestria în ambele p - 
be de canoe dublu, caiacistela 
noastre Agafia Buhaev, Maria 
Ștefan, Elisabeta Băbeanu și 
Nastasia Buri, care au dominat 
întrecerea cu valoroasele parte
nere din Bulgaria cîștigîn ' 
toate cele trei probe — c 
mențiuni speciale pentru Aga
fia Buhaev, de trei ori cam
pioană, care a invins-o fără 
drept de apel pe vicecampioana 
olimpică Vania Geșeva și echi- 
fSajele de caiac-dublu (Diba- 
Giura și Giura-Ticu) și caiac 
patru. Ion Bîrlădeanu a pierdut 
confruntarea cu valoroșii caia- 
ciști iugoslavi Janici și Jolici, 
ca și Mihail Timofte (la debut 
în echipa reprezentativă) pe 
cea cu canoiștii bulgari.

Rezultate tehnice : proba de 
500 m (simbătă) ; K1 : iovan
Jolici (Iugoslavia) 1:52,3, Ion Bir- 
lădeanu 1:53,9, Ivo Karamanasici 
(Bulgaria) 2:00,4 ; CI: Raiko 
Karmangiev (Bulgaria) 2:12,0, Lu- 
ben Lubenov (B) 2:13,2, Mihail 
Timofte 2:15,0, Dobre Nenciu 2: 
15,2 ; K1F : Agafia Buhaev 2: 
10,0, Vania Geseva (B) 2:14,3, 
Slavica Nadrljanski (I) 2:24,5 ; 
K 2 s România (Vasile Dîba — 
Alexandru Giura) 1:41,4, Iugos
lavia (Petrovici — Lusici) 1:42,4, 
Bulgaria (Lazarov — Tvetanov) 
1:43,7 ; C 2 : România (Ivan Pat
zaichin — Toma Simionov) 1:53,5, 
Bulgaria (Neklenov — V. Ivanov) 
1:56,0, Iugoslavia (Ljubek — Sa
blau) 1:56,7 ; K 2 F : România 
(Agafia Buhaev — Maria Ștefan) 
1:54,9, România (Nastasia Buri —■ 
Elisabeta Băbeanu) 1:57,8, Bul
garia (Milicevska — Pașkeva) 
1:59,4, Iugoslavia (Osvar — Nadrl
janski) 2:06,0; K4: România
(Ion Geantă — Nicolae Tlcu — 
Petrică Dimofte — Marian Cioba- 
nn) 1:28,9, Bulgaria 1:29,4. Iugos
lavia 1:34,2 ; proba de 1 000 m 
(duminică) : K 1 : Milan Janici 
(I) 3:49,5, Ion Bîrlădeanu 3:59.1, 
Iordan Dimitrov (B) 4:04.4 ; C 1: 
Gheorghl Ivanov (B) 4:16,5, Mi
hail Timofte 4:17,8, Dobre Nen
ciu 4:18,2, Zenko Siklci (I) 4:
57,9 ; K 4 F — 500 m : România 
(Agafia Buhaev — Maria Ștefan 
— Elisabeta Băbeanu — Nastasia 
Buri) 1:43,4, Bulgaria 1:45,8, Iu
goslavia 1:57,4 ; K 2 : România 
(Alexandru Giura — Nicolae Ti- 
cu) 3:31,9, Bulgaria (Mllenkov — 
Manev) 3:33,8, Iugoslavia (Petro
vici — Rujici) 3:36.1; Ci: Ro
mânia (Ivan Patzaichin — Toma 
Simionov) 3:46,7, Iugoslavia (Lju
bek — Sabian) 3:51,0, Bulgaria 
(Neklenov — Ivanov) 3:53,8 ; 
K 4 : România (Vasile Dîba — 
Ion Geantă — Petrică Dimofte — 
Marian Ciobanu) 3:07,2, Bulga
ria 3:09,1, Iugoslavia 3:16,4.

Clasament pe națiuni : 1. Ro
mânia 44 p, 2. Bulgaria 26 p, 3. 
Iugoslavia 21 p.

Paul IOVAN



Pe terenurile din parcul Progresul

SEGĂRCEANU IN FINALAin întilnirea de tenis dintre echipele de juniori și copii
DE DUBLU LA PARIOLI

BULGARIA 18-2ROMANIA

Huan — 
Hărădău 
Sun Jing 
mei ; Wang Ping 
mixt), Andrei Dîrzu, precum și tenismani din
Bulgaria, R.P. Chineză și Polonia.

Meciurile încep de la ora 9.

ediția a 34-a a cani
de tenis ale țării 
concurs vor fi pre-

Florin Segărceanu 
cucerit la ediția de

R.P. Chineză, la simplu femei ; D. 
— Tr. Marcu — Ia dublu bărbați ;
Iluan — Wang Ping — la dublu fe- 

Xie Zhao — la dublu

zr; u Jk
< ill * 1 1

Rapid București este noua campioană la polo. De la stingă la 
' dreapta : C. Rusu (antrenor), Olac, Simion, Niță, Schervan, Gai
ță, ing. I. Măinescu (președintele secției), Nicolau, Jianu, Sterpu; 
rindul de jos : FI. Slăvoi, I. Slavei, Arscne, Tschiltsche și Gh. 
Ilie. Foto : D. NEAGU

RAPID-PENTRU A 5 a OARĂ
CAMPIOANA A TARII LA POLO

Cel . de al 36-lea campionat 
de polo al României s-a înche
iat ieri dimineața, la 
Floreasca, cu eternul 
Rapid—Dinamo, care a 
(indiscutabil) cele mai 
echipe din țară la această oră 

A Conform previzunilor, foștii 
deținători ai titlului, dinamo
viștii bucureșteni, nu au reușit 
nici de acesta dată să întreacă 
pe Rapid, în bazinul Floreasca, 
poloiștii feroviari izbutind cu s 
secundă înainte de final să ob
țină „remiză11 (7—7) — cea de a 
îincea în întîlnirile cu Dinamo în 
acesta ediție — rezultat care a 
menținut formația pregătită da 
Cornel Rusu în fruntea clasa
mentului cu două puncte și a 
adus team-ului giuleștean, 
pentru a 5-a oară, titlul de cam
pioană a României.

în zilele care au precedat 
acest final dramatic nu s-a în- 
tîmplat nimic neobișnuit, 
bele echipe mergînd din 
torie în victorie. Poate 
scorul de 20—0 (!) cu
Progresul a pierdut în 
feroviarilor pare ireal. Și, 
fel. poloiștii Rapidului ____
prezentat înaintea confruntării 
decisive cu două șanșe (victorie 
și scor egal), în timp ce Dina
mo nu avea decît alternativa 
succesului. Un succes de caro 
nu a despărțit-o decît 79 de 
secunde, moment în care for
mația pregătită de I. Capșa ss 
afla în avantaj (7—6). Pînă 
atunci asistasem. alături de 
numeroșii spectatori care au 
umplut la refuz tribunele ne
încăpătoare, de la Floreasca, la 
un joc aprig disputat, cu acțiuni 
vijelioase pe contraatac (din 
care Dinamo a înscris de două 
ori și Rapid o dată), cu 
tari rarisime (Răducanu, 
giu). Din păcate, această 
nunată luptă sportivă între cei 
mai buni poloiști ai 
umbrită pe alocuri

★

bazinul 
dcrby 
reunit 

bune

am- 
vic- 

doar 
care 
fața 
ast- 

s-au

ra-
Ha- 
mi-'

tării a fost 
de un arbi-

a
trai necorespunzător (V. Me- 
dianu și R. Nichita. lipsiți de 
experiența necesară conducerii 
unor asemenea derby-uri).

Pină la situația de 4—4, con
ducerea a alternat : Dinamo 
1—0, Rapid 2—1 și 3—2, Dina
mo 4—3. Profiting de ieșirea 
prematură din joc a lui Sla
vei (a 3-a eliminare în repriza 
a treia), Dinamo s-a detașat la
6— 4, părînd să încline balanța 
în favoarea sa. Rapidiștii au 
revenit însă cu înverșunare, 
egalind prin Niță (s.n.) și Gh. 
Ilie (cînd Dinamo avea 
oameni eliminați !) : 6—6. Din 
acest moment arbitrii au scă
pat partida din mină defini
tiv. După ce refuzaseră penal- 
ty-uri evidente la acțiunile lui 
Nastasiu și Arsene, după ce nu 
au văzut 4 m la un voie al lui 
Răducanu, R. Nichita a dictat 
cu ușurință pedeapsa majoră 
Ia un contraatac al lui Hagiu 
și tot acesta a transformat :
7— 6 pentru Dinamo. Ultimele 
79 de secunde s-au desfășurat 
la poarta lui Spînu. Rus a fost 
eliminat pentru stropirea 
versarului, dar Rapid n-a iz
butit să înscrie. Dinamo a re
intrat în posesia balonului, dar 
V. Medianu a ..văzut11 un fault 
și Rapid a avut din nou min
gea. Apoi tot V. Medianu l-a 
eliminat pe V. Rus (mai erau 
6 secunde) și Niță a reușit 
să egaleze. în acest final incan
descent poloiștii dinamoviști 
au comis un gest nesportiv 
părăsind bazinul de joc în ulti
ma secundă, pentru ca apoi să 
nici nu se prezinte la premiere. 
Sperăm că F. R. Natație va 
lua măsurile de rigoare și, 
totodată, va analiza și greșea
la comisă de Colegiul central 
de arbitri de a nu delega la 
acest meci important pe 
doi arbitri internaționali 
categoria „A“

doi

ad-

★

cei 
de 

pe care îi avem. 
Adrian VASILIU
★

DINAMO
3—-0,

Rezultate tehnice. _
PROGRESUL 8—5 (3—3, 3—0, 0—1 
2—1). Arbitri : R. Timoc — V. 
Burdea. Au marcat : ș, Popescu 
2, Hagiu 2, Ciobăniuc, D. Popescu, 
lonescu, Răducanu (Din.) șl I. 
Gheorghe 2, Teodorescu 2, Flo
rin eescu (Pr.) ;

RAPID — CRIȘUL 8—7 (2—0, 
2—3. 1—0, 3—4). Arbitri: S.
Schilha — Al. Bădiță. Au înscris: 
Arsene 4, Gaiță 2, Slăvei 2 (R) 

Racz, Garo-
Arsene 4,
și Gordan 4, Costrăs, 
feanu (Cr.).

VOINȚA — C.N.
(4—1, 2—4, 2—3, 3—0). 
Stefan — R. Nichita. 
Sebok 3, Gyarfas 2, _  ____
Covaci, Sziics, Ilea, Colceriu (V) 
și Tăurici 3, Ivănescu 2. Mușat, 
Tufan, Stoencscu (ASE) ;

CRIȘUL — PROGRESUL 9—5 
(0—1, 4—1, 2—2. 3—1). Arbitri ;
M. Ștefan — D. Paraschivescu. 
Au marcat : Garofeanu 4, Fejer 
2. Racz, Costrăș, Fărcuță (Cr) și 
Florincescu, Teodorescu, A. Io- 
nescu 2, Szerzo (Pr.) ;

DINAMO — C.N. ASE 11—4 
(2-1, 3-0, 4-1, 2-2). Arbitri : B. 
Timoc — V. Burdea. Au înscris : 
Ciobăniuc 3, lonescu 3. D. Po
pescu 2, Ardeleanu 2, Răducanu 
(D) și Șerban, Ivănescu, 
nescu. Duculeț (ASE) ;

RAPID — VOINȚA 8—4
2—1» 1—1). Arbitri :

Schilha — R. Nichita. Realizato
ri : Gh. Ilie 2, Arsene 2, Slăvei 
2. Gaiță, Olac (R) și Sebok 2, 
Pop, R. Rusu (V) :

DINAMO — VOINȚA 10—4 (1—1, 
3~L 3—2). Arbitri : R.

Schilha — r. Timoc. Au marcat : 
D. Popescu 2, Moiceanu 2 Hagiu 
2. Nastasiu. Rus, Ardeleanu, ~ 
Cristian (D) și Gyarfas 4

RAPID — PROGRESUL 
(4-0, 5-0, 5-0, 6-0) ;

CRIȘUL — C.N. -ASE 
(4—0, 4—1, 1—1, 2—3).
V. Medianu — v. Burdea. Au 
înscris : Fejer 3 Gordan 3, Un
gureanu, Pantea. Costraș, Bone, 

— — Șerban,
(ASE) ;

ASE 9—7 
Arbitri : 

Au mar-

CRIȘUL — VOINȚA 10—10 (1—1, 
2—2, 3—5, 4—2). Arbitri : R.
Schilha — V. Burdea. Au înscris: 
Gordan 3, Fărcuță 2. Pantea 2, 
Ungureanu, Garofeanii, Racz (Cr.) 
și R. Rusu 3, Gyarfas 2, Pop 2, 
Sebok, Covaci, Sziics (V) ;

RAPID — DINAMO 7—7 (2—2,
2—3, 2—1, 1—1). Arbitri : V. Me
dianu — R. Nichita. Realizatori : 
Niță 3 Slăvei, Olac, Schervan, 
Gh. Ilie (R) și Rus 3, Moiceanu 
~ Ciobăniuc, Hagiu (D).2,

A.S.E. 11—8
Arbitri : M, 
Realizatori :
R. Rusu 2,

Stoe-

(1-1, 
R.

Dan 
(V) ; 
20—0

11—5
Arbitri :

Au
gureanu. Pan tea. Ccct; 
Fărcuță (Cr) și Tufan. 
Colan, Ivănescu, Ghiță

PROGRESUL — C.N. 
(1-1, 3-2, 3-2, 2-2).
Al. Bădiță — R. Timoc. 
cat : Teodorescu 3, Szerzo 2. Tă- 
taru, Gh. Ion, Florincescu, Iones- 
cu (Pr) și Șerban 2, Tufan 2, 
Angelescu 2, Ivănescu (ASE) ;

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE ROMÂNIEI
De mîine, terenurile de tenis din parcul spor

tiv Progresul vor găzdui 
pionatelor internaționale 
noastre. Pe tablourile de 
zenți campionul român 
(care-și va apăra titlul 
anul trecut, ceilalți cîștigători fiind : Sun Jing

Pe cele 12 terenuri cu zgură 
ale modernei baze de tenis a aso
ciației sportive Metalul Tîrgoviște, 
s-a desfășurat întilnirea amicală 
dintre selecționatele de juniori 
mici și copii (băieți și fete) ale 
României și Bulgariei. întrecerea 
a avut loc pe categorii de vîrstă : 
copii 12—14 ani și juniori 15—16 
ani. Echipa țării noastre, condusă 
de antrenorii Gh. Boaghe și R. 
Bădin, s-a dovedit superioară, cîș- 
tigînd cu scorul de 18—2. Citeva 
rezultate : copii, băieți : M. Năs- 
tase — A. Ralev 6—2, 6—1 ; S. 
Gorgan — I. Ivanov 6—1. 5—2 ; 
fete : Teodora Tache — Katia Ma
leeva 3—6, 6—2, 6—3 ; juniori : D. 
Ciucă — R. Tonev 3—6, 6—1,
6—3 ; I. Șesu — I. Dișkov 6—1,

6—2 ; D. Pop — R. Tonev 6—3,
6— 2 ; junioare : Alice Dănilă —
Elena Tudorova 6—3, 6—1 ; Moni
ca Radu — Elena Tudorova 6—3, 
3—6, 7—5 ; Florentina Cocan
Krasimira Miraliska 6—3, 6—0.

Concursul individual s-a dispu
tat pe tablouri de 16 participan- 
ți ; după primul tur, învingătorii 
s-au întrecut pentru locurile 1—4 
și 5—8. iar învinșii- pentru locu
rile 9—12 și 13—16. Citeva rezul
tate : juniori, grupa 1—4 : D. 
Ciucă — D. Pop 6—1, 6—3 ; I. Șe- 
su — R. Tonev 6—2. 6—1 ; ju
nioare, grupa 1—4 : Alice Dănilă 
— Monica Radu 7—5, 6—4, Cris
tina Trocan — Elena Tudorova
7— 5, 6—2.

Sandi IONESCU, coresp.

consumat partidele etapei a XlV-a a celor două cam- 
handbal, atenția iubitorilor acestui sport fiind în-

Ieri s-au 
pionate de _______ , _____
dreptată mai mult spre disputa echipelor feminine. în această 
întrecere, Știința Bacău, învingătoare la Cluj-Napoca, s-a des
prins, în clasament, de urmăritoarea sa Rulmentul Brașov, în
vinsă la București. Acum, Știința Bacău totalizează 26 p. iar 
Rulmentul 24. La masculin, Steaua este detașată net în frunte, 
mai interesantă fiind lupta pentru evitarea retrogradării. Dar 
iată cîteva consemnări de la aceste jocuri.

Szemessi, Vasilca — Știința. Au 
condus V. Ciucă și Tr. Schiopu 
— Timișoara.

C.S.M. BORZEȘTI — CONS
TRUCTORUL ARAD 18—18 
(10—8). Oaspeții au condus în 
ultima parte a reprizei secun
de, gazdele reușind egalarea pe 
...linia de sosire. Cele mai mul
te goluri : Bucioacă 6 și Tămă- 
șanu 4 — C.S.M., VoitiTă 6, Kol- 
leth 4 — Constructorul. Arbitri : 
Gh. Georgescu și Al. Vîrtopea- 
nu — București. (S. Neniță — 
coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
22—18 (10—8). Meci viu dispu
tat (uneori prea dur, capitol la 
care au excelat oaspeții) înche
iat cu o victorie pe deplin me
ritată a băimărenilor. Au mar
cat : Mironiuc 8, M. Voinea 5,

tenis Flo»-Campionul nostru de 
rin Segărceanu a evoluat cu suc
ces în turneul internațional de 
la Pari-oli — Roma. El s-a cali
ficat. împreună cu Ben Tester
man’ (S.U.A.), în finala probei 
de dublu, în care va întîlni pe
rechea franceză Gilles Moretton— 
Henri Leconte. în partidele pre
cedente, Segărceanu — Testerman 
au învins pe Paul Batten (S.U.A.)
— Bruce Devl’n (N. Zeelandă) cu 
4—6, 6—3, 7—5 ; pe Marco Alciati
— Claudio Panatta (Italia) cu 
7—6, 6—2 și pe frații Carlos șt 
Alfredo Gatlker (Argentina) cu 
6—7, 6—4, 6—4. în proba de sim
plu, după ce a trecut de Ramiro 
Benavides (Bolivia), 
a fost el:minat în 
lejandro Ganzabal 
4—6, 1—6.

Segărceanu 
sferturi de A- 
(Argentina) cu

CLASAMENT FINAL ;
1. RAPID 30 20 8 2 246-138 48
2. Dinam^ 30 20 6 4 289-179 46
3. Crișul 30 18 4 8 256-192 40
4. Voința 30 15 3 12 245-221 33
5. Progresul 30 4 1 25 166-299 9
6. C.N. ASE 30 2 0 28 175-348 4

MASCULIN
DINAMO BRAȘOV — STEAUA 

15—18 (8—9). Partidă de luptă, 
în care Dinamo Brașov și-a 
propus, și a reușit în bună par
te, să aplice cea mai eficientă 
tactică în fața unei echipe cu 
o forță deosebită de atac cum 
este Steaua : atacuri lungi, foar
te lungi, pentru limitarea posi
bilităților adversarului de a se 
afla în posesia mingii și pen
tru găsirea celor mai bune so
luții de a înscrie. Atîta timp 
cit brașovenii au aplicat acest 
sistem meciul a fost echilibrat. 
Bucureștenii au acționat dezin
volt chiar și în condițiile în 
care le lipsea un „piston11 (Ma
rian Dumitru nu a jucat, fiind 
accidentat) și mai ales pentru 
că dinamoviștii nu au fost fi
deli pînă la urmă tacticii alese. 
Cînd au încercat să iasă la joc 
rapid, au pierdut baloane, dînd 
posibilitate steliștilor să se 
detașeze net. Au înscris : Mes
smer 5, Mintiei 4. Bota 3, Co- 
man 1, Cojocaru 1, Miele 1 
pentru Dinamo Brașov, Stingă 
12, Kicsid 2, Marian 2. Voina 
1, Drăgăniță 1 pentru Steaua. 
Au arbitrat V. Erhan și D. Pu
rică (Ploiești). (H.N.)

DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACĂU 27—26 (13—11). 
Un meci care a „curs11 în majo
ritatea timpului în favoarea 
bucureștenilor. a avut un final 
mai interesant, pentru că oas
peții au revenit de la 24—20 
la 24—23 în... 3 minute. Victo
ria echipei Dinamo este însă 
în afara oricărei discuții. Au 
marcat : Flangea 8, Tase, Be- 
divan, Durău cite 4. 
Dogărescu cite 3. și 
— Dinamo, Nicolescu 
becaru 7, Hornea 5.

tate jocuri feminine din ultimul 
timp. Mizînd totul pe cartea... 
„răbdării11 (a se citi : atacuri 
foarte lungi), pe tehnicitatea și 
eficienta trioului central (Man
ta — Sasu — Manolescu), Pro
gresul a condus în majoritatea 
timpului din prima 
uneori la 3 goluri 
(min. 15 : 6—3, min. 
min. 23 : 8—5) lăsînd 
că va obține victoria mult mai 
ușor decît se bănuia. începutul 
reprizei a doua a fost fast pen
tru oaspete, care au egalat ra
pid (9—9 în min. 33) prinzînd 
apoi aripi. Din acest moment 
meciul a fost pe ...muchie de 
cuțit, cum se spune, Rulmen
tul ajungînd chiar să conducă 
(11—10 în min. 39 și 12—11 în 
min. 42). Apoi timp de 10 mi
nute scorul s-a menținut egal 
(12—12 din min. 43 pînă în 
min. 53 1). Finalul partidei a 
fost dramatic, golurile înscriin- 
du-se mai mult din aruncări 
de la 7 m. Au marcat : Manta 
6, Caramalău 4. Sasu 3. Mano
lescu 2 — Progresul, Drăgu- 
șel 5, Marcov 4, Pătruț 3, Fur
tună și Nan — Rulmentul. Bun 
arbitrajul cuplului R. tamandi

repriză, 
diferență 
17 : 7—4, 
impresia

Cosma, 
Becicheri 
10, Ber- 

Eftcne 2,

.................... «WBaMMKIWIMI ------------------

ADMINISTRAȚIA Of STAI LOIO-PRONOSPORI INIOUMtUA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO
TO DIN 3 MAI 1981': Extragerea 
I : 77 12 26 46 9 53 66 54 1
42 75 88 ; Extragerea a Il-a : 37 
71 73 60 21 24 40 49 31 81 3 70 ; 
Extragerea a III-a : 28 3 86 9 
33 73 ; Extragerea a IVi-a : 14 
44 43 13 77 5 ; Extragerea a V-a: 
58 47 55 24 85 82. Fond total dfi 
cîștiguri : 1.209.335 lei.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 1 
1981 : Extragerea I : 26 48 
12 23 17 69 11 ; Extragerea a ll-ai 
85 51 84 72 47 33 78 76 40. _ "
total de cîștiguri 
din care 253 591 ' 
tegoria 1.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
TO 2“ DIN 26 -----------

LA 
MA! 

10 60
Fond

1.018.080 lei, 
lei report la ca-

25% (autoturisme 
cat. 2 : 6,75 a
3 : 15,50 a 6.720 

lei ; cat. 4 : 39,25 a 2.654 lei ; cat. 
5 : 143,75 a 725 lei ; cat. 6 : 325,75 
a 320 lei ; cat. X : 1.843,50 a 100 
lei. Report la categ. 1 
lei. Autoturismele 
de la categoria 1, 
bilete jucate 25%, __
participamților : loan Stas 
Eforie Nord, Ștefan Frăsie 
Craiova, Georgel Damian 
com. Liești, jud. Galați, 
Damianov din Timișoara, 
tache Matei din corn. 
Vechi, jud. Vrancea și 
G. din București.

1 : 6 variante 
„Dacia 1300“); 
15.430 lei ; cat.

253.591 
„Dacia 1300“ 
realizate pe 

au revenit 
din 

i din 
din

Slavco 
Cos- 

Adjudu 
George

„LO- 
APRILIE 1981 : 

Cat. 1 : 1 variantă 25% — autotu
rism „Dacia 1300“ ; Cat. 2 : 3,75 
a 28.307 lei ; Cat. 3 : 13,25 a 8.011 
lei ; Cat. 4 : 113,00 a 939 lei ; Cat. 
5 : 320,50 a 200 lei ; Cat. 6 :
2.390,75 a 100 lei. Report categ. 1 : 
72.421 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ de la categ. 1 a fost 
nut de Hojda loan din loc. 
sei, județul Maramureș.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
TO DIN 24 APRILIE 1981 :

obți-
Moi-
LO- 
Cat.

REZULTATELE
PRONOSPORT, ETAPA DIN 3 

I. Bologna — Torino 
II. Brescia — Udinese

III. Cagliari — Como
IV. Internazionale — Ascoli 
V. Juventus

VI. Napoli - 
VII. Pistoles? 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII

XIII.
Fond

CONCURSULUI 
MAI 

1 
X 
X 

2 
1 

X 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1

— Avellino 
Fioren tina
- Catanzaro

Roma — Perugia
Gloria Bz. — Gloria B-ța 
Autobuzul — Met. Buc.
Chimica — C. S. T-viște 
Min. Lupeni — U.T.A.
C.F.R Tim. — F.C.M. R-ța 
total de cîștiguri: 725.832 lei.

în vervă deosebită. Ion Tase a excelat în meciul de duminică, 
în care echipa sa, Dinamo București, a învins pe Știința Bacău. 
Iată-l înscriind un gol spectaculos.

Panțiru 3, Oros 2, N. Voinea 
2, Habcrpursch, Rădulescu — 
Minaur, Folker 9, Siiket 4. Fe- 
her 3, Voicu 2 — „Poli11. Arbi
tri : R. Antochi și H. Boschner
— Brașov. (V. Săsăranu — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— BELON SAVINEȘTI 17—15 
(10—8). Victorie meritată, obți
nută la capătul unui meci fru
mos. (Șt. Gurgui — coresp.).

FEMININ
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — ȘTIINȚA BACAU 
20—21 (12—12). După o repriză 
echilibrată, oaspetele s-au de
tașat la 4 goluri diferență (min. 
47 17—13). Frumoasă reveni
rea din final a echipei locale. 
Cele 
riu ' 
tea, 
cite 
Gh. 
București, 
coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 15—14 
(8—6) Unul dintre cele mai e- 
chilibrate și mai aprig dispu-

; mai multe goluri : Mura- 
7, Damian 6 — Universita-
Torok 5, Gaal și Lupșor
4 — Știința. Au condus 
Dumitrescu și. M. Stăncilă, 

(N. Demian —

Foto : N. DRAGOȘ

și Tr. Ene din Buzău. (C.A.)
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — CONSTRUCTORUL 
BAIA MARE 24—19 (10—7). Cu 
o circulație mai rapidă a min
gii, prin care și-au creat cu
loare bune de aruncare la poar
tă, timișorencele s-au desprins 
repede de un adversar tenace. 
Cele mai multe puncte : Ște- 
fanovici 7, Lutas 6 — Univer
sitatea, Weinhert 6, Popescu 
6. — “ ' 
P. Radvanj și I. 
Cluj-Napoca. (C.
coresp.)

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — TEROM IAȘI 24—22 
(13—10). Prima victorie din 
campionat a echipei locale.

TEXTILA BUHUȘI 
REȘUL TG. --------
(9—5). Echipa locală a condus 
în majoritatea timpului, uneori 
la diferențe mari (7—2. min. 
29 și 9—4. min. 27). (E. Teirău 
— coresp.)

Weinhert
Constructorul. Au condus

Ardeleanu, 
Crctu —

MU-
MUREȘ 17—15



desfășurate în zilele de 1,

„Crosul a 60-a aniversare
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IN INTIMPINAREA ANIVERSARII
GLORIOSULUI NOSTRU PARTID DIN RE(

(Urmare din pag. 1)

'"o'

Ia acest 
dintre cei

S îmbăta, într-o frumoasă dimineață de 
primăvară, în decorul sărbătoresc al 
Stadionului Republicii, ne-am aflat 

printre zecile de mii de spectatori de toate 
vîrstele care au aplaudat cu entuziasm fie
care din reușitele manifestări cultural-spor
tive prilejuite de sărbătorirea 
tului" și deschiderea 
ediției a ll-a de vară 
naționale „Daciada". 
cercăm să înfățișăm 
principalele momente 
de neuitat. O facem, 
caldă prețuire pentru 
totodată, si cu aprecierea cuvenită organi
zatorilor - C.C. al U.T.C., C.'N.E.F.S., C.N.O.P, 
altor organizații și departamente care au

„Zilei tinere- 
finalelor pe țară ale 
a competiției sportive 
în aceste pagini în- 
cititorilor cîteva din 
ale acestui spectacol 
desigur, cu gînduri de 
toți participanții, dar,

contribuit la realizarea diferitelor reprize sau 
tablouri — Comitetul municipal U.T.C., 
C.M.B.E.F.S., Comitetul municipal al organi
zației pionierilor și șoimilor patriei , Minis
terul Educației și invățămîntului, Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul de Interne, 
U.G.S.R., U.A.S.C.R. ș.a.

Aceleași felicitări se cuvin și organelor și 
organizațiilor de masă și obștești din toate 
județele țării, care, așa cum ne-au relatat 
corespondenții noștri prezenți la diferite ma
nifestări de amploare, au desfășurat o sus
ținută activitate pentru succesul tuturor ac
țiunilor cultural-Sportive cuprinse în progra
mele omagiale 
2 și 3 mai.

Duminică dimineața, cînd 
soarele abia destrămase pinza 
de nori ce se lăsase în cursul 
nopții peste cupola cerului de 
mai. sute de tineri din școlile 
Capitalei au fost prezenți Ia 
Parcul tineretului, pentru a lua 
parte la crosul omagial 
aniversare 
Veniseră 
generale 
— „Noi 
pînă să 
declarat 
puri — c 
Taberei, 
giului, însoțiți de profesorii lor.

Cele șase starturi (3 la fete și 
3 la băieți) au grupat concu- 
renții pe categorii de vîrstă 
(11—12, 13—14 și 15—16 ani).
Sportivii au pornit în iureș nă
valnic, ca niște ape care au 
rupt zăgazurile.

Sînt fericită că am cîștigat 
Ia acest cros, ne spunea Mari- 
lena Lazăr, de la Școala gene
rală 192. Invățînd bine și reu
șind un frumos rezultat în 
sport — iată cum întîmpin eu 
aniversarea partidului nostru 
drag.

Marcel Ursache, de la Școala 
generală nr. 204 din Drumul 
Taberei era însoțit de profe
sorul Mircea Balteș, de la 
C.S.Ș. 8, unde se antrenează 
Ursache.

— Noi, cei de la club, avem 
în acest an o recoltă 
ne-a spus profesorul 
După ce, ieri, Cristian 
luat locul I pe țară la 
pionierilor", azi, pe lista câști
gătorilor și-au înscris numele 
Marcel Ursache, Ilie Carp, de 
la Lie. ind. 7 și Cornel Ionescu, 
de Ia Șc. gen. 154.

r
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I
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„A GO-a
P.C.R.". 

școlile
GiuJești 
excursie 

ne-au

a creării
i tineri de la 

și liceele din 
am făcut o 
ajungem aici",
ei, cu veselia pe chi- 

din Colentina, Drumul 
Berceni sau șos. Giur-

La sfîrșitul crosului, am ce
rut părerea tovarășului Paul 
Novac, secretar al Consiliului 
municipal București, pentru 
educație fizică și sport.

— Au participat 
cros cei mai buni
mai buni din școlile Capitalei, 
ne-a spus el. Au venit și con- 
curenți care n-au fost chemați... 
Le-am dat voie să concureze și 
ei, să-și manifeste astfel bu
curia de a lua parte la com
petiția omagială „Crosul a 60-a 
aniversare a P.C.R.“.

REZULTATE : feminin, 11—12 
ani : 1. MARILENA LAZAR, 
2. Mariana Tucmeanu (Șc. gen. 
40). 3. Anca Belciug (Șc. gen. 
162) ; 13—14 ani : 1.
RICA TUDOR (Șc. gen. 
2. Daniela Postelnicu 
gen. 93), 3. Valentina

FLO—
96),
(Șc. 

Bor
can (Șc. gen. 1S7); 15—16 ani :

1. MARIA VIRNA
10), 2. Alexandra Drugan (Lie. 
ind. 22), 3. lulia Zaiț (Lie. ind. 
10) ; masculin, " ' —
URSACHE. 2.
(Șc. gen. 97),
(Șc. gen. 93) ; 13—14 ani : 1. B. 
VASILESCU (Șc. gen. 190), 2. 
G. Georgescu (Șc. gen. 99), 3. 
I. Carp : 15—16 ani : 1. C. IO
NESCU (Șc. gen. 154)), 2. 
C. Anasiasiu (Șc. gen. 190), 3. 
Mircea Dan (Lie. ind. 122).

Sever NORAN

11—12, : 1. M.
D. Ionescu, 

3. D. Popescu

bogată, 
Balteș. 

Matei a 
„Crosul

Start la categoria 15—16 ani...
Foto : Vasile BAGEAC

iubi și prețui ce-i bun și adevă
rat...

2 Mai — Ziua tineretului din 
România, sărbătoare care și-a gă
sit expresia cea mai fidelă în 
manifestările de pe covorul verde 
al stadionului bucureșjean, în ta
blouri îneîntătoare sugerînd 
v ața fericită de care se bucură 
generația tînără : „Șoimi, pio
nieri, studenți și uteelști / Cres
cuți în graiul patriei curat / Dăm 
glas a dine 4 din in mi bucuriei / 
Recunoștinței ce o purtăm fier
binte / Partidului — stegarul în
cercat / Și celui mai viteaz și 
dîrz bărbat / Ce-n glorii ne con
duce înainte". Sînt gîndurile mi
lioanelor de copii și tineri ai pa
triei sintetic și expresiv redate 
în secvențe impresionante prin 
amploarea lor, prin forța suges
tivă și ținuta execuțiilor, secven
țe aplaudate cu înflăcărare de 
cei 39 000 de oameni de toate 
vîrstele prezenți în tribune.

Frumoase și sugestive reprize 
cu tematică de muncă — „Ne este 
fapta muncii spre viitor o treap
tă" — evoluții de gimnastică a- 
crobatică, reprize mixte simbol 1- 
zînd aspirațiile și bucuriile co
piilor patriei noastre, cu un final 
emoționant în care trupurile po
nderilor și șoimilor patriei com
pun pe gazon un porumbel alb 
plutind în azur, iar din pieptu
rile tuturor răzbate puternic che
marea „Pace !" („Anii copilă
riei"), reprize cu exerciții spor
tive de ansamblu realizate cu 
perfecțiune de tinerii militari 
(„Măiestrie și vigoare"), de gim
nastică ritmică și dans („Grație 
și armonie"), impresionante ta
blouri panoramice („Cutezători și 
viguroși spre viitor" și „Avem 
un crez politic și-un brav condu
cător"), precum și cele dintîi fi
nale ale „Daciadei" sau tenta
tivele de record ale unora dintre 
atletele și atleții fruntași, toate a- 
cestea au alcătuit un amplu pro
gram-spectacol rodind cu deose
bită forță imaginea fidelă a ti
neretului patriei noastre, secven
țe ilustrînd optimismul, voioșia,

INIMA, OMAGIU SI
dorința de afirmare, vigoarea și 
elanul caracteristice „vîrstei de 
aur“, recunoștința vlăstarelor ță
rii față de partid, față de secre
tarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru 
excelentele con cT ții de viață și 
de muncă, de învățătură și edu
cație. spre afirmarea plenară pe 
plan profesional și sportiv pe 
care Ie asigură cu grijă părin
tească viitorilor constructori ai 
comunismului pe pămîntul româ
nesc. Și din aceste profunde sen
timente de dragoste și atașament 
s-au înfiripat, din trupuri tine
rești, pe dreptunghiul verde al 
stadionului, simboluri dragi : 
„P.C.R. — 63", „R.S.R.". „PACE", 
simbolurile mîndrlei, împlinirilor 
și aspirațiilor poporului nostru. 
„Muncind și învățînd, tineretul 
sărbătorește a 60-a aniversare a 
făuririi Partidului Comunist Ro
mân" a fost lozinca care a mar
cat aceas.ă grandioasă manifes
tare cultural-sport vă desfășurată 
sub steagul patriei și cel al ma
rii competiții sportive naționale 
„Daciada", înălțate pe catarge în 
acorduri de imn. Și a fost mai
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TREI ZILE DE SPORI
W „HERASTRAUL"

COMPETIȚII SĂRBĂTOREȘTI ÎN JUDEȚELE ȚĂRII
GALAȚI. în orașul de la Mila 80, în zi

lele începutului de mai, s-au desfășurat 
ample manifestații sportive de masă : fina
lele „Cupei 1 Mai" Ia handbal (a cîștigat 
echipa ICEPRONAV), la tenis de cîmp 
(ICEPRONAV șl, la individual, T. Nichlfoi 
— „Dacia"), la popice (a cîștigat „Ancora" 
pe echipe, Al. Moraru și lulia Joldescu de 
la „Comerțul") și la volei („Ancora"). La 
„Crosul i Mai" au luat parte peste 900 
de elevi.

Cea mai importantă acțiune — „La săr
bătoarea tinereții, partidului — recunoștin
ță", desfășurată pe stadionul „Portul roșu", 
a fost o vibrantă manifestare a tineretului 
gălățean, care Intîmpină cu succese în mun
că și sport aniversarea partidului. (T. SI- 
RIOPOL — coresp.).

pitești. în zilele de 1—3 mai, bazele 
sportive din oraș au fost arhipline. Oame
nii muncii s-au întrecut la diferite disci
pline sportive, în întreceri dotate cu „Cupa 
1 Pătai". Astfel, la complexele sportive „Vo
ința" și „Dacia" — Ștefăneștl au avut loc 
competiții de handbal, volei și tenis. Pe 
arenele Progresul, Foresta și Voința — 
concursuri de popice. Atletismul a fost pre
zent pe stadionul din Parcul tineretului, 
întreceri asemănătoare au avut loc la Ctm- 
pulung Muscel. Curtea de Argeș și Cos- 
tești. (I. FEȚEANU — coresp.).

brașov. Sala sporturilor din localitate 
a găzduit, de ziua tineretului, o grandioasă

_ manifestație cultural-sportivă, în cadrul că- 
I reia aproape 1 two de tineri au luat parte

la demonstrații de handbal și gimnastică 
ritmică modernă. La reușita programului 
au concurat reprezentanții școlilor d n Bra
șov, Codlea și Săcele.

Duminică, 3 mai, în centrul orașului a 
avut loc tradiționala „Serbare a junilor 
și a tinereții". Aceasta a început prin alaiul 
formațiilor de tineri, care s-au îndreptat 
spre Pietrele lui Solomon, unde a avut loc 
o frumoasă serbare cultural-sportivă. (C. 
GRUIA — coresp.).

VALEA URSULUI. Clubul spor iv Voința, 
din București, a serbat, în zilele de 1—3 
mai, cea de a 30-a aniversare de Io pri
mul concurs de or en tare turistică, la ca
bana Valea Ursului cl.e pe șoseaua Pitești 
— Rm. Vîlcea. Au participat sute de mun
citori din cooperativele bucureștene și invi
tați din județele Buzău, Galați, Olt, Dolj, 
Gorj, Argeș, Prahova etc. Concursul s-a 
desfășurat pe timp de noaple și ziua, pe 
categorii de vîrstă, de la 9 ani la peste... 
50. Au cîștigat, printre alții, Aura Stoicescu 
de la Locomotiva București, Mirela M troi 
(Olt) și Victoria Oprea (Buzău). Reprezen
tantul clubului Voința București, Mircca 
Țicleanu, și-a înscris numele P-r ntre cîș i- 
gători la categoria 21 ani. iar N. Siroescu 
(„Dacia" Buc.) la categoria peste 35 ani. 
Un merit deosebit în organ zarea compe
tiției l-a avut Marian Crăciunescu, ,,vete
ran ", activist voluntar. Prof. C. Furcola, de 
la Clubul Voi’xița. a evocat în fața partici- 
panților frumosul traseu ascendent al orien
tării la clubul bv'‘vr*,,,*e',n.

BACAU. Ploaia, care în ziua de 1 Mal și 
în cursul dimineții de 2 m.al a căzut 
județ, a ferit orașul de reședință, 
că terenurile de sport au fost apte 
a găzdui competiții. Cum era și de 
lat, capul de afiș al întrecerilor l-a 
tuit întîlnirea organizată în ziua de _. . 
de S.C. Bacău, pe stadionul ,'23 August". 
Peste 8 000 de spectatori au urmărit meciul 
de fotbal dintre foștii componenți ai echi
pelor ARLUS și Dinamo, revăzînd cu plă
cere pe Gavrllescu, Bălănescu, Cincu și 
Vătafu. întâlnirea s-a terminat la egalitate : 
(l—O. Tot alei s-a desfășurat și un atractiv 
spectacol spoiriiv auto-moto.

în municipiu au mai avut loc competiții 
de tenis, handbal și la alte ramuri d« 
sport. (I. IAN CU — coresp.).

GIURGIU. în reședința noului județ au 
avut loc, în ziua de 2 mal, numeroase în
treceri sportive, pe bazele Voința, „Ceta
tea", „Dunărea", Olimpia, Lie. I. Maiorescu, 
Șc. gen. o, Parcul pionierilor și școlarilor. 
S-au desfășurat concursuri de atletism, 
gimnastică, handbal, volei, baschet și de- 
mostrații de bax. (Tr. barbALATA — co
resp.).

TG. SECUIESC. O frumoasă competlțe de I 
atletism, dotată cu „Cupa M de ani" a avut 
loc în localitate, cu participarea concuren- | 
țllor din 
lea. Cele 
nute de 
reap.).

în 
astfel 

pentru 
aștep- 

consti- 
1 Mai
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I
I
I
I
I
I

Brașov, Odorheiu S*ecuiesc și Cod- 
mai bune rezultate au fost obți- 
brașoveni. (Gh. briotA

I

Sportivii bucureșteni au ți
nut să fie prezenți in număr 
mare la amplele întreceri și 
manifestări omagiale organizate 
în cinstea apropiatei aniversări 
a partidului, a zilei de 1 Mai 
și a „Zilei tineretului*. Au fost 
trei zile de sărbătorești între
ceri, cu mii de „șoimi" și pio
nieri pe stadioane, cu atrăgă
toare concursuri rezervate ti
nerilor din întreprinderi și ins
tituții, cu dispute anume iniția
te pentru virstnici, 
preajma terenurilor 
rilor de joacă, în 
celor dragi.

Ca in fiecare an, 
răstrău a fost punctul de atrac
ție al bucureștenilor. De 1 Mai, 
dimineața se anunța frumoasă, 
un fir de vînt începea totuși să 
se ridice, spre bucuria amato
rilor de yachting, gata de în
treceri. Cu mișcări sigure, ,,bă- 
trinii lupi de mare" de la clasa 
,optimist" și-au împins ușoarele 
bărci pe micile valuri. în cite- 
va minute, toate pînzele erau 
sus, pe țărmul cu liliac înflorit 
rămînind doar antrenorii. Ală
turi de „optimiști", în rotiri 
grațioase, evoluau cei de la cla
sele finn. 420 și cadet. Elevii 
antrenorului Ion Naum de la 
A.S. Electrica spintecau creste
le valurilor undeva, departe, in 
larg. După zimbetul de mulțu
mire al fostului campion națio
nal la snipe, lucrurile păreau 
să meargă bine, Cristian An- 
dreescu, George Naum și cei
lalți tineri sportivi intorcind 
primii la balize. în manșa a 
doua, insă, un zimbet de pri
măvară înflorește și pe fața 
bătută de vint a „bătrlnului“ 
Paul Noculce — de 30 de a^i 
pe lac — acum instructor la 
„Proiect București". Să fi tre
cut în fruntea întrecerii viitorii 
arhitecți ?

aflăți in 
sau a locu- 
așteptarea

parcul He-

întreceri
Herăstră
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Ion AVRAMUȚ
(Caraț-Severin)

Cristian MATCI
(București)

Gabriela ȘENCHEA
(Bacău)

Mihaela NCVĂCESCU
(Brăila)

Ioana LINȚOIU
(București)

Ion IORDACHE 
(Buzău)

IINTA
7

icâ. a fost un 
al tineretului 

?edere și h-otă- 
Irumul deschis 
dl strălucit de 
l secretarului 
jăduință expri- 
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slectuali, elevi, 
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?tul pentru in
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pe drumul so- 
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1 BRE3EANU

Imagine de ansamblu de la una din cele mai sugestive 
reprize tematice din bogatul și emoționantul program al ma
nifestărilor de pe Stadionul Republicii. Pe verdele gazo
nului — sute de șoimi ai patriei, pionieri, tineri — viitorul 
de aur al României socialiste. Foto : N. DRAGOȘ

FINALIȘTII
CROSULUI PIONIERILOR *

A.

CUVINTE IZVORITE DIN INIMĂ
PENTRU APĂRAREA PATRIE!"

Șl „CRUSULUI TINERETULUI 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII 
DE VARĂ Al „DACIADEI

//
La un semnal, pe covorul sta

dionului sînt implantate, cu ra
piditate și precizie, aparatele bi
necunoscutelor piste de instrucție 
ale complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei". în sărbătores
cul spectacol de pe Stadionul 
Republicii urmează să-și demons
treze măiestria sportivă, gradul 
înșjt al pregătirii de specialitate, 
tinerii care poartă uniformă de 
culoarea zărilor senine. Cele șase 
echipe de 
(cite trei 
și III—IV 
mate din 
cei buni, 
în întrecerile finalei pe țară ale

fete și șase de băieți 
în echipă), ciclurile II 
de pregătire sînt for
ce! mai buni dintre 

sînt primele clasate

MIȘCARE IN AER LIBER
mult liliac Înflorit

hting, intr-o regată a primăverii, lacul
Foto : I. MIHAICA

aS'*;

celei de a VIII-a ediții a comple
xului, desfășurate zilele trecute 
pe poligoanele și -traseele din pă
durea Băneasa. în organizarea 
C.C. al U.T.C. Probele demonstra
tive de aici urmează a stabili 
doar ordinea urcării pe podium. 
Greul concursului a fost acolo. 
I-am urmărit pe cei aproape 400 
de finali ști în poligonul de tir 
și în luptă cu secundele la re
zolvarea momentelor aplicative. 
Curaj și măiestrie, călire fizică și 
bogate cunoștințe tehnico-tac ti ce, 
înalt spirit de echipă, hotărîrea 
de a depune toate eforturile pen
tru desăvîrșirea pregătirii — a- 
cestea sînt aprecierile notate în 
carnetul de reporter. Am remar
cat și o seamă de reprezentative 
județene care •au evoluat specta
culos : toate cele patru echipe ale 
municipiului București, apoi e- 
chlpele Sucevei și cele ale jude
țului Cluj, formațiile de fete din 
ținuturile Vrancei și de pe valea 
Mureșului. Finaliștii au etalat 
înalte calități însușite în cadrul 
acestei forme de pregătire orga
nizată. în cadrul U.T.C., după o 
concepție proprie statului nostru.

...Acum, la punctele de plecare 
ale celor șase piste lungi de 
100 m așteaptă startul echipele ci
clului II. Un semnal și cei 18 
concurenți pleacă în cursă : aler
garea pe bîrne, pe piloni inegali, 
trecerea prin baraje de obstacole, 
pe sub arcade de sîrmă, traver
sarea unor porțiuni de teren prin 
susținere în brațe, pe bare, lovi
rea cu precizie a punctelor fixe. 
Arbitrii urmăresc cu atenție fie
care greșeală, dar penalizările 
sînt puține. După ultima sosire 
se dă startul echipelor din ciclul 
III-rv. Aceeași rapiditate, aceeași 
măiestrie, aceeași iscusință în 
depășirea greului. Prin evoluția 
lor, toți participanT.il au demon
strat un înalt grad de pregătire 
După acest 
înscrise sub 
clasamentul 
complexului 
triei“

© Bucureștiul — patru locuri I ! ® Bacăul, 
o adevărată revelație © Pe prima treaptă 
a podiumului, de asemenea reprezentanți 
județelor Brăi'a, Buzău, Caraș-Severin 

Vrancea

ai 
?■

de

Teodor GHEORGHICI
(București)

Paula ILIE
(București)

Alecu LUPU
(Vrancea)

Lucia SOCIU 
(Bacău)

august și nu de mai ! — și un public nu- 
in tribunele Stadionului Republicii din Ca- 

i", prilej cu careO zi splendidă — însorită, parcă
meros, entuziast, prezent sîmbătă
pitală, iată cadrul minunat de sărbătorire a „Zilei tineretului', ™.„

a avut loc deschiderea festivă a finalelor pe țară ale ediției a 11-a de vară a com
petiției sportive naționale „Daciada". In suita amplei și atractivei manifestări spor- 

■ ----- „Crosului tinere-
apărte, demn de frumusețea atletismului și de tradiția pe 
sportive de masă și-au statornicit-o in rîndul generațiilor

herăstrău lu- 
loc, oricit de 

fi un concurs 
.miresmate im- 
i plimbare, te- 
: invită la miș- 
mult tenis in 
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și demonstrații 
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iliștii pe ringul 
l Herăstrău. In 
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itală :
on 
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Nicolae 
balcanic și 

(lăcătuș me- 
întreprinde- 

Constantin 
Icecampion al

„l^aciadeia pe municipiul Bucu
rești (strungar la „Mecanică 
fină") ș.a.

Simbătă, 2 Mai, cupele puse 
in joc erau gravate cu cuvinte
le „Ziua tineretului". S-au în
trecut caiaciștii și canoiștii — 
seniorii și juniorii de la Rapid, 
Dinamo, Olimpia etc. Canotorii 
au evoluat duminică intr-un 
concurs frumos, cu mulți cam
pioni de juniori la start. In 
parcul de distracții — concur
suri de triciclete, trotinete și 
întreceri pe patine cu rotile. 
Apoi, tenis de masă, șah cu 
mese expuse la soare, demons
trații de aero și navomgdele, 
concursuri de biciclete pe zeci 
și zeci de „Pegas“-uri venite 
inițial, așa, într-o plimbare.

Au fost trei zile splendide, 
cu numeroase și atractive în
treceri sărbătorești, cu mii și 
mii de competitori !

ultim act al finalei 
genericul „Daciadei", 
în ediția a VIII-a a 
„Pentru apărarea pa- 

e-s’e următorul : ciclul II, 
fete — București, Neamț, Cluj, 
Suceava, Olt ; băieți — Suceava, 
București, Cluj, Giurgiu, Constan
ța ; ciclul III—IV. fete — Mureș, 
Constanța, București, Maramureș, 

băieți — Constanță,Giurgiu ;
Prahova și București la egalitate, 
Suceava, Timiș.

Viorel TONCEANU

CROSUL TINERILOR
DIN ÎNTREPRINDERILE Șl
INSTITUȚIILE DDCDREȘTENE

Vasile TOFAN

Pe frum^.^seLe aici -'rcului 
tineretului din Capitală se va 
desfășura mîine, începînd de la 
ora 16. o amplă întrecere de 
cros, în organizarea Comisiei 
sport-turism a Cons liului muni
cipal al sindicatelor. Participă ti
neri și tinere în vîrstă de peste 
17 ani, din în reprinderi șl insti
tuții. Fetele vor alerga pe dis
tanța de 1 500 m, iar băieții pe 
distanța de 3 000 m. Primilor 
clasați li se vor înmîna prem i 
(atît la individual cît și pe e- 
chipe).

tive organizată cu acest prilej, finala „Crosului pionierilor" și finala 
tului". au ocupat un loc 
care cele două întreceri 
in plină formare.

„Deschiderea" la cele două 
finale de cros a fost încre
dințată pionierelor de la ca
tegoria 11—12 '
într-un tempo 
micile sportive 
cursă deosebit 
la cîrma căreia 
briela Șenchea 
Vl-a D a Școlii 
27 din Bacău 
aproape tot timpul în pofida 
eforturilor pe care multe 
dintre finaliste și îndeosebi 
ambițioasa concurentă Ama
lia Todea, de la Școala ge
nerală nr. 190 din București 
le-au depus pentru a schim
ba ierarhiile, 
fericită de a 
a „Crosului 
a „Daciadei", 
chea a ținut 
că succesul nu este numai 
al ei, ci și al colectivului 
școlii în care învață. „Acolo, 
la noi, în cartierul Mărășești 
din Bacău, atletismului i se 
acordă o atenție specială, 
probelor de alergări mai 
ales...". Bacăul lansează, 
deci, o viitoare demifondis- 
tă, o fetiță excelent dotată 
pentru atletism.

Băieții de la aceeași 
tegorie de vîrstă și-au 
semnat campionul în 
soana lui Ion Avrămuț 
Obreja (Caraș-Severin)

ani. Plecate 
de... sprint, 
au făcut o 
de animată 

pioniera Ga- 
din clasa a 
generale nr.

s-a aflat

Nespus de 
fi campioană 

pionierilor" și 
Gabriela Șen- 
să sublinieze

ca- 
de- 

per- 
din 
ta- 

Ionat îndeaproape de Sandu 
Rebenciuc, reprezentantul 
Capitalei, și de Ion Boținca 
din Peștișanii Gorjului.

Și în cea de a doua pro
bă de cros rezervată pionie
rilor, în limitele categoriei 
13—14 ani, fetele au avut în 
Mihaela Novăcescu, din 
clasa a Vil-a a Școlii gene
rale nr. 30 din Brăila, o în
vingătoare merituoasă. Toa
te tentativele celor care au 
încercat să-l amenințe pozi
ția de fruntașă au rămas 
zadarnice. în cele din urmă, 
disputa s-a... mutat pentru 
treapta a doua a podiumu
lui, între Matilda Poosz din 
Careii Sătmarului și Claudia 
Palade din Gugeștii Vasluiu
lui. c°’e dr>”9 alergătoare în-
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cheind proba ...la fotografie!
Apoi, spre satisfacția tri

bunelor, Cristian Matei, din 
clasa a VIII-a a Școlii ge
nerale nr. 204, a adus prima 
victorie Bucureștiului.

★
Startul în „Crosul tine

retului" a marcat aceeași 
dîrzenie, aceleași ambiții

Vinalcool din Bacău, s-a 
dovedit realmente cea mai 
rezistentă sportivă, aducînd 
județului ei a doua meda
lie de aur, dejucînd cu 
calm, cu multă maturitate, 
toate tentativele adversare
lor ei directe, desenatoarea 
Ștefana Luca din Galați și 
tehniciană Emilia Miulescu 
din Rovinarii Gorjului, de 
a schimba cursul probei...

Mai disputate, poate, ca 
niciodată pînă acum, cele 
două finale pe țară la cros 
din cadrul „Daciadei" de 
vară oferă o concluzie co
mună : ATLETISMUL ARE 
IN RINDUL COPIILOR ȘI 
TINERETULUI ADEPȚI DE 
NĂDEJDE, IN MĂSURĂ SA 
ETALEZE VIRTUȚI REALE.

Tiberiu STAMA

din partea finaliștilor. De 
data aceasta, succes net 
pentru atleții Bucureștiului, 
care au terminat primii în 
trei probe : la fete, _ categ. 
15—16 ani (Ioana Lințoiu), 
și la categ. 17—19 ani (Teo
dor Gheorghici 'și Paula 
Ilie). Numai în proba băie
ților, 15—16 ani, reprezen
tanții Capitalei au fost ne- 
voiți să cedeze întîietatea 
buzoianului Ion Iordache. 
Dar, lingă campion, ca o 
umbră, s-au aflat Laurențiu 
Meicu din București și Ma
rius Ungureanu din Timiș.

★
Ultimele două probe, 

participarea tinerilor 
peste 19 ani, au fost domi
nate de vrînceni- și băcă- 
uance. -Cea mai lungă și 
mai dificilă probă de cros, 
cea de 3 000 metri, a reve
nit militarului în termen 
din Focșani, Alecu Lupu, 
care a făcut o cursă foarte 
inteligentă, impunînd o tre 
nă falsă în prima treime a 
probei, apoi hârțuind pluto
nul, repetat, pînă la des
prinderea, prin sprint, pe 
ultima sută de metri. în 
fine, în proba fetelor, tî- 
năra muncitoare Lucica So
ciu, de la întreprinderea

CU 
de

Iată și finaliștii care au 
urcat pe podium. „CROSUL 
PIONIERILOR", 11—12 ani, 
fete: 1. Gabriela Șenchea 
(Bacău), 2. Amalia Todea 
(București), 3. Viorica Nica 
(Suceavă), băieți: 1. I. A- 
vrămuț (Caraș-Severin), 2. 
S. Rebenciuc (București), 3. 
I. Boținca (Gorj) ; 13—14
ani, fete: 1. Mihaela Novă
cescu (Brăila), 2. Matilda 
Poosz (Satu Mare), 3. Clau
dia Palade (Vaslui), băieți : 
1. C. Matei (București), 2. 
G. Statie (Olt), 3. I. Tomes- 
cu (Vîlcea). „CROSUL TI
NERETULUI", 15—16 ani, 
fete: 1. Ioana Lințoiu
(București), 2. Valerica Tul
bure (Bacău), 3. Mia Marcu 
(Botoșani), băieți : 1. I. Ior- 
dache (Buzău), 2. L. Meicu 
(București), 3. M. Ungurea- 
nu (Timiș) ; 17—19 ani, fete:
1. Paula Ilie (București), 2. 
Daniela Balica (Arad), 3. 
Ana Barbu (București), bă
ieți: 1. T. Gheorghici (Bucu
rești), 2. F. Lungui (Covas- 
naj, 3. A. Stanei (Hunedoa
ra). Peste 19 ani, fete: 1. 
Lucica Sociu (Bacău), 2. 
Ștefana Luca (Galați), 3. E- 
milia Miulescu (Gorj), bă
ieți : 1. A. Lupu (Vrancea),
2. D. Ristea (București), 3. 
N. Cristache (Prahova).

participanT.il


Divina „A" - etapa a 26 a
Emoții și „la noi acasă“

TREI „REMIZE" DE MARE LUPTĂ ÎN JOCURILE CHEIE
• Trei puncte între Craiova ți Dinamo, dar... • Progresul Vulcan și Politehnica 
lași coboară mereu • Sportul studențesc marchează, dar minus 4 rămîne

• Doar două goluri intre lider și ...lanternă

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Jiul Petroșani - A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (1-D
Sportul stud. — Progresul Vulcan 4-0 (0-0)
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Olt 0-0
Steaua — Dinamo 1-1 (0-1)
Politehnica Timișoara - F.C. Argeș 1-0 (1-0)
Politehnica lași - F.C.M. Brașov 0-0
„U“ Cluj-Napoca — F.C. Baia Mare 4-0 (i-o)
S.C. Bacău — Corvinul 2-1 (0-0)
Univ. Craiova - F.C.M. Galați 3-1 (2-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 17 ma i)

F.C. Baia Mare - Univ. Craiova (0-2)
,,U" Cluj-Napoca — Steaua (0-2)
Jiul Petroșani - Politehnica lași (0-4)
Progresul Vulcan — S.C. Bacău (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Olt (0-3)
Corvinul Hunedoara — Sportul stud. (2-1)
Politehnica Timișoara — F.C.M. Galați (0-2)
Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea (2-0)
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov (1-2)

1. UNIV. CRAIOVA 26 17 2 7 50-21 36
2. Dinamo 26 14 5 7 43-23 33
3. F.C. Argeș 26 13 3 10 39-29 29
4. S.C. Bacău 26 12 5 9 37-32 29
5. F.C.M. Brașov 26 12 5 9 30-28 29
6. Corvinul 26 12 3 11 46-34 27
7. Steaua 26 10 7 9 40-33 27
8. „Poli" Timișoara 26 12 3 11 26-31 27

„U“ Cluj-Napoca 26 12 3 11 35-40 27
10. Chimia Rm. Vilcea 26 12 3 11 37-43 27
11. Jiul 26 12 1 13 34-33 25
12. Sportul studențesc 26 11 2 13 34-32 24
13. F. C. Olt 26 9 6 11 28-35 24
14. A.S.A. Tg. Mureș 26 10 4 12 38-46 24
15. Politehnica lași 26 9 5 12 35-37 23
16. Progresul Vulcan 26 9 5 12 33-46 23
17. F.C. Baia Mare 26 8 3 15 26-43 19
18. F.C.M. Galați 26 6 3 17 29-54 15

GOLGETERII
| 17 GOLURI : Radu II (5
Jî din 1 m)

14 GOLURI : Țevi și Fa-
-5 nici (2 din 11 m)
3 12 GOLURI : M. Sandu

11 GOLURI : Cămătaru. 
Cimpeanu II, Nedelcu, Pet- 
cu, Giuchici (1 din 11 m), 
Bălăci (6 din 11 m)

9 GOLURI : Crișan. Au
gustin. Văetuș

8 GOLURI: Vamanu, Gîn-

gu, Apostol, Dumitrache, 
Dragnea.

7 GOLURI : Preda. Sosu. 
Sălăjan, Anghel, Șumulan- 
schi (1 din 11 m), Lucescu 
(3 din 11 m).

ÎNTRE WEMBLEY ȘI NEPSTADION...
Domin-ată — omenește, perfect explicabil - de excepționalul rezultat 

obținut de echipa României, miercuri, la Londra, etapa de ieri a 
Diviziei „A" a fost privita în multe orașe cu o oarecare detașare, 

problema nr. 1 a fotbalului românesc, la aceasta ora, calificarea la El 
Mundialul — *82, fiind trăită cu o rara intensitate sufleteasca de toți iu
bitorii fotbalului nostru. Dupâ încheierea reprizei întîi și pe mâsurâ ce 
ne apropiem de finalul jocurilor, am înțeles însă cu toții că, la umbra 
Wembley-ului, pe cel puțin două stadioane, la lași și la Rm. Vîlcea, în
trecerea era de-a dreptul dramatică, un fel de joc pe sîrma dintre Divi
ziile „A" și „B". Oltul lupta cu disperare să nu piardă, ,,11 "-le lui An- 
tohi lupta cu disperare să cîștige. Totul pentru un punct, sau pentru un 
punct în plus, necesar ca aerul... Sub acest aspect, marile performere ale 
duminicii au fost echipa de la Slatina și F.C.M. Brașov, care au aruncat 
în aer așa-zisele „calcule ale hîrtiei", calcule care în acest final de 
campionat conțin adeseofi un grăunte de imprevizibil periculos ca o mină 
antitanc. Calci pe ea și cel mai solid, aparent, calcul sare în aer I In 
acest context, ad luptei infinit mai palpitante pentru supraviețuire în Di
vizia „A", derbyul de mare tradiție Steaua — Dinamo aproape că a tre
cut pe planul doi, ca urmare și a desfășurării sale puțin obișnuite, des
fășurare care curgea, relativ liniștit, către o victorie (,,de rutină" I ? I) pe 
terenul adversarilor lor ( I ) a dinamoviștilor, care fructificaseră în prima 
repriză cea mai banală și mai inofensivă, după aparențe, șansă de gol. 
De la 1—0 în min. 22 și pînă în min. 85, Dinamo a jucat un fel de... 
șah fotbalistic (coordonat matematic de Dinu), dînd, probabil, spectatori
lor senzația că tabela ar rămîne neclintită chiar dacă s-ar mai juca un 
al doilea meci, în continuare... Probabil că acest „calcul" și l-au făcut în
șiși jucătorii din Șos. Ștefan cel Mare, uitînd că în poarta lor nu se 
află... lordache, uitîndu-l de asemenea și pe Sameș, extrem de periculos 
în careul advers. A venit însă min. 85, excelentul Sameș a înscris splen
did cu capul (ca și în ultimul meci, cu Politehnica lași), Stoica, la rîn- 
dul lui, parcă... a luat foc, fiecare din acțiunile sale semănînd panică — 
într-un final incendiar I — în apărarea dinamovistă și trebuie să spunem 
că fără greșeala hotărîtoare a arbitrului Stîncan din min. 89 dinamoviștii 
ar fi pierdut nu numai un punct, ci chiar pe amîndouă...

Etapa însă a trecut, fotbalul nostru înscriindu-se de ieri, de la ora 19,45, 
într-o nouă numărătoare inversă care-l apropie de un examen la fel de 
important ca și cel de pe Wembley, examenul de pe Nepstadion, care 
trebuie la fel de bine pregătit pentru a fi absolvit de‘ tricolori.

Marius POPESCU

0 REPRIZĂ TORENȚIALĂ
SPORTUL STUDENȚESC - PROGRESUL VULCAN 4-0 (0-0)

Stadion Politehnica : teren bun ; timp adecvat fotbalului ; spectatori - 
aproximativ 6 000. Au marcat : M. SANDU (min. 46 și 90), MUNTEANU II 
(min. 6&), BUCURESCU (min. 82). Șuturi la poarta : 22—7 (pe poartă 14—4). 
Cornere : 7—1.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 - M. Marian 7, lorgulescu 7, Cazan 
7-ț-, Munteanu II 8 — Chihaia 8, Munteanu 1 7, O. lonescu 7 — FI. Grigore 
8, M.Sandu 8-j-, Bucurescu 7.

PROGRESUL : Bulancea 6 — i. Alexandru 5, Reti 6. Anghel 7, Gh. Ștefan 
5 — Mateescu 6-J-, Tică 6, Apostol 7 (min. 67 I. Nicolae 6), Neculce 6 — 
Glonț 5, Țevi 6.

A arbitrat : FI. Cenea (Caracal) 8 ; la linie O. Ștreng (Oradea) și D. 
Preuțescu (Craiova).

Cartonașe galbene : GH. ȘTEFAN. ȚEVI.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 1—0 (1—0).

Sportul studențesc a surcla
sat Progresul la capătul unei 
reprize secunde de ritm de
bordant, incompatibil (o repe
tăm) cu poziția sa în clasa
ment. Studenții au atacat încă 
din start, dar pe parcursul pri
melor 45 de minute s-au limitat 
la centrări cu boltă, mizînd pe 
explozia Și detenta lui M. San
du, în fața unor fundași cen
trali presupus neexperimentați. 
Forcingul alb-negrilor s-a sol
dat cu două... goluri corect a- 
nulate de arbitru, pentru of
said. la semnalizarea promptă 
și autoritară a tușierului P/eu- 
țescu, de neclintit la solicitările 
furtunoasei galerii studențești, 
în toată această parte a jocu
lui, Progresul s-a limitat la 
stringer ea rindurilor, în fața 
golului care plutea în aer, dar 
nu venea, in primul rînd ca 
urmare a excesului de vitalitate 
al lui M. SANDU. Acesta va 
„sparge" insă imediat după

NU-I SUFICIENT SĂ DOMINI...
POLITEHNICA IAȘI - F.C.M. BRAȘOV 0-0

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 
8 000. Suturi la poartă : 16-2 (pe poartă : 8-0). Cornere : 19-2.

POLITEHNICA Naște 6 — Oprea 7, Anton 6, Ursu 7, Cîocîrlan 6 — Ro- 
milă 7, C. lonescu 6, Kereszy 5 (min, 52 Florean 5) — D. lonescu 6 (min. 
65 Opaiț 5), Cioacă 6, Costea 5.

F.C.M. : Popa 7 - Papuc 6, Vărzaru 6, Panache 7, V. Ștefan 7 — Naghl 
7, Chioreanu 5, Furnică 6 — Bucur 5, Marinescu 6, Paraschivescu 6 (min. 83 
Boriceanu). .

A arbitrat : Gh. Relezan (București) 8 ; la linie : C. Szilaghi și E. Feld
man (ambii din Baia Mare).

Cartonașe galbene : ANTON, VARZARU, PAPUC. V. ȘTEFAN.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 0—0.

e—. ... ......... ..... -,i

IAȘI, 3 (prin telefon)
Intr-adevăr, pentru a cîștiga 

nu-i suficient să domeni din 
primul pînă in ultimul minut și 
de acest lucru s-a convins pe 
deplin (dacă mai era nevoie ?) 
Politehnica Iași. Dornică să-și 
vadă cit mai repede asigurată 
victoria, a atacat cu toate for
țele, creîndu-și mai multe oca
zii de a marca, dar imprecizia 
a făcut ca rezultatul final să 
fie alb. Aceasta s-a datorat și 
faptului că brașovenii s-au a- 
părat cu Strășnicie, iar contra
atacurile lor s-au dovedit foar
te periculoase.

Din primele minute jocul a 
avut sens unic, spre poarta lui 
Popa. Minute în sir fundașii 
Politehnicii au stat Pe liniă de 
centru sau au luat parte la 
acțiunile ofensive. Și situații 
de a se înscrie au fost. însă 
Costea (min. 9 si 31). Cioacă 
(min. 32 — bară) le-au ratat. 

pauză, la capătul unei curse ra
pide și a unei centrări pe favă, 
executate de Ft. Grigore. Pro
gresul încearcă regruparea, tre
ce și la unele contraatacuri, 
prin ..filtrul" Apostol, dar mi
cul Glonț pierde duelurile, iar 
Țevi nu poate lupta de la egal 
cu Ia fel de înalții lorgulescu 
și Cazan. Apoi studenții se 
dezlănțuie din nou. animați me
reu de FI. Grigore, care zgu
duie bara (min. 49). Ei reușesc 
să spulbere speranțele oaspeți
lor în min. 68, cînd MUNTEA
NU II, venit cu toată echipa 
in atac, marchează cu un șut 
sec. Din acest moment, pe te
ren se află o singură echipă, 
care ratează și... marchează 
prin BUCURESCU (min. 82 lan
sat de M. Sandu) și M. SANDU 
(min. 90 pus în cursă de Chi
haia). Progresul e în corzi și 
se consolează doar cu remiza 
de la Iași...

Ioan CHIRILĂ

Dar pe cea mai mare a irosit-o 
Costea. în min. 34, cînd a exe
cutat penaltyul acordat pentru 
„cosirea" lui Oprea de către 
Paraschivescu. și a trimis ba
lonul în bară I

După Pauză, aspectul jocu
lui s-a menținut ca si în pri
mele 45 de minute... Studenții 
au dominat cu autoritate, dar 
au acționat confuz au șutat 
de mai puține ori ia poartă și 
tot imprecis. în această parte 
a meciului am mai consemnat 
citeva ratări ale gazdelor, oca
zii una mai clară deeît alta : 
Costea (min. 69 — singur, de 
la 12 m a șutat peste poartă). 
Opaiț (min. 71 — de la 6 m — 
a greșit tinta). C. lonescu (min. 
76 — .bombă" de la 20 m. la 
vinclu și Popa cu un reflex 
extraordinar a deviat balonul 
în corner). Si astfel, tabe'a a 
rămas neschimbată I

Pompiliu VINTILĂ

N-A FOST
CRAIOVA, 3 (prin telefon)

„Meci ușor, neinteresant" 
și-au spus unii spectatori cra- 
ioveni și n-au mai umplut tri
bunele stadionului. „Meci greu" 
se auzea în tribune după o ju
mătate de oră cînd se vedea că 
gălățenii dejucau toi ceea ce 
inițiau jucătorii Universității 
(din care lipseau internațio
nalii Negrilă, Beldeanu și Bă
lăci). ba chiar ieșeau și la con
traatac. Au fost citeva ocazii, 
nu prea concludente ale gazde
lor. ratate pe rînd de Tilihoi, 
Irimescu, Cămătaru (min. 15, 
22, 27) dar a venit min. 30 care 
a pus capăt îndoielilor : CĂMA- 
TARU a oprit la 20 m o minge 
pe piept și printr-o întoarcere 
de toată frumusețea a șutat 
puternic în colțul de jos al 
porții, înscriind: 1—0. După 14 
minute, în finalul reprizei, 
cînd „mașinăria gălățeană" se 
dereglase, IRIMESCU a tras

BACĂU, 3 (prin telefon)
Angelo Niculescu și Mircea Lu

cescu au pregătit foarte mult 
acest duel al lor de orgoliu ; de 
o parte hunedorenii, cu un mar
caj foarte strîns, dar fără a ne
glija contraatacul ; de cealaltă 
parte, ofensiva „în evantai" a 
băcăuanilor din ce în ce mai 
accentuată. A fost și un meci 
spectaculos, cu ritm foarte bun» 
fazele succedindu-se la cele două 
careuri ca într-o partidă de. .. 
handbal. Gazdele au dominat ca
tegoric, au șutat mult pe poar
tă, dar acolo, era un portar în 
mare formă care a scos, în mi
nutele 15, 21, 22, 33 și 38, go
luri ca și făcute.

După pauză, echipa care se 
apărase cu atîta calm și ratase 
două contraatacuri în prima par
te a punctat prima în minutul 
49 : Dumitrache a executat ra
pid o lovitură liberă de la cen
tru, Lucescu a țîșnit, Ursache a 
ratat blocajul și VAETUȘ, venit 
din spate, a înscris plasat : 0—1. 
Egalarea a venit însă repede, 
peste un minut, cînd Antohi l-a

PREȚIOSUL
TIMIȘOARA, 3 (prin telefon)
„Poli" a obținut o victorie 

prețioasă, marcind golul victo
riei în perioada de timp (pri
ma repriză) cînd a dominat in
tr-adevăr jocul, lovindu-se de 
o singură problemă : cum să 
contracareze jocul la ofsaid al 
fundașilor argeșeni. După re
petate eșecuri (faze ofensive re
tezate de steagul ridicat prompt 
de tușierul Ciocilteu). Nedelcu 
și Anghel, cei mai insistenți și 
mai inventivi atacant! timișo
reni, găsesc. în min. 34. anti
dotul, printr-o manevră înșelă
toare în care Nedelcu pasează 
înapoi și ANGHEL înscrie cu 
șut sec din apropierea lui 
Cristian. Repriza se încheie pe 
fondul presiunii exercitate de 
gazde.

După reluare. însă. oaspeții 
își modifică complet evoluția : 
renunță la maniera destructivă, 
pasează, leagă jocul, apar la 
finalizare (păcătuind însă per-

UN JOC UȘOR PENTRU LIDER
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C.M. GALAȚI 3-1 (2-0)

Stadion Central ; teren excelent ; timp foarte frumos ; spectatori — aproxi
mativ 20 000. Au marcat: CĂMĂTARU (min. 30), IRlMESCU (min. 44), CRI
ȘAN (min. 65), respectiv CĂPĂȚINĂ (min. 88). Șuturi la poartă : 28—7 (pe 
poartă : 11—3). Cornere : 6-3.

UNIVERSITATEA : Boldici 7 — Purima 6, Tilihoî 7, Ștefănescu 8, Ungu- 
reanu 7 - Țicleanu 6 (min. 60 Beldeanu 6), Donose 8, Geolgău 6 (min. 
69 Cîrțu 6), — Crișan 8, Cămătaru 8, Irimescu 8.

F.C.M. GALAȚI : lordăchescu 7 — Moțoc 6, Stoica 7, Vlad 7, Orac 6 — 
O. Rusu 6 (min. 75 Onofrei 6), Popescu 6, Balaban 7 —Majaru 6, Căpățînă 
8, Cr. Rusu 6 (min. 65 Comșa 6).

A arbitrat : T. Balapovici 8 ; la linie : M. Stănescu (ambii din lăți) și 
M. Fediuc (Suceava).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 3-0 (0-0).

• ........ ... .. ........................ .. ■■■

parcă din tun de la 16 m și 
2—0. O repriză în care Univer
sitatea s-a văzut așa cum este 
doar în ultimele 15 minute.

în cea de a doua parte a jo
cului, Universitatea a atacat fu
ribund, dorind să facă golave
raj. S-a alergat mult, s-a tras 
des la poartă, dar, din păcate, 
în afara ei. In plus, Iordăches- 
cu a apărat uneori excelent. 
Gazdele au mai înscris doar

DOAR ARBITRUL A CĂZUT ÎN CAPCANĂ
S.C. BACĂU - CORVINUL HUNEDOARA 2-1 (0-0)

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp foarte bun ; spectatori — aproxi
mativ 15 000. Au marcat: VAETUȘ (min. 49), CHITARU (min. 50), ANDRIEȘ 
(min. 66 din 11 m). Șuturi la poartă : 23—6 (pe poartă : 17-2). Cornere : 
8-3.

S. C. BACAU : Ursache 6 — Andrieș 8, Lunca 7, Cărpuci 7, Elisei 8 — 
L. Moldovan 6, C. Solomon 6 (min. 70 I. Solomon 7), Vamanu 8 — Șoiman 
7, Antohi 7+, Chitaru 8.

CORVINUL : |. Gabriel 9 — Nicșa 7, Andone 7, Dubinciuc 7 (min. 80 
Ghiță), Rednic 7 — Petcu 6, Dumitriu 8, Klein 7-j- — Lucescu 8, Dumitrache 
7, Văetuș 7 (min. 73 Oncu 6).

A arbitrat : M. Salomir 4 ; la linie : V. Topan și M. Adam (toți din 
Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : CĂRPUCI.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 0—1 (0—1).

•
presat pe Rednic, balonul a a- 
juns la CHITARU și acesta a 
înscris cu un șut puternic de la 
6 m. Meciul este echilibrat și 
frumos, gazdele domină, au mari 
ocazii, dar cîștigă cu concursul 
. . .arbitrului de centru, cel care, 
foarte bun în prima repriză, a 
căzut, în min. 66, în „capcana" 
lui Chitaru care s-a aruncat sin
gur în careu. Penalty pe care-l 
transformă ANDRIEȘ, cel care 

GOL DIN MINUTUL 34...
POLITEHNICA TIMIȘOARA - F. C. ARGEȘ 1-0 (1-0)

Stadion „1 Mai", teren bun ; timp favorabil : spectatori - aproximativ 
12 000. A marcat ANGHEL (min. 34). Șuturi la poartă: 8-11 (pe poartă i 
2—1). Cornere : 1—7. '

POLITEHNICA : Suciu 7 - Șunda 6, Păltinișan 6, Șerbănoiu 7, Vișan 7
- Manea 7, Dumitru 5 (min. 65 Dembrovschi 6), Palea 7 - Anghel 8, Ne
delcu 7, Cotec 6 (min. 89 T. Nicolae).

F. C. ARGEȘ : Cristian 7 - Bărbulescu 6. Starrcu 6, Cirstea 7, Tulpan 6
- Chivescu 7, Kallo 7, Ignat 6 (min. 46 Toma 7) - Băluță 6, Radu li 5 
(min. 65 Nica 6), Moiceanu 7.

A arbitrat : A. Deleanu 8 ; la linie : I. Pop (ambii București) și V. Cio
cilteu (Craiova).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2—1 (1—1).

C-— i ... . — i i

manent prin impresia șutului 
la poartă). în continuare retrage
rea lui Dumitru pe banca re
zervelor dezvoltă noi energii 
în tabăra lui Halagian ; Kallo 
(blocat 65 minute, nevoit să 
facă marcaj unui Dumitru inac
tiv și lent) ooate zburda acum 
în voie, valorificîndu-și pe de
plin calitățile de coordonator. 
Atacurile se întețesc în preaj
ma careului timișorean, șutu
rile curg (dar fără mare a- 

un gol prin CRIȘAN, în min. 
65, care a împins o minge în 
plasă : 3—0. Și, urmarea cura
jului cu care gălățenii au ju
cat tot timpul, ca o răsplată, în 
min. 88 a înscris CAPAȚÎNA 
(3—1), un vîrf de atac foarte 
talentat. Un joc în care cra'.o- 
venii... au permis gălățenilor să 
se evidențieze.

Modesto FERRARINI

duce scorul la 2—1 pentru gaz
de. Tabela se mai putea modi
fica în min. 77 cînd Dubinciuc 
a scos de pe linia porții, și în 
min. 84 cînd I. Solomon a șu
tat puternic, dar portarul hu- 
nedorean a blocat sigur, dar și 
în min. 89 cînd Lunca a rezol
vat, cu prețul unui corner, șar
ja ofensivă a echipei lui Luces
cu.

Mircea M. IONESCU

dresă), noi „bifăm" corner du
pă corner la poarta lui Suciu. 
Finalul este fierbinte : după ce 
Nedelcu ratează (min. 85) o 
mare ocazie. în ultimele 5 mi
nute „Poli" este nevoită să li
niștească jocul fie prin degajări 
lungi, fie 'Prin schimbări ..tac
tice" (vezi înlocuirea lui Cotec 
in min. 89). menite să scoată 
din ritm un partener cu finis 
debordant.

Ion CUPEN



ARAREORI... DERBY
STEAUA - DINAMO 1-1 (0-1)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp închis, dar excelent pentru fot
bal ; spectatori — aproximativ 15 000. Au marcat : DRAGNEA (min. 22) și 
SAMEȘ (min. 85). Suturi la poarta s 17—1’5 (pe poarta : 3—8). Cornere : 8—1.

STEAUA : lordache 8 — Anghelini 7, Sameș 8, lovan 5, Agiu 6 — Stoica 7-f-, 
Zahiu 5 (min. 46 Isaia 6), lordânescu 7 — M. Râducanu 7, A. lonescu 6, 
Cernescu 5 (min. 63 Rotar 6).

DINAMO : Eftimescu 6 — Mărginean 7, Bumbescu 7, Dinu 7, Stredie 6 — 
I. Marin 7, Augustin 7, Custov 6 (min. 78 Stânescu) — Țâlnar 7, Dragnea 
7, lordache 6.

A arbitrat : R. Stîncan 4 ; la linie (cu greșeli) Al. lonițâ și G. Dragomir 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 2-1 (1—1).

1 Steaua a dorit să repete suc
cesul din toamnă, dînd jocului 
tentă ofensivă din startul par
tidei, Dinamo a răspuns cu un 
fotbal mai elaborat, mai bine gîn- 
dit, îndeosebi pentru faza de a- 
părare, în care V. Stănescu a 
fixat, între altele, un „jandarm", 
pe I. Marin, la Iordănescu, con
ducătorul de joc al formației 
gazdă. Șl în timp ce din supe
rioritatea lor teritorială steliș- 
tii se alegeau doar cu cornere, 
dinamoviștil contrau mai rar, 
dar mai clar, producând emoții 
la poarta lui Iordache, cum a 
fost și atunci în min. 16, cînd 
Dragnea, de la cca. 7—8 m, a 
deviat balonul în „transversală". 
A fost prima fază ceva mai în
cinsă care anunța parcă golul, 
căzut în min. 22, cînd același 
DRAGNEA, profitînd de o ezi
tare (a se citi gafă) a lui Io- 
van (în mijlocul careului), i-a 
furat acestuia mingea și a tri

UN PUNCT MERITAT PENTRU OASPEȚI
RM. VÎLCEA, 3 (prin telefon]

Chiar dacă echipa gazdă a ata
cat mai mult și mai insistent, 
dînd prilejul portarului Nedea și 
fundașilor centrali Ciocioană șl 
Nicolae să constituie trioul de 
forță și siguranță al echipei ad
verse, chiar dacă elevii lui M. 
Pigulea au dominat în cea mai 
mare parte a meciului, partida 
a fost controlată din punct de 
vedere tactic, al lucidității și cal
mului de F.C. Olt. Iar dacă pre
cizăm și faptul că în min. 60 
Pițurcă, lansat singur și complet 
liber printre fundașii centrali ad-

GIUCHICI, REMARCAT PRIN
PETROȘANI, 3 (prin telefon)

Zece minute de... foc (primele), 
extrem de grele pentru portarul 
Varo, s-au soldat cu un singur 
gol, cel marcat de STOICA (min. 
7) cu un șut violent (la o lovi
tură liberă de la 18 m) care a 
trimis mingea în plasă, la vinclu. 
A fost un început de partidă in 
care Jiul a atacat furibund, ra
tând prin Lasconi (min. 9), care 
a șutat pe lingă poartă de la 
numai 6 m, și prin Giuchici (min. 
10), acesta lovind defectuos balo
nul la doi-trei pași de poarta lui 
Varo. Iureșul a trecut, jocul a 
început să se echilibreze și, in 
min. 14, la un contraatac, A.S.A. 
a fost la un pas de egalare : Fo-

DE LA CORIGENȚI, LA... PREMIANȚI
CLUJ-NAPOCA, 3 (prin telefon)

Debut furtunos de partidă, cu 
două mari ocazii clujene ratate 
de Cîmpean-u II (min. 7) și FI. 
Pop (min. 10) și una băimărea- 
nă irosită de Roznai (min. 12). 
Golul din min. 14, „scris" fru
mos, ca pe tabla de demonstra
ție (deschidere prin deviere, de 
către Țegean lui Batacliu, cursă 
scurtă a acestuia, centrare im
pecabilă și reluare cu capul im
par abilă a lui SUCIU) a avut 
darul însă să. .. taie aripile e- 
chipei care căuta să-și ia zborul 
spre victorie, „U". Pentru că, 
în continuare, oaspeții au atacat 
mai mult, au egalat raportul șu
turilor la poartă (6—6), dar n-au 

mis-o în plasă. Nemulțumită, fi
rește, de rezultat, Steaua și-a 
reluat dominarea, dar atacurile 
ei, confuze, precipitate, au fost 
anihilate de defensiva dinamovis- 
tă.

Gazdele vor păstra de partea 
lor inițiativa și după reluare, dar, 
în pofida presiunii exercitată la 
poarta lui Eftimescu (mai pro
nunțată în ultimele 20 de mi
nute), nu vor putea expedia nici 
un șut cu adresă. Va reuși a- 
cest lucru Marcel Răducanu a- 
bia în min. 72, cînd, de la cca. 
30 m, lateral stingă, a trimis 
mingea, cu putere, sub „trans
versală" ; balonul a căzut pe 
linia porții, a revenit spre ca
reul mic, de unde Adrian . Iones- 
cu avea s-o plaseze, cu capul, 
peste bară. De abia de aci îna
inte, jocul ne reamintește de. . . 
vechile derbyuri. Steaua atacă 
dezlănțuit, forțînd egala rea. în 
timp ce Dinamo își apără scrîș- 

verși, ajuns la 3 m de poarta lui 
Roșea, nejenat de nimeni, a tras 
în portarul vîlcean, ratînd astfel 
cea mai mare ocazie a partidei, 
rezultă că formația antrenată de 
C. Ardeleanu a meritat acest re
zultat de egalitate, punctul obți
nut azi în fața Chimiei contînd 
foarte mult în lupta pentru evi
tarea retrogradării.

Din echipa vilceană singurul 
care s-a zbătut cu rezultate con
crete (șuturi pe poartă) a fost 
mijlocașul ofensiv Stanca ; de
altfel, fapt rar întâlnit, autorul 
tuturor șuturilor pe spațiul por-

RATARI 
dor a șutat puternic, dar Ca vai. 
cu un reflex uluitor, a reușit să 
respingă balonul jn corner. Da 
poarta cealaltă, în min. 20 Șu- 
mulanschi execută o lovitură li
beră din afara careului și balo
nul „șterge" transversala. în min. 
32, tabela arată 1—1 : Hajnal șu- 
tează, prin surprindere, de la 
30 m, Cavai trimite în corner ; 
execută Boloni și BIRO I, aten., 
reia din apropiere balonul în 
plasă.

Repriza a doua începe după 
același tipar, formația locală ata- 
cînd dezlănțuit și ocaziile se suc
ced la poarta oaspeților : Șumu- 
lanschi (min. 46), Stoica (min. 50 
— șut în bară), Giuchici (min.

putut să și înscrie, deși, în min. 
37 Roznai s-a aflat în poziție i- 
deală. Pop, Suciu și L. Mihai 
și-au încercat și ei șansa la lo
viturile de colț, dar au ratat.

După pauză, în min. 49, Buz- 
gău a ratat marea ocazie a ega- 
lării, clujenii s-au dezlănțuit și 
și-au mărit avantajul prin două 
goluri spectaculoase înscrise de 
ClMPEANU II (min. 52 — din 
centrarea lui Suciu, cel mai bun 
jucător clujean) și L. MIHAI 
(min. 67 — reluare directă, din 
corner executat de Țegean, in 
bara de fier !). Jucînd, în con
tinuare, frumos, deschis, băi- 
mărenii au asaltat careul gaz
delor (a se vedea raportul cor-

La o centrare 
spectaculos, cu

de pe aripa stingă, Samcș s-a înălțat și a reluat 
capul, în plasă. Foto : D. NEAGU

nind din dinți fragilul avantaj. 
Și, in min. 85, Steaua își vede 
răsplătite eforturile ; după un 
corner, Iordănescu a centrat spre 
careul mic de pe partea stingă, ți 
SAMEȘ a reluat balonul, cu ca
pul, în plasă. Este 1—1 și Stea
ua nu. se mai mulțumește cu 
egalul. Atacă în trombă, cu toa
tă echipa, și. în min. 89, Stoica 
este cosit, literalmente, de Ior
dache pe linia de 16 m. Aproa
pe de fază, Romeo Stîncan vede 
și. . . știe că linia face parte din 

CHIMIA RM. VÎLCEA - F. C. OLT 0-0
Stadion „1 Mai” ; teren excelent ; timp frumos ’ spectatori - aproximativ 

10 000. Șuturi la poartă : 16—10 (pe poarta : 9—5). Cornefe î 7—1.
CHIMIA : Roșea 7 — Basno 6 (min. 75 Georgescu 6), Cheran 6, Catargiu

5, Cincâ 7 — Savu 4 (min. 46 Ci lean 4), Alexandru 7, Stanca 8 — Teleșpan
6, Preda 6, Gîngu 7.

F. C. OLT : Nedea 9 — Martinescu 7, Ciocioană 9, Nicolae 8-|-, Matei 7 —
Șoarece 7, lovânescu 6 (min. 87 Leac), Pițurcă 5 — Prepelița 6 (min. 89 P.
Petre), lamandi 7, Gîrleșteanu 6.

A arbitral : N. Georgescu 9 ; la linie : V. Roșu (ambii din București) 
și M. Moraru (Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—0 (0-0).

• ...................... ......■■■....... . ......... .. ........ .... ■■■■
ții lui Nedea ! Și încă o curiozi
tate a partidei : în prima repriză 
nu s-a înregistrat nici un corner. 
In finalul meciului publicul și-a

JIUL PETROȘANI - A.S.A. TG. MUREȘ 2-1 (1-1)
Stadion Jiul ; teren alunecos și denivelat ; timp noros, ploaie ; spectatori 

— aproximativ 6 000. Au marcat : STOICA (min. 7) și ȘUMULANSCHl (min. 
63 - din 11 m), respectiv BIRO I (min. 32). Suturi la poarta : 17—12 (pe 
poarta : 8-3). Cornere : 8—5.

JIUL : Cavai 8 — P. Grigore 7, Neagu 7, Rusu 8, Miculescu 6 — Stoica 
7 (min. 83 Schmidt), Șumulanschi 7, Varga 7 (min. 74 Stoichiță 6) — Lasconi 
8, Sâlâjan 6, Giuchici 6.

A.S.A. : Varo 7 (min. 44 Biro II 7) — Szabo 6, Unchiaș 6, Ispir 5, Hajnal 
6 — Dulău 6 (min. 65 C. Ilie 6), Boloni 8, Vigu 7 — Fanici 6, Biro I 6, 
Fodor 5.

A arbitrat : O. Anderco 8 ; la linie : I. Taar (ambii din Satu Mare) și 
D. Ologeanu (Arad).

Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 0-3 (0—0).

57) și din nou Giuchici (min. 61 
— cînd Hajnal salvează de pe li
nia porții). Golul victoriei sur
vine în min. 63, cînd Varga a 
centrat, înalt, în careu și ispir 
a respins mingea cu miinile, ca

„U“ CLUJ-NAPOCA - F.C. BAIA MARE 4-0 (1-0)
Stadion Municipal ; teren ușor alunecos ; timp ploios ; spectatori — apro 

ximativ 8 000. Au marcat: SUCIU (min. 14), CJMPEANU H (min. 52 și 82) 
și L. MIHAI (min. 67). Șuturi la poartă : 16—14 (pe poartă : 11—9). Cornere 
7-11.

,,U“ CLUJ-NAPOCA : Moldovan 8 — L. Mihai 8, Ciocan 9, Dobrâu 7
losif Mureșan 8 (min. 85 Dobrotâ) — 
68 Para țc hi 6) — Țegean 7, Cî mp ea nu II

F. C. BAIA MARE : Frank 5 - Borz 
R. Pamfil 5, Bălan 6, Ion Mureșan 7 
Roznai 6, Lenghel 5 (min. 55 Sepi 6).

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 9 ; 
Teodorescu (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : TATĂRAN.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe :

• ..... .............. ...............
nerelor), obligîndu-i pe Mol
dovan și Ciocan la intervenții 
salutare. Dar cei care au mar
cat au fost tot localnicii, prin 
ClMPEANU II, în min. 82, după 
o cursă de la centrul terenului j 
*—0, scor sec, care a reabilitat 

suprafața de pedeapsă, dar nu-și 
asumă răspunderea de a decide 
soarta partidei în acest penultim 
minut și nu acordă penaltyul. 
Greșeala arbitrului rămîne. .. 
greșeală, adăugîndu-se la alte
le similare, petrecute sub 
ochii lui, cînd n-a avut tăria 
— la faulturi grosolane, de pil
dă, comise și de o parte și de 
cealaltă — să scoată măcar car
tonașul galben.

Gheorghe NICOLAESCU

manifestat 
dominarea 
vorite.

nemulțumirea pentru 
sterilă a echipei fa-

Paul SLĂVESCU

Ia... volei. Penalty clar pe care 
îl transformă, imparabil, ȘUMU
LANSCHI. Finalul aparține oas
peților, dar Fanici (min. 67 și 
76) și Biro I (min. 85) ratează.

Gheorghe NERTEA

Boca 7, Batacliu 7, FI. Pop 7 (min.
8, Suciu 9.
5, Condruc 5, Tâtaran 6, Koller 5 -
— Buzgâu 6 (min. 55 Ciohan I 5), 

la linie : I. Ludușan (Sibiu) și Cr.

6-2 (4-0).

echipa clujeană, după acel 0—6 
de Ia București, jucătorii clu
jeni făcînd un salt spectaculos, 
de la note de corigentă la cali
ficative de... premianți.

Laurențiu DUMITRESCU

Juniorii noștri, din nou învingători

ROMÂNIA-O.GERMANĂ 

2-1 (1-1)
Vineri, la ora 11, echipele de 

juniori I ale României și R.D. 
Germane s-au întilnit din nou. 
în partida revanșă a dublei lor 
confruntări amicale. Și de data 
aceasta victoria a revenit ju
niorilor români, cu scorul de 
2-1 (1-1), dar succesul s-a 
conturat mai greu, replica par
tenerilor fiind mai viguroasă. 
Oaspeții au făcut totul să nu 
primească gol. pe alocuri au 
jucat chiar foarte dur. și doar 
extrema indulgență a arbitru
lui R. Stîncan a făcut ca Pahlke, 
Rath sau Halata să nu fie eli
minați, deși meritau. Duritățile 
lor, obstrucțiile, protestele au 
fragmentat jocul, iar terenul 
prost, denivelat, sub orice cri
tică (stadionul Ciulești) a in
fluențat în rău nivelul tehnic. 
Echipa română a deschis scorul 
în min. 20 cînd fundașul cen
tral PREDA, infiltrat in atac, a 
reluat din voleu o centrare de 
pe stingă și a înscris impara
bil de la 8—9 metri. Oaspeții 
au reușit să egaleze în min. 3G, 
cînd LIBERAN. nemarcat, a re
luat cu capul, Girjoabă a plon
jat tirziu și golul n-a putut fi 
evitat. Era primul lor șut la 
poartă !

După pauză, în min. 42, Rath 
a fost Ia un pas de... autogol, 
după care. în min. 44, Lasconi 
a trimis pe lingă poarta goală; 
Narr a apărat „bomba“ lui Ser- 
tov (min. 60), dar în min. 62, 
la un corner, tot SERTOV s-a 
înălțat frumos și a înscris spec
taculos cu capul, protestele 
oaspeților pentru fault fiind 
complet nejustificate. în min. 
80, ei au fost aproape de ega
lare, cînd Girjoabă a oprit 
mingea între el și bara din 
stingă.

Arbitrul R Stîncan, ajutat de 
Gh. Manta și D. Avrigeanu, a 
condus următoarele formații :

ROMÂNIA : Girjoabă — Ro
man, BAL1NT. PREDA. E- 
duard — Hanghiuc (min. 55 Ga- 
fencu), Cioroianu (min. 71 Ni- 
culcioiu), STOICA — M. Radu 
(min. 21 Lasconi). SERTOV, U- 
drică (min. 41 Czika).

R.D. GERMANA : NARR — 
Sanger, SAUER, Liberan, Ril- 
lich — Lachmann, Rath. Pahlke 
— HALATA. Wagner (min. 57 
Haarseim), Rost (min. 50 Koppe).

Constantin ALEXE
*

• ROMANIA (juniori TI) — 
R.D. GERMANA (juniori I) 3—4 
(2—2). Duminică dimineața, pa 
Stadionul Republicii, reprezen
tativa de juniori II a României 
a întîlnit prima echipă de ju
niori a R.D. Germane. Tinerii 
noștri jucători au avut un de
but furtunos, cu incisive ac
țiuni de atac, două dintre ele 
fiind concretizate de Niculcioiu 
(min. 7) și Boghian (min. 12). 
Treptat, experiența fotbaliștilor 

oaspeți și-a spus cuvîntul, ei tre- 
cînd la cîrma jocului și înscri
ind patru goluri prin Sânger 
(min. 28), Wagner (min. 39 și 

48) și Halata (min. 52). Cadeții 
noștri au avut în ultirrul 
minut o zvîcnire prin Niculcio
iu, reducînd din handicap. Scor 
final : 4—3* (2—2) pentru echipa 
R.D. Germane. (Aurel PĂPĂ
DIE).

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I ----------------------

F. C. CONSTANȚA — MINE
RUL GURA HUMORULUI 3—1 
(1—1). Autorii golurilor : Petcu 
(min. 10 și 52 — ambele din 11 
m), Buduru (min. 90), respectiv 
Bălan (min. 26).

GLORIA BUZĂU — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (1—0). Cele două 
goluri au fost înscrise de Dumi- 
trache (min. 11 și 69).

VIITORUL GHEORGHENI — 
C.S.M. BORZEȘTI 1—0 (0—0). A 
marcat Balasz (min. 70).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
C.S. BOTOȘANI 1—1 (1—0). AU 
înscris î Stăncioiu (min. 6) pen
tru gazde, respectiv Șofran 
(min. 63).

C.S.M. SUCEAVA — OLTUL SF. 
GHEORGHE 1—0 (1—0). A mar
cat : Avădanei (min. 29 — din 
11 m).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA
— CHIMIA BRAlLA 2—0 (1—0).
Au înscris : Drăgoi (min. 30) și 
Pamfil (min. 48 — din 11 m).

CIMENTUL MEDGIDIA — 
I.M.U. MEDGIDIA 0—3 (0—2).
Autorii golurilor : Braiec (min. 
26), Voleu (min. 42) șl Bagiu 
(min. 50).

VIITORUL MECANICA VASLUI
— DELTA TULCEA 3—2 (2—1).
Au marcat r Georgescu (min. 16 
și 64), Cănănău (min. 40), res
pectiv Ghiță (min. 43 — autogol) 
și lonescu (min. 83).

C.S.U. GALAȚI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 3—0 (1—0). Au în
scris : Ene (min. 38), Toader 
(min. 65). Lala (min. 66).

Relatări de la : G. Tamaș, D. 
Soare, C. Malnași, V. Manoliu,

I. Mîndrescu, Gr. Rizu, Al. Mav-
lea . I. Florea, Gh. Arsenie.

1. F.C. CONST. 26 19 6 1 52-13 44
2. Gloria B-ța 26 13 6 7 40-26 32
3. Viit. Gheorgheni 26 13 3 10 30-32 29
4. Unirea Focșani 26 12 4 10 40-31 28
5. C.S.M. Suceava 26 12 3 11 40-27 27
6. C.S. Botoșani 26 12 3 11 42-32 27
7. Viit Vaslui 26 12 3 11 33-38 27
8. F.C.M. Prog. 26 11 4 11 33-32 26
9. Delta Tulcea 26 12 1 13 45-40 25

10. Gloria Buzău 26 11 3 12 32-34 25
11. C.S.M. Borz. 26 10 4 12 41-41 24
12. Ceahlăul P.N. 26 10 4 12 30-38 24
13. I.M.U. Med. 26 10 4 12 27-38 24
14. C.S.U. Galați 26 10 3 13 43*43 23
15. Oltul Sf. Gh. 26 9 5 12 27-33 23
14. Minerul G. H. 26 7 7 12 20-37 21
17. Cimentul Med. 26 9 3 14 28-46 21
18. Chimia Brăila 26 7 4 15 31-53 18

ETAPA VIITOARE (duminică 
10 mai) : Gloria Bistrița — Viito
rul Gheorgheni (0—1), Delta Tul- 
cea — Chimia Brăila (0—2), 
C.S.U. Galați — Viitorul Mecanica 
Vaslui (0—2), Ceahlăul P. Neamț 
— Gloria Buzău (0—1), F.C.M. 
Progresul Brăila — C.S.M. Bor- 
zești (0—1), C.S. Botoșani — 
C.S.M. Suceava (0—2), Cimentul 
Medgidia — Unirea Dinamo Foc
șani (1—4), Minerul Guna Humo
rului — I.M.U. Medgidia (0—0), 
Oltul Sf. Gheorghe — F.C. Cons
tanța (0—2).

SERIA A ll-a ---------------
CHIMICA TlRNAVENI — C.S. 

TÎRGOVIȘTE 2—0 (0—0). Au mar
cat : Marton (min. 51) și Pislaru 
(min. 73).

RAPID BUCUREȘTI — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 4—0 
(0—0). Au înscris : Paraschiv 
(min. 51), Damaschin (min. 54 
și 61), Manea (min. 77).

PETROLUL PLOIEȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (0—0). Au 
marcat : Gălățeanu (min. 48) și 
Toma (min. 75 — din 11 m).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). Autorul golului : Sultă-
noiu (min. 20 — din 11 m).

PANDURII TG. JIU — POIA
NA C1MPINA 2—0 (1—0). Au
marcat : Țurcaș (min. 42) și 
Filip (min. 61).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
FLACARA AUTOMECANICA MO- 
RENI 2—1 (0—0). Au înscris :
Cula (min. 46) șl Albotă (min. 
72), respectiv Tănase (min. 55).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — NI- 
TRAMONIA FAGARAȘ 5—0 
(3—0). Autorii golurilor : Frățilă 
(min. 15, 23, 73), Beleaua (min. 
41), Țurlea (min. 90).

SIRENA BUCUREȘTI — ROVA 
ROȘIORI 0—3 (0—2). Au marcat: 
Ținț (min. 28), Drăgan (min. 37). 
Buracu (min. 80).

Relatări de la : I. Ducan, D.
Moraru-Slivna, I. Tănăsescu, D.
Brănoiu, M. Băloi, M. Țacăl, Gh.
Topîrceanu, Nic. Tokacek.

1. C.S. T-VIȘTE 26 19 5 2 53-11 43
2. Petrolul PI. 27 17 7 3 57-18 41
3. Rapid Buc. 25 13 4 8 45-26 30
4. Autobuzul Buc. 26 11 5 10 36-32 27
5. Pandurii Tg. Jiu 26 11 4 11 30-27 26
6. Tractorul Bv. 27 12 2 13 34-36 26
7. Gaz metan 26 10 6 10 27-31 26
8. Chimica Tim. 27 11 4 12 34-50 26
9. Metalul Plopeni 26 10 5 11 29-25 25

10. Metalul Buc. 26 9 7 10 35-32 25
11. Rulmentul Alex. 25 9 6 10 29-27 24
12. Flacăra Moreni 25 10 4 11 29 29 24
13. Mecanică fină 26 9 6 11 31-36 24
14. Poiana Cîmpina 26 11 2 13 35-41 24
15. ROVA Roșiori 27 10 4 13 26-39 24
16. Șoimii Sibiu 25 9 5 11 31-40 23
17. Nitramonia 27 8 3 16 22-48 19
18. Sirena Buc. 25 3 5 17 24-59 11

ETAPA VIITOARE (duminică
10 mai) : Flacăra Moreni — Șoi
mii I.P.A. Sibiu (0—0), Petrolul 
Ploiești — Sirena București (3—3). 
Rapid București — Chimica Tîr- 
năveni (1—1), Mecanică fină 
București — C.S. Tîrgoviște (0—1), 
Tractorul Brașov — Gaz metan 
Mediaș (0—2), Metalul Plopeni — 
Pandurii Tg. Jiu (0—2), ROVA 
Roșiori — Luceafărul București 
(1—2). Nitnamonia Făgăraș — Au
tobuzul București (0—1), Rulmen
tul Alexandria — Poiana Cîmpi- 
na (0—2), Metalul București stă.

SERIA A lll-a---------------
MINERUL LUPENI — U. T. 

ARAD 1—0 (1—0). Autorul golu
lui : I. Jenică (min. 22).

OLIMPIA SATU MARE — DA
CIA ORAȘTIE 2—0 (1—0). Au în
scris : Bathori II (min. 43) și 
Mihuț (min. 80).

F.C. BIHOR — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 5—1 (3—0). Au marcat: 
Georgescu (min. 15), Naom (min. 
24), I. Mureșan (min. 34 și 71), 
Vergu (min. 75), respectiv Nă- 
sălean (min. 63).

C.F.R. TIMIȘOARA — F.C.M. 
Reșița 1—o (0—0). A marcat : 
Tîrnoveanu (min. 87).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
AURUL BRAD 1—2 (0—2). Au
înscris : Văcariu (m:n. 73 — din
11 m) pentru gazde. respect’v 
Croitoru (min. 15 — autogol) și 
Stoica (min. 30).

METALURGISTUL CUGIR — 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA 3—0 
(3—0). Autorii golurilor : Mihal- 
cic (min. 3), Vătafu (min. 6), 
Bucur (min. 14).

MINERUL CAVNIC — U. M. 
TIMIȘOARA 5—0 (2—0). Au mar

cat : Steț (min. 25), Roatiș (min. 
33 și 64), Ștențel (min. 66), Bon
te (min. 78).

RAPID ARAD — C.I.L. SIGHET 
1—0 (0—0). A înscris : Găman
(min. 72).

MINERUL ANINA — METALUL 
AIUD 2—1 (2—0). Au înscris î
Pap (min. 2), Ciocîrlie (min. 44), 
respectiv Ilie (min. 88 — din 11 
m).

Relatări de la : I. Cotescu, Z. 
Covaci, Al. Jilău, Șt. Marton, P 
Șumandan, M. Vîlceanu, Z. De-
brețeni, I. Ioana, M[. Chiper.

1. U.T.A. 26 17 3 6 49-20 37
2. Olimpia 26 13 5 8 53-34 31
3. F.C. Bihor 26 12 6 8 47-30 30
4. Aurul Brad 26 12 5 9 44-30 29
5. F.C.M. Reșița 26 13 2 11 38-27 28
4. C.F.R. Cj-Nap. 26 12 4 10 45-35 28
7. înfrățirea 26 13 1 12 33-37 27
8. C.F.R. Timiș. 26 10 6 10 34-33 26
9. Metalurgistul 26 11 3 12 44-38 25

10. Minerul Cavnic 26 11 3 12 40-42 25
11. U.M. Timiș. 26 10 5 11 28-30 25
12. C.I.L. Sighet 26 11 3 12 40-46 25
13. Metalul Aiud 26 12 1 13 33-44 25
14. Minerul Lupeni 26 11 2 13 37-39 24
15. Dacia Orâstie 26 9 6 11 28-48 24
16. Rapid Arad 26 9 5 12 31-41 23
17. Minerul M.N. 26 10 1 15 34-47 21
18. Minerul Anina 26 6 3 17 20-57 15

ETAPA VIITOARE (duminică
10 mai) : Minerul Lupeni — (D-
limpia Satu Mare (0—3), U. M. 
Timișoara — C.F.R. Cluj-Navoca 
(0—1), Minerul Cavnic — F.C.M. 
Reșița (0—1). Metalul Aiud — 
F.C. Bihor (0—5). Aurul Brad — 
Metalurgistul Cugir (1—3). înfră
țirea Oradea — U.T.A. (0—2) Da
cia Orăștie — Minerul Moldova 
Nouă (0—4). R oid Arad — Mine
rul Anina (1—1). C.I.L. Sighet — 
C.F.R. Timișoara (1—2).



CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

dublă cîștigătoare a medaliei de 
argint la aceeași competiție 
(paralele și echipe), RODICA 
DUNCA. una dintre cele mai 
constante gimnaste din lume. 
Dar nu puțini erau cei care — 
urmărindu-i ascensiunea verti
ginoasă din ultima perioadă — 
o indicau și pe CRISTINA 
GRIGORAȘ printre sportivele 
cu șanse la medalii, mai cu 
seamă după succesul său de la 

Turneul campioanelor de la Lan- 
dra (victorie în fața reputatei 
americance Kathy Johnson), ca 
și din Campionatele internațio
nale ale României, disputate cu 
numai o săptămînă în urmă la 
Cluj-Napoca.

Dacă Maxi Gnauck avea să 
cîștlge, la finele concursului ge
neral, titlul de campioană ab
solută a Europei, readucînd în 
țara sa trofeul după 12 ani 
(predecesoarea sa a fost Karin 
Janz în 1969, la Landskrona), 
în urma unei evoluții constant 
bune, cu exerciții de ridicat 
nivel tehnic, executate — mai 
puțin la bîrnă — într-o manie
ră impresionantă, dintre cele 
trei gimnaste românce prezenta 
în competiție prima s-a dovedit 
a fi CRISTINĂ GRIGORAȘ. Ea 
a confirmat (după debutul stră
lucit la Jocurile Olimpice și 
după cucerirea locului IV la 
individual compus și a medaliei 
de bronz la sărituri în Cupa 
Mondială de la Toronto, pre
cum și a recentelor succese, 
deja amintite) marile sale ca
lități de competitoare, cucerind 
medalia de argint la individual 
compus. Debutînd. de fapt, 
într-o asemenea mare întrecere, 
Cristina Grigoraș (originară din 
Satu Mare, componentă a Clu
bului sportiv școlar Onești și 
lucrînd în prezent la Deva cu 
lotul reprezentativ) a făcut sîtn- 
bătă după-amiază aici, la Pala
cio de Deportes, dovada matu
rității sale sportive, evoluînd 
cu înaltă măiestrie și siguranță 
în toate probele. Ea a început 
concursul la bîrnă, fiind chiar 
prima la acest dificil aparat. A 
avut o prestație remarcabilă, 
executing, între altele, cu multă 
precizie, un element de mare 
dificultate — salt înainte cu 
întoarcere de 180 grade —, e- 
lement care-i aparține și-i poar
tă numele, primind 9,65. La sol 
ea a primit o notă (9,60) sub 
valoarea exercițiului prezentat, 
motiv care a determinat pro
testul delegației noastre. Din 
păcate, brigada de arbitre a ră
mas insensibilă... Apoi, la să
rituri. Cristina și-a confirmat 
înalta clasă în această probă, 
a doua încercare fiind o sări
tură, cum se spune, de kino- 
gramă : elan avîntat, zbor înalt, 
o „Tsukahara“ executată per
fect și o aterizare de aceeași 
valoare. Brigada de arbitre a 
fost obligată să-i acorde 9,90,

• TELEX •
BASCHET. • Campionatul mas

culin al Italiei a fost cîștigat 
de „Squibb" în meci decisiv 93— 
83 cu Sinudyne Bologna • „Cu
pa Spaniei" a revenit lui F. C. 
Barcelona. în finală, la Almeria, 
ln6—90 (48—47) cu Real Madrid.

BOX Q Campionul mondial 
la „semigrea" (versiunea WBC), 
americanul Saad Muhammad și-a 
apărat cu succes centura, la At
lantic City, învin.gîndu-1 prin 
k.o. (repriza a 9-a) pe scoțianul 
Murray Sutherland.

CICLISM. £ Etapa a 10-a a 
„Turului Spaniei" (Marcia — Al- 
musafes, 163 km) a revenit da
nezului Andersen în 5h 44:37,0. 
Liderul competiției este italianul 
Giovanni Battaglin care a cîș
tigat net etapa a 8-a, contra- 
cronometru, 30,5 km — lh 11:02,0.
• „Turul regiunilor", desfășu
rat în Italia, s-a încheiat cu 
victoria sovieticului Serghei Su- 
hurucerko care i-a devansat în 
clasamentul general pe compa- 
trioții săi Barinov# și Mitcenko, 
ambii la 10:55,0.

POLO. • Rezultate înregistrate 
la Long Beach în „Cupa mondi
ală" : Cuba — Australia 9—7, 
S.U.A. — Iugoslavia 7—7, Un
garia — Bulgaria 11—4, Spania
— U.R.S.S. 5—5 (!), U.R.S.S. -
Iugoslavia 10—6, S.U.A. — Spania 
4—4, Cuba — Bulgaria 7—6, Un
garia — Australia 12—7, U.R.S.S.
— Ungaria 7—5. Iugoslavia — 
Australia 6—4, Spania — Bulga
ria 13—7, Cuba — S.U.A. 10—9.

SCRIMA • Turneul feminin 
de floretă de la Charenton a re
venit Ungariei, urmată de Ro
mânia, Franța și Italia. De men
ționat că, în întîlnirea directă, 
floretistele românce au învins 
echipa Ungariei (8—8, 54—57 la
tușe). Echipa română a întrecut 
cu 11—5 pe cea a Italiei și a 
pierdut cu 6—10 la Franța.

ȘAH Q în runda a 12-a a 
Cupei Europei la șah pentru ju
nioare, Smaranda Boicu a cîști
gat la iugoslava Branka Vujici. 
Lideră a clasamentului se men
ține Stupina cu 9 1/2 p, urmată 
de Wize, Hajkova 8 p, Teruslano- 
va 7*/2 P. Boicu 7 p, Bădicl 6 p 
(1), Polgar 6 p.

EUROPENE DE GIMNASTICA Clasamente finale
cea mal mare notă la sărituri 
și a doua notă din concurs la 
individual compus, după acel 
9,95 obținut de Maxi Gnauck Ia 
paralele. La acest aparat, Cris
tina a avut din nou o evoluție 
excelentă, fiind notată cu 9,80, 
care i-a consolidat locul 2 la 
individual compus, binemeritată 
răsplată pentru această tinără 
și talentată gimnastă.

Emilia Eberle, ușor acciden
tată la Campionatele internațio
nale de la Cluj-Napoca, în tim
pul încălzirii la paralele, a acu
zat aproape toată săptămînă du
reri de spate. Ea a redus, de 
aceea, considerabil volumul și 
intensitatea antrenamentelor, si
tuație care a influențat com
portarea ei de ansamblu și a 
determinat scăderi în evoluție 
de la un aparat la altul, ajun- 
gînd în final la ratarea de la 
bîrnă, ceea ce i-a răpit, prac
tic, orice șansă de a se situa 
pe locurile fruntașe la această 
competiție de amploare, în care 
deținea poziția de vicecampioa- 
nă a Europei, ocupată la Co
penhaga, acum doi ani. Nu-i 
mai puțin adevărat că Emilia 
Eberle a fost, după opinia noas
tră, exagerat de aspru depunc- 
tată la sol (9,35), împrejurare 
care și-a pus apoi amprenta 
pe întreaga ei comportare.

Cea de-a treia reprezentantă 
a țării noastre, Rodica Dunca, 
a fost aceeași gimnastă de mare 
constanță, de exemplară mobi
lizare și dăruire, dezavantajată 
însă de faptul de a fi evoluat 
în grupa I, cînd arbitrele men
țin de regulă destul de jos 
„cota“ notelor acordate. Dar, 
și așa, Rodica (9,65 la sărituri, 
9,60 la paralele, 9,55 la bîrnă 
și sol) s-a situat pe primul loc 
în grupă, la egalitate cu gim
nasta sovietică Natalia Ilienko 
(ambele cu 38,35). Ele n-au fost 
devansate decît de trei dintre 
concurentele care au evoluat în 
grupa secundă.

Excelentul nostru fundaș central de marcaj Samcș anticipează, 
cu o fracțiune de secundă, intervenția lui Trevor Francis și il 
deposedează de balon. Ștefănescu urmărește cu firească încor
dare faza Telefoto A.P. — Agerpres

După admirabila partidă de luptă de pe Wembley

UN MARE „10" ÎN INIMILE NOASTRE
• Egalul obținut de echipa României considerat cel mai bun rezul
tat, în deplasare, de pînă acum din preliminarii @ Diferența de 
stare de spirit dintre cele două echipe — hotărîtoare • Decizii cu 

efecte importante în comportarea reprezentativei noastre
Echipa de fotbal a României 

a realizat, miercurea trecu
tă, pe Wembley, unul dintre 
cele mai bune rezultate ale ei 
într-o competiție oficială. Egalul 
reușit în fața reprezentativei An
gliei apare, în judecățile de va
loare ale majorității covîrșitoare 
a comentatorilor de presă, drept 
cel mai valoros scor obținut pînă 
acum în preliminariile C.M. 1982 
de o echipă în deplasare ! „Sini 
foarte curios să văd ce echipă va 
mai cîștiga trei din cele patru 
puncte puse în joc în dublul 
meci cu Anglia" — scrie Louis 
Mercier în largul său comentariu 
din buletinul agenției „France 
Presse". în același ton și cu a- 
celași conținut elogios sînt re
dactate și alte reportaje dedicate 
de agențiile de presă partidei de 
la 29 aprilie, elementele esențiale 
ale performanței fotbaliștilor ro
mâni fiind considerate soliditatea 
sistemului defensiv, instantaneita
tea contraatacurilor și o stare de 
spirit excelentă a întregii echipe. 
„Calmul, numit de regulă brita
nic, l-am găsit în... tabăra ro
mânilor și nu în a noastră" — 
afirma. în comentariul său radio
fonie, celebrul fost internațional 
scoțian Denis Law. în prezent 
principal crainic reporter spor
tiv la B.B.C. Și am putea înșira 
zeci de asemnea elogioase opinii.

Duminică după-amiază s-au 
disputat finalele pe aparate. în 
care am marcat șase prezențe 
românești — Cristina Grigoraș 
în toate cele patru întreceri, 
Rodica Dunca la sărituri și 
bîrnă. Spre bucuria noastră, 
prima campioană europeană a 
zilei a fost Cristina Grigoraș. 
Ea a executat foarte bine cele 
două sărituri, obținînd o me
die de 9,70, care — adăugată 
notei de 9,90 din concursul in
dividual compus — a condus la 
un total excelent : 19,600, me
dalie de aur 1 La celelalte apa
rate, prima reprezentantă a Re
publicii Democrate Germane, 
Maxi Gnauck, și-a confirmat 
posibilitățile, urcînd de trei 
ori pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului. La paralele, deși 
dezavantajată de faptul că ea 
a fost prima la acest aparat, 
Cristina a lucrat “de asemenea 
cu multă măiestrie, obținînd a- 
celași total ca și Alia Mîsnik, 
ambele sportive primind meda
lia de argint. La bîrnă. tensiu
nea nervoasă și-a spus cuvîn- 
tul, Cristina Grigoraș ratînd e« 
xercițiul. dar ea a fost supli
nită în mod remarcabil de Ro
dica Dunca ; foarte sigură în 
evoluție, această excelentă gim
nastă a obținut o notă mai 
mare (9,60) decît primise în 
concursul general, meritînd 
chiar o zecime în plus !

Prima învingătoare a finale
lor de duminică a încheiat, cu 
exercițiul său la sol, a 13-a e- 
diție a campionatelor europe
ne ; Cristina Grigoraș a avut o 
execuție remarcabilă, care a 
impresionat pe toți cei prezenți 
în sală, mai puțin... brigada de 
arbitre, care i-au acordat nu
mai 9,65. Și așa însă, ea și-a 
încheiat prima participare la 
campionatele continentale așa 
cum a început-o : pe podiu
mul de premiere ! Se poate a- 
firma cu toată îndreptățirea că

Credem însă că una, care ex
primă esența jocului de pe Wem
bley și explică, implicit, foarte 
bine rezultatul, aparține unui 
foarte vechi om de fotbal : pă
rerea lui Walter Winterbottom, 
care a deținut ani în șir funcția 
de director tehnic al echipei An
gliei. „Socotesc că în teren s-a 
văzut o mare diferență de stare 
psihologică între echipe. Repre
zentativa României, deși domina
tă teritorial, n-a căzut nici un 
moment în panică sau în acea 
precipitare care duce la greșeli 
grave. A apărut ca o formație 
care și-a pregătit bine tactica, 
a învățat-o foarte bine și o a- 
plică asemenea unui elev silitor 
și harnic. La noi. domnea o stare 
de grabă și de nervi. Tactica, a- 
proape stereotipă cu mingi tri
mise pe sus, spre careul de 6 
metri al românilor, s-a aplicat, 
cu o insistență demnă de o 
cauză mai bună, din primul și 
pînă în ultimul minut. Apărarea 
oaspeților a respins totul cu calm 
și printr-o așezare aproape fără 
greș a triunghiului de săritură 
la aceste baloane. Aveam senza
ția că partida putea continua încă 
zeci de minute și echipa Angliei 
tot n-ar fi putut marca. Poate 
cea a României, pe contraatac..."

Vechiul tehnician englez, aflat 
printre Invitații de onoare ai

INDIVIDUAL COMPUS
1. Maxi Gnauck (R.D.G.) 39,25 ; 2. CKISTINA GRIGORAȘ 

mânia) 38,95 ; 3. Alia Mîsnik (U.R.S.S.) 33,80 ; 4—5.
Dunca (România) și Natalia Ilienko (U.R.S.S.) 33,35 ; 6. 
mira Toneva (Bulgaria) 33,25 ; 7—8. Radka Zemanova 
vacla) și Erika Flandler (Ungaria) 38,20 ; 
(R.D.G.) și Franka Voigt (R.D.G.) 38,15.

SĂRITURI
1. CRISTINA GRIGORAȘ 

19,600, 2—3. Maxi Gnauck șl 
Birgit Senff 19,550, 4—5. Kra- 
simira Toneva șl Olga Bicero- 
va (U.R.S.S.) 19,275, 6. Eva
Mareckova (Cehoslovacia)
19,225, 7. Rodica Dunca 19,175. 
8. Alia Mîsnik 19,100.

PARALELE
1. Maxi Gnauck 19,95, 2—3. 

CRISTINA GRIGORAȘ și A- 
11a Mîsnik 19,60, 4. Natalia
Ilienko 19,45, 5. Krasimira To
neva 19,35, 6. Marta Egervary 
(Ungaria) 19,30, 7. Galea Ma- 
rinova (Bulgaria) 19,25, 8. E- 
rika Flandler 18,70.

RODICA DUNCA

ea este acum o autentică ve
detă a gimnasticii internațio
nale, pentru care viitorul se a- 
nunță strălucit. Cu condiția, 

partidei, a surprins, cum spu
neam, „miezul", fondul meciului 
de pe Wembley. Nu știm dacă 
am mai asistat vreodată la trans
punerea atît de exactă în teren 
a atmosferei, a stării sufletești a 
jucătorilor, cum am văzut în jo
cul de la 29 aprilie. Lotul nostru 
reprezentativ, care a trecut, cum 
bine se știe, prin cîteva frămîn- 
țări în partidele-test dinaintea 
meciului d<j la Londra, a știut — 
cu ajutorul tuturor factorilor res
ponsabili : conducători, antrenori, 
medici, asistenți etc — să-și re
găsească liniștea. Rar am trăit cu 
o echipă înaintea unui meci de 
maximă dificultate orele și zilele 
de calm pe care le-am trăit cu 
echipa națională la Londra. Ni
meni nu spunea vorbe mari, dar 
sesizai din atitudinea fiecăruia
că știe ce are de făcut. în avio
nul de întoarcere spre București. 
Beldeanu, un sportiv cu o inimă 
mare care nu știe ce este mena
jarea, care suferă cumplit cînd 
ratează o selecționare, ne-a făcut 
următoarea confindență : „In
ziua meciului, La prînz, ne-am 
strîns toți jucătorii și am vorbit 
cam așa : măi băieți, nu se poate 
să ne facem de rîs după ce am 
învins la București. Uitați-vă cu 
ce grijă am fost pregătiți, uita- 
ți-vă și aici ce atmosferă de meci 
mare este. Să murim în teren, 
dar să plecăm cu un rezultat 
bun, cu fruntea sus". în teren 
s-a văzut. de către milioane de 

telespectatori, ce în
seamnă o echipă în 
marele și adevăratul 
sens al cuvîntului.

Construirea unei 
atmosfere de sigu
ranță și de calm a 
reprezentat — cum 
spuneam — și rodul 
unei foarte constan
te și bine gîn elite 
atitudini a conduce
rii lotului. Pornind 
de Ia îndrumările 
pline de tact și de 
deplină înțelegere a 
datelor partidei date

de conducerea C.N.E.F.S. și urmă
rite cu minuțiozitate, dar deloc 
mecanic de F.R.F. programul de 
pregătire a urmărit o linie certă, 
fără ezitări. în totală opoziție cu 
desfășurarea pregătirilor selecțio
natei engleze, pregătiri pline de 
indecizii și de nesiguranță, „cam
pania Wembley" a fost condusă 
în tabăra noastră cu hotărîre și 
s-a caracterizat prin cîteva deci
zii de mare inspirație, dar și de 
risc, de ce să n-o recunoaștem. 
Prima, cu o mare înrîurire asu
pra rezultatului, rămîne decizia 
de a-1 utiliza pe Iordache. Pentru 
orice jucător, dar mai cu seamă

FOTBAL MERIDIANE
• PRELIMINARII ALE C.M. : Polonia — R. D. Germană 1—0 (0—0) 

In gr. 7 ; Luxemburg — Danemarca 1—2 (0—1) în gr. 5 ; Algeria — 
Niger 4—0 (2—0) în zona africană ; • PRELIMINARII ALE c.E.
JUNIORI n : Olanda — Luxemburg 8—0 ; • C.E. DE TINERET : 
R.D. Germană — Polonia 2—3 (1—1), Elveția — Ungaria 0—1 (0—0) ; 
• MECIURI AMICALE : Bulgaria — Norvegia 1—0 Irlanda — Ceho
slovacia 3—1, Chile — Uruguay 1—2 ; • CAMPIONATE NAȚIONALE': 
Anglia : Aston Villa cîșt'gâ (după 71 de ani !) titlul de campioană 
națională (în ulima etapă : Arsenal — Aston Villa 2—0, Middlesbrough
— Ipswich Town 2—1 etc.), Italia : în frunte, Juventus 39 p. Roma 
38 p, Napoli 36 p (în etapa a 26-a : Juventus — Avellino 1—0, Roma
— Perugia 5—0, Napoli — Fiorentina 1—1, Inter — Ascoli 1—2, Bo
logna — Torino 1—0, Brescia — Udinese 1—1, Cagliari — Co-mo 1—1, 
Plstoiese — Catanzaro 0—1).

(Ro-
Rodica
Krasl- 

(Cehoslo- 
9—10. Birgit Senff

BÎRNĂ
1. Maxi Gnauck 19,35, 2.

Natalia Ilienko 19,25, 3. RO
DICA DUNCA 19,15, 4. Fran
ka Voigt 19,10, 5. Alla Mîsnik 
18,90, 6. Radka Zemanova
18,80, 7. Jana Rulfova (Ceho
slovacia) 18,75, 8. Cristina Gri
goraș 18,55.

SOL
1. Maxi Gnauck 19,65, 2.

Alla Mîsnik 19,45, 3. CRIS
TINA GRIGORAȘ 19,25, 4.
Birgit Senft 19,20, 5. Radka 
Zemanova 19,10, 6. Erika
Flandler 19,00, 7. Ga.lea Ma-
rinova 18,90, 8. Irene Marti
nez (Spania) 18,80.

firește, ca atît ea, cit și Rodica 
Dunca, și celelalte reprezentan
te ale viguroasei școli româ
nești de gimnastică, să se pre
gătească așa cum au făcut-o șl 
pînă acum și — de ce nu ? — 
chiar mai bine !

Pentru frumosul bilanț obți
nut acum, gimnastele românce 
merită admirația. felicitările 
noastre.

Antrenorii Atanasia Albu și 
Octavian Belu âu debutat bine 
în noua lor misiune, de a se 
ocupa de Iotul reprezentativ, și 
merită, desigur, felicitări pen
tru modul în care le-au adus 
pe „europencele“ noastre la 
forma sportivă ce le-a permis 
să se impună din nou pe plan 
continental. După cum sînt de 
subliniat și eforturile doctorului 
loachim Oană de a asigura o 
bună stare de sănătate gimnas
telor noastre.

Constantin MACOVEI

pentru portar, absența la meciu
rile precedente, reprezintă un 
obstacol aproape de netrecut în 
operația de titularizare. Pentru 
orice jucător, dar nu și pentru 
Iordache I Fiindcă acest admirabil 
sportiv, cu o dragoste pătimașă 
pentru fotbal, nu știe ce este 
odihna ; pentru el, nimic nu re
prezintă un sacrificiu spre a ju
ca, și a juca bine. Modul cum a 
știut — mereu îndrumat de an
trenori și de medicul D. Tomescu 
— să-și gradeze efortul în an
trenament, spre a atinge forma 
de competiție și. apoi, felul cum 
a reușit să judece, în meci, fie
care fază care a necesitat inter
venția lui. ne-au demonstrat că 
Iordache eSte un portar mare 
pentru meciuri mari. Pole, pre
zent la jocul de pe Wembley, a- 
vea dealtfel să declare după în- 
tîlnire : „Să avem un portar ca 
cel al echipei României și am fi 
de pe acum cincizeci la sută 
campioni ai lumii în Spania..." 
în afara „deciziei iordache", a 
existat și „decizia Bălăci". Hotă- 
rîrea de a încredința eraioveanu- 
lui tricoul cu nr. 11 a mirat pa 
mulți. Mai cu seamă pe englezi, 
după ce Marcel le făcuse „fenta 
cu gol" de la București. Dar an
trenorii au socotit că au nevoie 
de un om mult mai activ în a- 
părare. capabil să conclucreze la 
stoparea flancului drept al engle
zilor (Anderson — Robson — Co- 
ppel) și de aceea l-au ales pe Bă
lăci. Sigur că amărăciunea Iul 
Răducanu a fost mare, de înțe
les. Credem însă că el va pri
cepe că preferarea lui Bălăci a 
reprezentat o hotărîre determina
tă numai și numai de conside
rentele tactice ale meciului. O 
altă decizie binefăcătoare pentru 
randamentul formației a consti
tuit-o și menținerea lui Samcș • 
stoperul Stelei a jucat, credem, 
pe Wembley, una dintre cele mal 
bune partide ale carierei sale de 
internațional, viu elogiată de pre
sa engleză.

Elogiile se cuvin însă TUTU
ROR CELOR CARE AU REALI
ZAT PERFORMANȚA REMARCA
BILA DE LA LONDRA. Indife
rent de note (și acestea consti
tuie mai mult nuanțe de ordin 
tehnic și statistic), toți com- 
ponenții lotului și conduce
rea tehnică — Șt. Covaci, 
vicepreședinte cu problemele 
tehnice al F.R.F., antrenorii V. 
Stănescu și V. Stănculescu, me
dicul D. Tomescu, masorul I. 
Parcea — au un mare „10" în ini
mile tuturor prietenilor sportului 
pentru momentul de glorie al 
fotbalului românesc înscris pe 
Wembley !

Eftimie IONESCU


