
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN CEHOSLOVACIA

iOLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

portul
ZIAR At CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
sosit, marți dimineața, in frun
tea delegației române de partid 
și de stat, într-o vizită oficială 
de prietenie in Republica So
cialistă Cehoslovacă, Ia invitația 
tovarășului Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și a Guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Ceremonia sosirii a avui loe 
pe aeroportul internațional Ru- 
zyne, pavoazat sărbătorește.

La coborirea din avion, to
varășul Nieolae Ceaușescu este 
intîmpinaț cu multă căldură de 
tovarășul Gustav Husak. Cei 
doi conducători de partid și de 
stat își string prietenește mîi- 
niie, se îmbrățișează, 
fel expresie bucuriei 
a rcîntîlnirii.

Tovarășul Nieolae 
prezintă pa membrii ____
române de partid și de stat.

Secretarul general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. pre
ședintele R.S. Cehoslovace pre
zintă tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, membrilor delega
ției române de partid și de 
stat, persoanele oficiale ceho
slovace venita in întimpinare.

Mulțimea aflată pe aeroport 
face celor doi conducători de 
partid și de stat o caldă mani
festare de simpatie.

In această atmosferă 
rească, tovarășul 
Ceaușesea și tovarășul 
Husak ian loe în mașina pre
zidențială, escortată de motoci- 
cliști, și se îndreaptă spre re
ședința rezervată șefilor de sta
te— castelul „Prazsky, Hrad".

Coloana oficială pătrunde ta 
Piața Hradcany. Aici, alte mii 
de praghezi așteaptă cu bucurie 
pe tovarășii Nieolae Ceaușescu 
și Gustav Husak și le fac o 
primire entuziastă.

La reședință, tovarășii Nieolae 
Ceaușescu și Gustav Husak se 
întrețin într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

*
timp după sosirea 
tovarășul Nieolae 

secretar general al 
Comunist

mitetulol Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace.

Tovarășii Nieolae Ceaușesen 
și Gustav Husak s-au întreți
nut intr-o atmosferă priete
nească, sub semnul dorinței co
mune de a întări $1 dezvolta 
în continuare conlucrarea din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, în folosul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului, 
păcii și colaborării internațio
nale.
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Astăzi, In semifinalele Cupei. României

PARTIDE A TRA CTIVELA BUCUREȘTI Șl ORADEA

dînd ast- 
reciproce

Ceaușescu 
delegației

sărbăto- 
Nicolaa
Gustav

La scurt 
Ia Fraga, 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele Republicii 
te România, a făcut 
protocolară tovarășului ____
Husak, secretar general al Co-

Român, 
Sociaiis- 
o vizită 

Gustav

*
Marți, 19 mai, au început, la 

Praga. convorbirile oficiale în
tre delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, șl delegația 
de partid și de stat a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă 
de tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Convorbirile se 
atmosferă 

Șl
tr-o 
cordialitate 
ciprocă.

desfășoară în
de prietenie, 

înțelegere re-

★
Nieolae Ceaușescu, 

general al Partidului
Tovarășul

secretar _ . _____ .
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a depus, marți Ia amiază, co
roane de flori Ia Mormintul 
eroului necunoscut și Ia Mau
soleul lui 
aflate pe 
Fraga.

Element Gottwald, 
colina Zizkov din

★
Marți seara, ta onoarea to

varășului Nieolae 
secretar gejneral al 
Comunist 
Republicii 
membrilor 
partid și _ ___ ____
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Comite
tul Central al P.C. din Ceho
slovacia și guvernul Republicii 
Socialiste Cehoslovace au oferit 
la Hradul din Fraga un dineu 
oficial.

tn timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o ambiantă de 
caldă prietenie, tovarășul Gustav 
Husak și tovarășul Nieolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu deosebită atenție și 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

Ceaușescu, 
Partidului 

Român, președintele 
Socialiste România, a 
delegației române de 

de stat, tovarășul

Pe terenuri neutre, la București și Oradea, se vor disputa astăzi semifinalele „Cupei Româ
niei", două partide deosebit de atractive, care, atntem siguri, vor capta atenția iubitorilor fot
balului. Iată programul și arbitrii acestor meciuri:

Bu :
S.C U - UNIVERSITATEA CRAJOVA

(stadionul Progresul-Vulcan ; 
arbitru — C. Jurja)

Meciurile, transmise alternativ pe 
după 90 de minute vor urma prelungiri, 
lamentai prevede executarea loviturilor

micul
Dacă
de la

LIDERUL Șl LOCUL 4 ÎN PREMIERĂ
PE PROCRESUL-VULCAN • • •

în Capitală, pe stadionul Progresul-Vulcan, din 
strada Dr. Staicovici, în prima semifinală, se ta- 
tîlnesc două divizionare „A" : 
mație bine cotată (locul 4), și 
iova, liderul campionatului.

Băcăuanii, după meciul de 
minlcă, cu Progresul-Vulcan,

S.C. Bacău, o for- 
Universitatea Cra-

du- 
la 

București, unde s-au pregătit în vederea con
fruntării de astăzi. Ei vor aborda semifinala cu 
o mare ambiție, dorind mult să ajungă ta ul
timul act al competiției, pentru a-și disputa tro
feul. Antrenorii Angelo Niculescu șl Nieolae

campionat de 
au rămas

(Continuare in pag. 2-3)

Oradea :
„POLI* TIMIȘOARA - STICLA AR1EȘUL TURDA 

(stadionul F. C. Bihor ;
arbitru : Cr. Tcodorescu)

ecran, vor începe la ora 17. în caz de egalitate 
egalitatea va persista și după 120 de minute, regu
li m.

DEilNĂEOAElEA TROFEULUI PRIMEȘTE
REPLICA REVELAȚIEI • • •

La Oradea, pe stadionul divizionarei „B“ F.C. 
Bihor, se vor întîlni, în a doua semifinală a Ca
pei României, Politehnica Timișoara și Sticla 
Arieșul Turda.

De o parte se va afla, așadar, echipa timișo
reană, cea care deține trofeul, ea cîștigtad cu 
2—1 finala de anul trecut cu Steaua, disputată 
pe stadionul „23 August". Politehnica dorește 
mult să mențină ta vitrina sa Cupa, abordtad 
cu o mare seriozitate fiecare meci de pînă acum 
din celelalte faze ale competiției. Azi, la Ora
dea. antrenorii Ion Ionescu și Toma Dobindă

(Continuare tn pag. 2-3)

FLORILE BUCURIEI 
PENTRU MEDALIAT» NOȘTRI 
LA „EUROPENELE1* DE JUDO 
• Agenția France Presse are aprecieri elogioase pe 
marginea bilanțului realizat de cei 5 judoka români 

@ Primire călduroasă la Gara de Nord
• la
buze,
care 

acest 
lume* 
Și au 
Nord,

„Românii au plecat de 
Debrețin cu surîsul pe 
confirmînd progresul pe 
il fac de cîțiva ani in 
sport atU de popular in 
(Agenția France Presse). 
sosit ieri, ta Gara de 
cu același surla, fiind întîmpi- 

.nați sărbătorește, cu flori de 
primăvară, ce le-au fost oferite 
de reprezentanți ai conducerii 
Consiliului National pentru E-

NotaȚii după meciul România — U. R. S. S.

VICTORIA DUOBYȘTILOR TRICOLORI SE BUCURĂ
DE APRECIERILE UNANIME ALE SPECIALIȘTILOR

Cel trei medaliați ai Campionatelor europene 
d« judo, la ctteva minute după sosirea lor la 
Gara de Nerd Foto : Dragos NEAGU

MOSCOVA, 19 (prin telefon), 
în cercurile sportive de aici, 
ecourile meciului de rugby 
România — U.R.S.S. stat încă 
vii. Faptul că XV-le țării 
noastre și-a concretizat ulti
mul succes în actuala ediție a

pei, la capătul unui șirag de 
5 victorii consecutive, două a- 
casă (cu Polonia și Franța) șl 
trei ta deplasare (cu Italia, 
Spania șl U.R.S.S.).

în ce ne privește. trebuie 
subliniat faptul că acest 18—

ci și un alt detaliu la care am 
vrea să ne referim.

Anul trecut, la București, 
unul dintre cei mai buni ju
cători sovietici a fost Gonia- 
nît Fundaș ta echipa U.R.S.S., 
el a înscris un spectaculos e- 
seu, pe „Giulești", ispravă pe 
care a repetat-o și ta fața tea- 
mului Franței, la Angoulâme. 
Duminică, ta schimb, Gonia- 
nli a fost utilizat doar 4 mi
nute (I ?), înlocuindu-1 pe 
centrul Karputin, care avusese 
— pînă atunci — o prestație

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare tn pag. a 4-a)

ducație Fizică și 
Sport, ai F.R. Ju
do, de rude, prie
teni și de multi 
suporteri.

Ziariști, opera
tori T.V. și foto
reporteri s-au gră
bit să fie prezenți 
la sosirea flăcăilor 
noștri care au ur
cat, la Campiona
tele europene de 
la Debrețin, pe 
toate treptele po
diumului de o- 
noare : 'Constantin 
Niculae, medalie 
de aur și titlul de 
campion continen
tal, Arpad Szabo, 
medalie de argint, 
Simion Toplicean, 
medalie de bronz.

Pe una dintre 
pancartele cu tra
diționala urare de „Bine ați ve
nit* era adăugat, pentru Nicu
lae : „Ai un băiat de 3,500 
kg !“ (n.a. născut ta timp ce 
Niculae se afla ta arena „eu
ropenelor"). Iată și primele de
clarații.

Constantin Niculae : „M-am 
simțit foarte bine, chiar exce
lent, aș spune, spre deosebire _ 
de alte concursuri și mai ales 
am fost foarte calm. Toate a- 
cestea m-au ajutai să abordez 
încrezător fiecare din cele 7 
partide pe care le-am susținut 
intr-un interval de numai 5 
ore. S-a întîmplat să fiu che
mat din nou pe tatami, pen
tru un alt med. după doar 10 
minute l Acum am uitai parcă

totul fi sint impresionat de 
frumoasa primire ce ni s-a fă
cut, de surpriza și marea bucu
rie produsă de venirea pe lu
me a băiețelului meu".

Arpad Szabo : „Mi bucur 
pentru cea de a treia medalie 
obținută la campionatele euro
pene. M-aș fi bucurai si mai 
mult dacă era de aur, visul 
meu de multă vreme. Dar 
cîndva tot voi ajunge la ea.. *■

Simion Toplicean : „Emoții
mari la început, cum le are 
orice debutant, dar după pri
ma victorie, in fața bulgarului 
Nedkov, medaliat cu bronz la 
Olimpiadă, abia așteptam să-mi 
vină rândul pe tatami*

Costin CH1RIAC

5-7 iunie, la Brașov O NOUĂ EDIȚIE A TURNEULUI
INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI

O frumoasă acțiune a lui Paraschiv, căpitanul echipei de rugby 
a României, In meciul cu XV-le U.R.S.S. Balonul, scos dintr-o 

grămadă ordonată, este expediat liniilor dinapoi...
Foto : Ion MIHAICA

10 realizat ta fața XV-lui so
vietic apare ca deosebit, dată 
fiind valoarea in continuă 
creștere a rugbyștilor de aici 
Acest adevăr l-a atestat nu 
numai felul cum au evoluat 
adversarii noștri de duminică,

Cupei F.I.R.A. numai prin e- 
seuri (nu mai puțin de trei) 
se bucură de aprecierile spe
cialiștilor, care consideră că 
reprezentativa României a 
meritat să intre ta posesia ti
tlului de campioană a Euro-

• Invitați — sportivi din 12 țâri
Sala sporturilor 

va fi, intre 5 și 7 
da tradiționalului 
lupte greco-romane 
României, competiție care

din Brașov 
iunie, gaz- 

tumeu de 
și libere al 

la 
fiecare ediție a reunit o mare 
parte din elita europeană — și 
chiar de pe alte continente — 
a acestui sport. De data aceas
ta se pregătesc de start luptă-

tori fruntași din Bulgaria, 
Cuba, R. F Germania. Grecia, 
Iugoslavia, Mongolia. Polonia, 
România, S.U.A., Suedia. Tur
cia, Uniunea Sovietică mal 
multi șl mal valoroși dedl cel 
prezenți la ediția trecută des
fășurată anui trecut la Con
stanta, ediție la care sportivii 
români au avut o frumoasă

comportare, cucerind cite 8 ti
tluri la ambele stiluri.

Cu mai puțin de două luni 
înaintea .Universiadei" de la 
București, întrecerile luptători
lor constituie firește un ex
celent prilej de pregătire și 
verificare ta vederea defini
tivării echipelor care ne vor 
reprezenta la cea, mai mare 
competiție polisportivă interna
țională a anului ta curs. Vom 
reveni cu amănunte.



Sub genericul mobilizator al „DACIADEI“

„CUPA CAROL DAVILA" (ediția jubiliara,
~ _ — *

a XXV-a) SA ÎNSCRIS CÂO REUȘITĂ DEPUNĂ!

Secvență din finala ■echipelor masculine de volei. In teren,, for
mațiile Medicinii Generale ji Selecționata ttudențil^^Ubanezi 
din I.M.F. București. F„'„ . ZL-Z-—- T’TT’mr'T '"1KTFoto : asist, univ. Ștefan BIRTOLON

_______ __  .. stu- 
__ București 
au făcut din nou dovada marii 
lor pasiuni pentru activitatea 
sportivă de masă in aer liber. 
Prilejul, ediția jubiliară, a 
XXV-a. a „Cupei Carol Davi
la", întrecere sportivă de pro
porții desfășurată sub genericul 
„Daciadei" și care a angajat, 
la prima etapă, pe ani de stu
dii și facultăți, 
de studenți și studente, 
ceasta amplă mobilizare 
sportul pentru toți este 
muncii întregului colectiv 
catedrei de educație fizică 
sport de la I.M.F. București 
al colaborării dintre acesta 
Uniunea asociației studenților 
comuniști pe institut.

Inițiată în 1957, cu 
aniversării Centenarului 
țămîntului medical și 
reutic din București, 
Carol Davila" a ajuns să se în
scrie astăzi pe primul Ioc între 
competițiile sportive de masă 
cu caracter tradițional din în- 
vățămîntul superior de la noi, 
o întrecere-model de 
zare, ritmicitate și 
care, acum, Ia 
de un sfert de 
aproape 100 de 
zente la startul 
sport. Reușita 
fost determinată și de 
țiile în care ea s-a desfășurat, 
pe noua și frumoasa bază 
sportivă a I.M.F., creație a 
studenților mediciniști și a ca
drelor didactice, lucrare rea
lizată prin muncă patriotică, la 
capătul a zeci de mii de ore 
de șantier. Iată un argument

Subliniem fără ocol : 
denții de la LM.F.

care atestă o dată în plus’ spi
ritul receptiv al viitorilor me
dici și farmaciști pentru exer
cițiul fizic pe care miine îl vor 
recomanda pacienților lor, nu 
numai de pe poziția omului în 
halat alb, din clinică sau din 
laborator, ci și de pe cea a 
practicanților activi ai mișcării 
în aer liber, a orelor de să
nătate.

întrecerile propriu-zise au 
relevat comportarea excelentă 
a reprezentanților Facultății de 
medicină generală. cîștigători 
în majoritatea ramurilor de 
sport (baschet b., fotbal, volei 
f„ tenis de cîmp — Mihaela 
Bărănescu și Liviu Caiman, 
natație, șah b., tenis de masă 
și atletism). Numai la baschet 
(f) și șah (f), competiția a a- 
dus pe locul I echipele Facul
tăți; de pediatrie, iar la volei 
(b) pe cea a studenților din 
Liban, care studiază la I.M.F. 
București. Cu titlul de nou
tate (dar și de curiozitate) a- 
mintim faptul că Întrecerea 
masculină de volei a cuprins, 
alături de 
numeroase 
echipe ale 
niști (care 
rești) din 
ban, R. D. Germană. Siria, 
R.S. Vietnam, și dintr-o se
rie de țări africane; o întrecere 
cu totul inedită, care a contri
buit la reușita competiției.

în clasamentul general al 
„Cupei Carol Davila", Medici
na generală se află pe locul I, 
urmată de Pediatrie, Stomato
logie și Farmacie.

Tiberiu STAMA

formațiile I.M.F., 
altele reprezentînd 
studenților medici- 
învață la Bucu- 

Cuba, Iordania, Li- 
D. Germană.

și dintr-o

Ca și întrecerile precedente 
de la București, turneul inter
național de tenis de la Brașov 
(în excelenta organizare a clu
bului local Dinamo) ne-a in
teresat în primul rînd în pers
pectiva Universiadei. Cum se 
prezintă în momentul actual 
tinerii noștri jucători care vor 
avea de făcut față, la vară, 
dificultăților unui concurs cu 
cei mai buni studenți tenis- 
mani din lume ?

îmbucurător ni se pare pro
gresul Luciei Romanov. După 
cîteva accidente (care nu i-au 
permis performanțe notabile o 
bhnă bucată de vreme, la în
ceputul acestui an, în cursul 
circuitului Avon din S.U.A.), 
talentata politehniciană bucu- 
reșteană își revine — mărturie 
stă victoria ei asupra Virginiei 
Wade și accesul In sferturile 
de finală ale turneului de la 
Perugia — și valorifică tot 
mai des cumulul de experien
ță din numeroase turnee peste 
hotare. La Brașov, Lucia Ro
manov a demonstrat cîteva e- 
lemente ale progresului ei : 
un joc mal aspru, lovituri mai

■a

aproape 2 000
A- 
în 

rodul 
al
5i 
și 
Și

prilejul 
ihvă- 

farma- 
„Cupa

organi- 
eficiență, 

ediția jubiliară 
veac a reunit 
echipe, pre- 

a 9 ramuri de 
competițieii a 

condi-

După derbyul handbalului nostru feminin

RULMENTULUI BRAȘOV UN SINCER Șl ENTUZIAST BRAVO I
Derbyul handbalului nostru fe

minin, meciul dintre Știința Ba
cău și Rulmentul Brașov, a sus
citat — firesc — un interes ma
jor. După ce tribuna Sălii spor- 
-turilor s-a umplut peste capaci
tatea sa normală, mal bine de 
3 000 de spectatori inghesuin- 
du-se, ocupind culoarele de tre
cere și spațiile de la scările de 
acces, alte mii de iubitori ai 
handbalului din Bacău au aș
teptat zadarnic „biletul in plus". 
Aceștia din urmă — suporteri la 
fel de aprigi ca șl cel care au 
avut prevederea de a-șl asigura 
un loc în tribună — au regretat, 
desigur, faptul că Sala sportu
rilor nu este mal încăpătoare. 
Dar au avut de ce t

Meciul, care urma să dea În
vingătoarei șanse - serioase la 
cucerirea titlului de campioană 
a celei de a 23-a ediții a 
întrecerilor Diviziei „A", a fost 
Intr-adevăr palpitant. Spectatorii 
s-au întristat, insă, văzînd că 
echipa care se află la cirma jo
cului, care evoluează, lucid, de-

ȘI ELEVII IUBESC OÎNA,

zinvolt, care se apără exact 
(corect) și dovedește plurivalen
tă în atac nu este preferata lor, 
Știința, ci Rulmentul Brașov. 
Deziluzia lor a fost cu atît mal 
mare cu cît n-au Întrezărit la 
echipa pregătită de antrenorul 
Eugen Bartha o idee clară, « 
tactică pregătită cu migală, gra
ție cărora să poată Învinge va
loroasa parteneră a ultimului se
zon. Deși are un număr 
de jucătoare valoaroase, 
Bacău nu reușește de la 
me, mal ales acasă (1), 
ții la nivelul așteptărilor.

Rulmentul Brașov a fost o sur
priză ' ..........................
Remus 
dedică 
seara 
nerațil . , ___ r
cu seriozitate șl pasiune de Rul
mentul Brașov), a avut Intuiția, 
flerul, mai sigur știința de a in
dica echipei — și de a o pregăti 

tactica cea mal 
a tndl- 
Oancea, 
dirijeze 
șl In 
ofensiv

ra

mare 
Știința 
B vre- 
presta-

mal mult decît plăcută. 
Drăgănescu, cel care-și 
timpul de dimineața pînă 
handbalului (pregătind ge- 
de juniori șl ocuptadu-sa

dăruirea totală a întregii 
tot atâtea a- 

celor două 
de aur. Rul- 
șl... nu este 
formație s-a

luat, 
echipe .au însemnat 
tuuri in cucerirea 
puncte ale victoriei 
mentul Brașov este 
o surpriză. Această 
afirmat incă din toamna trecută 
șl și-a continuat ân acest se
zon — etnd a și cucerit „Cupa 
României" — evoluția merito
rie. Prof. Remus Drăgănescu a 
Introdus, cu un curaj demn 
laudă, junioare in formație, 
cilitîndu-le posibilitatea de

Acum două săptămlnl. cîild 
s-au consumat întrecerile zonale 
ale campionatului național de 
•ină rezervat școlilor agricole, a 
plouat în toată țara.

in comuna Fierbinți, așezare 
situată pe malul Ialomlțel, care 
a găzduit una din cele patru 
zone ale competiției, sîmbătă, 9 
mal, cernea o ploaie deasă șl 
rece ca In octombrie, era frig 
Îl bătea vtatul, „vreme de co- 
oc" cum spunea un localnic mal 

vârstnic. Dar pe terenul de sport 
totul era pregătit pentru Începe
rea partidelor. Norii plumburii fi 
necăjeau pe toți, pe organizatori, 
arbitri, antrenori șl elevii din 
cele 10 echipe aliniate pe covo
rul verde al celor două terenuri 
de oină. Odată jocurile începută 
însă a dispărut tristețea de pe 
fața tuturor. Iar stropii de apă 
au îndîrjlt mal mult pe tinerii 
olnlști, însuflețiți de ambiția de 
a reprezenta cu cinste culorile 
școlilor respective. Jucătorii, vi
itori mecanizatori, mecanici sau 
motopompiștl an dat un test al 
capacității de autodepășire, tere
nul alunecos și mingea îmbibată 
eu apă cerfadu-le eforturi deo
sebite. Filndu-le comună tuturor

dragostea pentru sportul nostru 
strămoșesc, echipele, fără excep
ție, au evoluat mai bine de la 
un med la altul, «liniștii acțlo- 
nînd cu o dezinvoltură de parcă 
ploaia nu l-ar fi stingherit deloc. 
„ll“-le Liceului agro-industrla) 
din comuna Olteni (jud. Teleor
man), condus de inimosul profe
sor de educație fizică Dănuț Ro- 
mașcanu a funcționat tot timpul 
ca un ansamblu perfect armoni
zat, avlnd In echipele Liceului 
agro-lndustrlal Cernavodă (an
trenor — prof. Nico lac Avram) șl 
Liceului apicol București-Bănea- 
sa (prof. Ileana Dulău) cele mal 
puternice adversare.

„.Specialiștii federației care au 
urmărit celelalte întreceri zonale 
ne-au spus, eă șl la Timișoara, 
Galați șl Alud vremea a fost ca
pricioasă, școlarii manlfestind o 
mare plăcere de a juca cină. In 
finala pe țară (23 șl 24 mal — 
Sibiu) s-au calificat formațiile li
ceelor agro-lndustriale din Si
biu, Drăgășani, Rm. Sărat, Tecuci, 
Alud, Cernavodă, Comuna Olteni 
(jud. Teleorman) $1 Bedean (jud. 
Bistrlța-Năsăud).

Troian IOAN1ȚESCU

in acest sens ______
fericită. In primul rînd 
cat experimentatei Irene 
căpitanul formației, să 
Jocul atit In apărare cît 
atac, să alterneze ritmul ______
de la foarte lent la foarte ra
pid (ceea ce a produs degringo
ladă în defensiva adversă) si să se 
apere mobil-agresiv, numai cu 
mijloacele permise de regula
ment. Folosirea alternativă a a- 
runcărllor „de afară- șl de pe 
semicerc, printr-o Îndelungată 
activitate de găsire a breșei, mi
zarea pe jocul extremelor —care 
să „rărească- apărarea partene
rei — și, mal ales, calmul cu 
care toate brașovencele au evo-

de 
fa- 

fl 
crește alături* de handbaliste cu 
vechi state de serviciu, de a în
văța de la ele și de a continua 
la un nivel și mai înalt stilul 
de joc pe care l-a imprimat 
acestei echipe ajunsă din can
didată la retrogradare în po
tențială campioană a țării. Exis
tă acolo jucătoare cu mai multă 
sau cu foarte puțină experien
ță, afirmate sau bătând acum La 
porțile afirmării, cu un potențial 
fizic ridicat sau numai cu o ar
doare care să suplinească unele 
carențe de gabarit, dar întregul 
lot — oricît de eterogen ar pă
rea — se exprimă la unison prin 
voința și străduința acestui an
tren or-pedagog care, în primul 
rînd el, se află conectat la ten
siunea cea mal înaltă a pasiu
nii.

în fine, să subliniem că acest 
derby a fost onorat și de un ar
bitraj fără cusur. Teodor Cure- 
lea și loan Păun eseu — ambii 
din București — au fost așa cum 
îl dorim pe toți cavalerii fluie
rului : corecți, imparțiali» auto
ritari.

rapide, dirijare mai accentua
tă a mingilor, acoperire mai 
mare a suprafeței de joc. Ast
fel, ea nu a avut nici o difi
cultate în a întrece abilele ju
cătoare din R. P. Chineză, în 
ultimele faze ale turneului, 
printre acestea și pe campioa
na chineză Chen Juan (cîști- 
gătoarea turneului de la Bucu
rești). Din păcate, Lucia Ro
manov n-a fost talonată de 
nici o altă valoroasă jucătoare 
româncă. Florența Mihai ar fi 
putut probabil s-o facă, dacă 
sosea ceva mai devreme aca
să. Oricum, știm că ne putem 
baza pe o puternică formație 
feminină universitară, din care 
ar mai face parte Virginia Ru- 
ziei și Maria Romanov. Fetele 
noastre au datoria să apere 
titlurile cucerite și frumoasele 
performanțe din precedentele 
ediții, ale Universiadei.

Considerații mai puțin bune 
ne prilejuiesc băieții. Dincolo 
de Florin Segărceanu și An
drei Dîrzu (care luptă pentru 
calificare pe tablourile princi
pale ale marilor competiții in
ternaționale de la Foro Italico 
și Roland Garros), partici- 
panții la turneul de la Brașov 
nu au revelat nici o speranță 
categorică. Este adevărat că 
stîngaciul Răzvan Constanti- 
nescu (18 ani) a avut un par
curs promițător, întrecînd pe 
rînd pe campionul chinez You 
Wei (7—5, 7—5), pe L. Țiței
(6—4, 6—2) și mai ales pe
Cristinel Ștefănescu (6—2, 
6—3), dar în momentul în care 
avea de înfruntat un adversar 
tenace ca Octavian Vîlcioiu (și 
încă pe terenul 
Brașov), tînărul 
s-a intimidat, a dat curs ner
vilor, în loc să se concentreze 
și a ratat un prielnic prilej de 
afirmare. Decepții ne-au pro
dus și selecționabilii Liviu 
Mancaș și Laurcnțiu Bucur, e- 
liminați prea timpuriu și de 
către adversari inferiori. Deci, 
căutarea talentelor continuă !
(vib)

acestuia, la 
bucureștean

Hristache NAUM

Consfătuiri metodice
AS'rAZI, LA DROB ETA 

TUBNU SEVERIN va avea loc 
consfătuirea metodică a ca
drelor din mișcarea sportivă 
din județul Mehedinți, orga
nizată de Cabinetul metodic 
județean și Inspectoratul șco
lar județean Mehedinți cu 
sprijinul Centrului de perfec
ționare al C.N.E.F.S., al I.E.FJS. 
București șl al Facultății de 
educație fizică șl sport Timi
șoara. Consfătuirea are ca 
temă — „Optimizarea pre
dării elementelor de conți-

nut ale programelor școlare 
și ale antrenamentului B por
tly. • CABINETUL METO
DIC JUDEȚEAN DOLJ, In
spectoratul școlar județean șl 
Casa personalului didactic or
ganizează miine, la Craiova, 
cu sprijinul Centrului de per
fecționare al C.N.E.F.S. șl al 
I.E.F.S., cea de-a X-a consfă
tuire metodică a cadrelor din 
mișcarea sportivă doljeană, a- 
vlnd ca temă — „Sporirea 
eficienței educației fizice șl a 
antrenamentului sportiv".

LA INTILNIREA CU SEZONUL ESTIVAL-„LITORAL ’81
OFICIILE JUDEfENE DE TURISM VĂ INVITĂ

I in stațiunile de odihnă 
de pe țărmul românesc al

Mării Negre
MAMAIA, EFORIE NORD, EFORIE SUD

CAP AURORA, VENUS, SATURN-JUPITER
_ Rețineți : s-au pus in tinzare locuri pentru lunile mal 

și iunie, perioadă in care se aplică importante reduceri 
de tarife : astfel, In luna mai o pensiune completă pe 
il/persoană costă doar 57 lei, far In iunie 65 lei față de 
cca. 110 lei zi/persoană tarif ce se practică In lunile 
iulie ți august.

VW\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x&\\\\\\^^
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BOXEF
• La Pltn 

un turneu ir 
au fost prez, 
T.S.C. Frank 
echipă 
Ț.S.K.A. 
Plovdiv,

con 
S 

L< 
Trakia Plovd 
ta Tumu 
București. Șl 
au avut o fi 
tare, trei dii 
întrecerea ;
(cocoș). Vas 
ușoară) și 
(mijlocie mici 
giliști de la 
R. Nuțu, V. 
tache) s-au c

cK

CAMPIONATE - COM PE "

ATLETISM
® In cadrul unui concurs de atletism la Bol

zano, în Italia (ploaie, vint din față, frig), Val: 
lonescu a câștigat săritura ta lungime cu 6,54 m. 
Pe locurile următoare : Zaprlanova (Bulgaria) 
6,39 m, Aleșina (U.R.S.S.) 6,25 m, (6,61 m ta 
1980), Guseva (Bulgaria) 6,12 m. • La Zagreb 
s-a desfășurat a 26-a ediție a Crosului Eliberă
rii la care au luat parte reprezentativele a 21 
de capitale ! Cursa (5,4 km) a fost cîștigatâ <\e 
iugoslavul Dragan Zdravkovici 15:25,8. Crosi'-tii 
români au sosit astfel : 10. FI. Șandru lStbu.aț 
14. Al. Chiran 15:53,9 și 15. Gh. Zaharia 15:57,0. 
Pe echipe : 1. Lisabona 17 p, 2. Londra 33 p, 
3. Moscova 33 p, 4. București 39 p, 5. Dublin 
63 p, 6. Haga 71 p etc. Intr-un concurs la Ko- 
cevje (Iugoslavia) : 1 500 m : 1. Șandru 3:59,98 ; 
3 000 m ; 1. Chiran 8:14,31... 4. Zaharia 8:16,98.
BASCHET

întrecerile feminine pentru „cupa 
ROMÂNIEI" și-au încheiat faza finală. Rezulta
tele înregistrate m ultimele turnee : SERIA I, 
LA BRAȘOV : Universitatea Cluj-Napoca : 74—70 
cu Olimpia București, 77—72 cu Voința Brașov, 
53—47 cu Rapid București : Olimpia : 59—51 cu 
Voința. 64—63 cu Rapid ; Voința : 66—52 cu Ra
pid. Clasament : ' *” “ " _
3. Voința 11 p, 
coresp.). SERIA 
tehnica C.S.Ș. 2 
București, 86—85 . „ _
Mureș, 90—72 cu Universitatea Timișoara ; Pro
gresul : 86—85 (40—33, 76—76) cu Comerțul, 66—65 
cu Universitatea ; Comerțul : 86—58 cu Univer
sitatea. Clasament : 1. Politehnica 17 p, 2. Pro
gresul 14 p, 3. Comerțul 13 p, 4. Universitatea 
10 p. (C. CREȚU — coresp.). SERIA A Hl-a, în 
CAPITAL A : Voința București : 17—41 cu
ICEMENERG C.Ș.B. București, 5G—53 cu Mobila 
Satu Mare, 59—56 cu Crișul Oradea ; Crișul : 
51—41 cu Mobila, 96—62 cu ICEMENERG ; Mobila: 
75—55 cu ICEMENERG. Clasament : 1. CriștM 
17 p, 2. Voința 16 p, 3. Mobila 12 p, 4. ICEME
NERG 9 p. (N. COSTACHE — coresp.). Echipele 
Universitatea Cluj-Napoca, Olimpia București, 
Politehnica C.S.Ș. 2 București, Progresul Bucu
rești, Crișul Oradea șl Voința București s-au ca
lificat pentru turneul final care va avea loc, 
la Cluj-Napoca, între 27 șl 31 mai • FESTIV A- 
CHIN și TOMA SIMIONOV vor participa la 
Regata Brandenburg* programată la 30—31 mai.

1. „U“ 17 p, 2. Olimpia 15 p, 
4. Rapid 11 p. (C. GRUIA — 
A n-a, LA TIMIȘOARA : PO11-
București : 77—63 cu Progresul 
cu Comerțul Lie. „Bolyal" Tg.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO
MARILE SUCCESE CONTINUA I

La tragerile obișnuite Loto, 
marile succese au devenit un lu
cru cît se poate de... obișnuit. 
Reamintim, In acest sens, că la 
recenta tragere din 8 mal a-au 
atribuit, la categoria I, pe vari
ante achitate 250/a, TREI AUTO
TURISME „Dacia 1 300", obținu
te de Zâmcscu Zola, Neagu 
Ghiță (ambii din București) șl 
Huth Ștefan (Arad). Tot recent, 
respectiv la cele patru trageri 
obișnuite din luna precedentă, 
au fost cîștigate, intre altele, li 
AUTOTURISME „Dacia 1 300-, din-

tre care șase la ■ 
aprilie șl patru 
aprilie, de aserr 
achitate 25% I lai 
șl convingătoare 
rllOT avantaje de 
ciază tot mal nui 
panțl la acest tra 
de joc. Pentru 
să-șl încerce șat
rea obișnuită LCX 
■ăptămlnă, reamli 
MAI ASTĂZI ȘI 
PROCURA BILET 
RELE PREFERAT!

Tragerea obișnui
S. utizl, 1B mal



NSTANTIN TIȚOIU —
european mai puțin scontat

lista 
mare 

in Ti
ll pri- 
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cam- 
!e box 
rnovis- 
a ob- 

îedalia

august 
xiulari, 
nceput 
U mă- 

I.P.A.
elev 

:lonală.

Primul său antrenor a fost 
Dumitru Negrea, fratele 
fostului campion european. 
Este de profesie strungar. 
Din anul 1580 este legiti
mat la clubul sportiv Di
namo București, unde de 
pregătirea lui se ocupă C. 
Dumitrescu și I. Dumitru.

Deși nu se află la prima 
reușită pe ringurile Inter
naționale. C. Tițoiu și-a fă
cut loc cu greu ta echipa 
reprezentativă, abia atunci 
cînd Daniel Radu a pără
sit categoria muscă. Parti
cipant la turneul memorial 
„Feliks Stamm", ta anul 
1979, el a realizat o mare 
surpriză : a cîștigat con
cursul, tavtagtadu-1 fără 
drept de apel pe campionul 
mondial H. Srednicki (Po
lonia). O comportare care 
i-a sesizat pe selecționeri a 
avut C. Tițoiu și la turneul 
internațional din Thailanda 
(1980), unde a ciștigat trei 
meciuri, clasîndu-se pe lo
cul 2.

Sportiv cu brațe lungi, 
rapid, cu o tehnică de luptă 
apreciabilă și cu o puternică 
dorință de afirmare, Con
stantin Tițoiu se anunță ca 
un boxer care poate obține 
noi succese ta arena inter
națională.

M. TR.

MÂNI ÎN BULGARIA
sfășurat © Pugiliștii craioveni au fost 
la care prezenți la cea de a Vl-a edi-
de la ție a turneului internațional de

er — o la Iambol (Bulgaria), Antre-
de la norul Eugen Fiiresz a aliniat
komotiv următoarea formație : I. Petre,
Pernik, FI. Marinaș, C. Micu, P. Ștoiu,
Drobe- C. Buzduceanu, I. Zamfirescu,

Rapid Gh. Bacriș, P. Munteanu, L
rapidiști Dăndică. La concurs au partici-
compor- pat 140 de boxeri din Bulgaria,
cîștigînd Polonia, U.R.S.S. și România.

Brumă Dintre sportivii craioveni cea
(semi- rba’ bună comportare a avut-o

jotrngan Gheorghe Bacriș, clasat pe pri-
“ mul loc la categoria semimij-

itru pu- locie. P. Ștoiu a ocupat locul
- Ignea, <j, iar I. Petre, P. Munteanu și
T. Cos- 1. Dăndică s-au clasat pe Io-
ocul 2, cui 3.

t

:-CANOE
REGAT J» INTERNAȚIONALA DESFAȘU-

LA PLOVDIV, canoiștil Ion Corneenco 
ader Cobzarenco au ciștigat proba de du- 
300 m cu 3:33,8, Înaintea echipajelor Preuss 
hr (R. D. Germană) 4:00,1 șl Karmangiev 
ițev (Bulgaria) 4:02,l, șl s-au clasat pe 
doi la C 2 — 500 m cu 1:55,9, după Wisla 
Ik (Polonia) 1:53,8. © LA SFIRȘITUL A- 

EZ SAPTAMtNI pe canalul olimpic de la 
't. .e se va desfășura tradiționala regată 
ațlonală „Memorialul lulla Rlabclnskaia", 
re vor fi prezenți următorii sportivi ro- 
: Ion Btrlădeanu, Vasile Dîba, Ion Geantă, 
ndru Giura, Nicolae Ticu, Petrlcă Dim oițe, 
n Ciobanu (caiac), Gheorghe Lungu, Mihail 
>v, Gheorghe Simiocenco (canoe), Agatia 
3v, Maria Ștefan, Elisabeta Băbeanu și 
sia Buri (caiac fete). O WAN PATZAICHIN 
>MA SIMONOV vor participa la „Regata 
lenburg", programată la 30—31 mai.

SM
1P DE DOUA ZILE s-au desfășurat pe șo- 

din împrejurimile municipiului Tg. Mureș 
le a 3-a și a 4-a ale „Cupei orașelor" la 
m. Etapa a 3-a, în care tinerii sportivi au 
at pe distanța de 80 km a dat cîștlg de 
i lui O. celea (București) 2h 17:49 — medie 

34,700 km, care l-a întrecut pe S. Bulă- 
1 (Ploiești) 2b 17:54 V. Apostol (Ploiești) 
1:59 etc. Etapa a 4-a, desfășurată pe 90 km 
t cîștlgată de Gh. Kleibetter (Arad) Mi 36:31, 

,t de M. loniță (Voința București) șl S. 
seu (București). Clasamentul după 4 etape: 
. Mitrachc (București) 7 h 50:50, 2. O. Țe- 
ă (București) 7h 51:42, 3. S. Bulăreanu (Plo- 

7h 52:10. Clasament pe echipe : 1. Bucu- 
23h 33:52, 2. Voința București 23h 37:09, S. 

=ști 23h $7:38. (C. Albu — coresp.).
rocicusM
I și VINERI DUP A-AMIAZA (de la ora 17) 
avea loc pe pista specială de dirt-tnak a 

.omului „Rapid44 din Arad Întreceri în ca- 
etapei a 3-a a „Cupei Prietenia* la alergări 

trasee acoperite cu zgură. Pînă în prezent, 
,Clipa Prietenia* conduce cuplul motodclist 
etic, reprezentanții noștri, Stelian Postolache 
ardis Halagian, ocupînd locul 5.

JNOSPORT INFORMEI!,!:
rea din 24 
cea din 1 
i. pe bilete 
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.izi ale ma
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1 ce doresc 
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SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI
LIDERUL Șl LOCUI 4 ÎN PREMIERĂ

PE P1WGRESUL-VULCAN
DEȚINĂTOAREA TROFEULUI 

PRIMEȘTE REPLICA REVELAȚIEI
(Urmare din pag. 1) (Urmare din pag. 1)

ATACUL, DELIBERAT SI INVENTIV, 
0 LEGE A ÎNALTEI PERFORMANTE

găsi cheia 
jocului ad- 
I a jucători- 

de Valentin 
iu) 

fără 
fără 
sale 

și

Vătafii vor alinia 
formație probabilă : 
— Andrieș, C. Solomon 
Cărpuci (care duminică 
jucat din cauza 
galbene), Lunca, Elisci — 
Moldovan, Vamanu, Șoșu 
Șoiman, Antohi, Chitara.

Universitatea Craiova, 
tește din nou Cupa. După 
ne amintim, ta ediția 
studenții au fost stopați tot ta 
această etapă, semifinalele, de 
o specialistă a competiției, 
Steaua, De astă dată, tasă, e- 
chipa pregătită de Ion Oble- 
menco și Constantin Oțet va 
căuta să-șî aproprie victoria, 
pentru a juca ta finală. Craio
veni i anunță următorul „11“: 
Lung — Purima, Ștefănescu, 
Tilihoi, Ungureanu — Țiclea- 
nu, Beldeanu. Bălăci — Crișan, 
Cămătaru, Cîrțu sau Irimescu.

următoarea 
Ursache 

sau 
n-a 

cartonașelor
L

țta- 
cum 

trecută,

vot alinia formația care a evo
luat duminică ta campionat î 
eu Suciu în poartă, cu Nadu, 
Păltinițan, Șerbănoiu și Vișan 
în linia de fundași, cu Manea, 
Vlătănescu și Dumitra alcă
tuind trio-ul de mijlocași, cu 
Anghel, Nedelcu, Palca sau 
Nucă ta linia de atac.

De partea cealaltă — Sticla 
Arieșul Turda, o divizionară 
„C“, dar nu... orice divizionară 
„C“, ci revelația actualei ediții 
a întrecerii, o autentică 
formeră 
drumul 
eliminat 
Sportul 
Echipa care a realizat ____
isprăvi se va prezenta azi ta 
formula : Vlad — Bîlă, 
șan, Goștilean, Hexan 
ca, Tașnadi. Sipoș — Podar, Bo
tezau, Bacoș.

per
tu 

, a 
F.C. Baia Mare, 

Steaua !
aceste

din moment ce. 
ei spre semifinale, 
pe 

studențesc și

Lndu-
• Paș-

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE e NOTE

| CUVINTE DE LAUDĂ PENTRU ÎNVINȘI

I Deși învinsă în meciul cu Di
namo. formația vRceană Chimia 
a avut o medie a notelor jucăto-

I PREA MULTE SAU PREA 
PUȚINE CARTONAȘE?

Arbitru! Otto Anderco a evut de 
condus duminică, la București, un 
meci foarte greu. Un meci în care 
au abundat faulturile, obstrucțiile, 
ți din care n-au lipsit nici alte 
gesturi nesportive. Cu competența - și 
autoritatea Iul binecunoscute, arbi
trul sătmărean a reușit să țină jocul 
în mînă, nu însă fără a fl nevoit 
să recurgă la dese întreruperi (pen
tru. sancționarea iregularităților co
mise), precum și să apeleze la car
tonașul galben. O bună parte din
tre susținătorii echipei gazdă, Pro- 
gresul-Vulcan, l-au acuzat pe arbitru 
că l-ar fi nedreptățit pe jucătorii 
acesteia prin avertismentele (a se 
citi cartonașele) date, trei ia nu
măr. Adevărul este însă că ele s-au 
justificat pe deplin, portarul Paras- 
chiv și mijolcașul Marian lonescu, 
de pildă, bruscîndu-șl sau lovlndu-și 
adversarii DUPĂ CE JOCUL FUSESE 
OPRIT Șl ARBITRUL SANCȚIONASE 
PRIN LOVITURI LIBERE FAULTURILE 
FĂCUTE ASUPRA LOR. Mol muft 
chiar, Anderco or fl putut apela fa 
cartonașul galben șl în cazul funda
șului bucureștean Anghel, autorul 
unor intrări periculoase asupra ad
versarului.

Desigur, șl Jucătorii băcăuan’ au 
comis multe faulturi (după evidența 
ținută de observatorul federal Ion 
Marinescu aproape dublu față de 
cele ale bucureștenilor), dar ele cu 
fost aproape în totalitatea lor faul
turi obișnuite de joc. Excepție au 
făcut cîteva faulturi mal grosolane 
ale lui Lunca ți Moldovan, care or 
fi meritat, poate, cartonașul. Dar 
dacă arbitrul nu a apelat mai des 
la cartonașe (motiv pentru care 
î-arn și scăzut nota cu un punct) nu 
înseamnă nicidecum că cele 3 
care le-a acordat (în cazurile, 
adevărat, ’ - -
n-au fost

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I nicidecum câ cele 3 pe 

___“  . cu 
deosebit de Rog roate) 

. meritate.
Constantin FIRANESCU

I
I
I
I
I
I

zează tn direct tacepînd de la 
ora 17,45.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 MAI 

1981

Categoria 1 (13 rezultate) : 
3 variante 100% a 16.920 Iei și 
39 variante 25% a 4.230 lei.

Categoria 2 (12 rezultate) : 
315 variante a 822 leL

Categoria 3 (11 rezultate) t 
3.520,75 variante a 110 leL

I
I
I
I

rilor superioară (&81) aceleia ob
ținută de învingători (6,33). A 
pledat pentru e astfel de apre
ciere jocul aerisit, echilibrat șl 
bine orientat tactic al echipei, 
lucru reflectat și de datele case
tei tehnice a jocului (17—17, ra
portul șuturilor la poartă și un 
raport favorabil, 6—5, al lovitu
rilor de colț), ceea ce, pentru o 
echipă în deplasare, spune mult 

. Ar mai fi de adăugat și amănun
tul, tot cu caracter statistic, ace
la ai primului gol înscris de Chi
mia la București și al unui re
zultat foarte strins tatr-un meci 
cu Dinamo, în fața căreia se 
pierdea numai la scor și numai 
la „zero", și vom avea, cit de 
cît, o Imagine a saltului de va
loare Înregistrat de „ll“-le vîl- 
cean, în cadrul căreia o contri
buție importantă pe planul efi
cacității și spectaculozității e 
aduce grupul vechilor rapidiști 
Savu — Stanca — Iordan — Cin- 
că — Roșea. Cu ani în urmă, 
una din candidatele — din ofi
ciu aproape — la retrogradare, 
Chimia a devenit, treptat, o echi
pă cu o anumită personalitate. 
Este, fără Îndoială, o realizare 
importantă, care nu trebuie să 
Îndemne la automulțumire, pen
tru ca drumul ascendent ' ‘ 
mațiel vttcene să 
rupă la jumătate, 
mia mal are tacă 
devină 
Înțeles 
poată 
nevoie
glusul de ambiție care 11 

itotdeauna pe cei meri

• ASTAZI, ATRACTIV
MECI INTERNAȚIONAL. Stadio
nul Dinamo din Capitală va găz
dui astăzi (ora 15) un atractiv 
meci internațional. Este vorba de 
IntUnirea amicală dintre Dtaamo 
șl Ruda Hvezda Cheb, ocupanta 
locului 3 în campionatul ceho
slovac. Fotbaliștii oaspeți vor 
evolua mîlne la Brăila, unde 
vor avea ea adversară formația 
locală F.C.M. Progresul.
• STEAUA — SELECȚIONATA

ARMATEI SIRIENE 1—1 (0—1).
Ieri, tn Capitală, pe stadionul 
din Gliencea, a avut loc partida 
internațională amicală care a 
opus formației Steaua (fără lor- 
dache șl Sameș, ultimul " " 
nerefăcut) selecționata 
siriene. Meciul,- condus 
arbitrul Gh. Retezan, i 
foarte disputat, uneori - 
păcate — șl cu accente < 
tate, oaspeții lupttnd cu 
ambiție pentru rezultat. El 
condus, dealtfel, două treimi din 
desfășurarea partidei prin golul 
înscris In mln. 15, de Jawdat, la 
o greșeală a portarului Toma 
Egalarea s-a produs ta mln. 62, 
cînd I. Gheorghe a șutat de la 
distanță, mingea irtrecurfndu-se 
In plasă prlntr-un buchet de ju
cători. steaua a folosit 
torii jucători : __
(mln. 46 Anghcllni),
(min. 46 L Gheorghe), Iovan, A- 
glu — Stoica (mln. 74 /urcă), 
Minca, Isala (mln. 46 lordănes- 
eu) — M. Răducanu, Bolba, 
Cemescu (mln. 46 Ad. lonescu) 
(M.I.)

tacă 
armatei 

bine da 
fost 
din 

duri- 
mare 
au șl

de

_____ urmă- 
Toma — Rotar 

FI Marin

al for- 
între- 

că Chi
piul! să

nu se 
Pentru
destul .
în adevăratul

șl ca Bă
e echipă
al cuvîntului _ ... ...

realiza acest deziderat are 
de mal multă muncă, de 

1 aduce 
------ pe cei merituoși și 

harnici sus de tot,
Mihai IONESCU

După meciul de la Bucu
rești de pe stadionul Dina
mo, unde echipa Chimia Rm. 
Vîlcea a evoluat bine, ma- 
nevrîndu-și adversarul cu 
dezinvoltură pe contraatac, 
președintele clubului vîlcean, 
Petre Berbccaru, ne întreba, 
prin comparație cu meciul 
din etapa trecută cînd, pe 
teren propriu, echipa din 
Zăvoi se chinuise să obțină 
un scor alb, în fața altei 
formații specializate în con
traatacurile meciurilor din 
deplasare, F.C. Olt ; „Nu-i 
așa că am jucat mai bine 
acum ? Cu accent pc ofensi
va....".

în ceea ce privește între
barea ce mi-a fost adresată, 
ca unuia care i-am văzut și 
în meciul anterior pe elevii 

lui Marcel Pi- , ________
gulca, răspun
sul este fără 
echivoc : ei au 
jucat mult mai 
bine 
namo decît 
F. “ -■
tă afirmație se cere com
pletată, pentru că ta 
replica pe care vîlcenii 
au dat-o adversarilor lor,, 
pe propriul teren și in de
plasare, diferențierea a fost 
netă ca MANIERA DE 
EXPRIMARE, și pentru că 
in completarea făcută de 
preopinentul nostru s-a 
strecurat o confuzie. Chi
mia Rm. Vilcea s-a expri
mat precar, stereotip și 
lent in jocul ofensiv de pe 
terenul propriu, și spontan, 
vivace, pe contraatac, 
deplasare. Din punct 
vedere tactic însă, ofensiva 
nu stă in aceeași categoric 
cu contraatacul (acesta din 
urmă fiind doar riposta u- 
nei echipe organizată in 
defensivă), așa că în ceea 
ce privește comparația fă
cută de președintele clubu
lui vîlcean, ea se baza pe 
două componente distincte 
ale jocului. Deci nu era o 
comparație...

Nu am fi abordat acum, 
tasă, această întrebare, 
dacă realitatea campionatu
lui nostru nu ar fi acordat 
întrebării putere de gene
ralizare. Pentru că majori
tatea echipelor din prima 
divizie NU CULTIVA 
CONTRAATACUL DOAR 
CA UNUL DIN MIJLOA
CELE DE ORGANIZARE 
A JOCULUI, IN FUNCJIE 
DE ADVERSAR SI CON
JUNCTURA, CI CA UNI
CA FORMA DE EXPRI
MARE, consecința accentu
lui pc earc-1 pun pe de
fensivă („să luăm minimul 
de puncte necesare !"), ta- 
eercind astfel, totodată, si 
se mascheze NEPUTINȚA 
OFENSIVA. Iată, adversa
ra de duminică a Chimiei. 
Dinamo, pretendentă la tl-

cu

c. Olt

tlu, n-a putut 
contracarării 
versarei, linia 
lor 
Stănescu 
Augustin) 
inspirație 
coeziune, 
ofensive bine concepute 
terminate cu șut la poartă 
puțind fi numărate pe de
getele unei singure smîini. 
F. C. Olt, pe care am vă
zut-o aplicînd cu pricepere 
lecția contraatacului. la 
Rm. Vîlcea și Tg. Mureș, 
punînd multe probleme ad
versarelor, cînd 
teren propriu își 
gură probleme 
că nu cunoaște 
bine și lecția
F.C.M. Brașov, echipă care 

pierdut 
acum de- 
puncte pe 

propriu.

antrenați
(cu excepția 

acționînd 
și decizie, 
combinațiile

joacă pe 
pune sin

ii), pentru 
la fel de 
ofensivei.

n-a
Pînă 
cît 2 
teren _ . .
a obținut însă 
majoritatea vic
toriilor de acasă 

greu, în pofida unei domi
nări teritoriale, tocmai 
pentru că nu știe a juca 
îa fel de bine faza de atac 
precum cea a apărării. Și 
nu de 
cadrat 
F. C.
șoara

Este 
părerea noastră, de 
cepție tactică departe de a 
fi infailibilă. ȘI CARE SE 
CERE RECONSIDERATĂ 
(COMPLETATA, ne-am
permite să spunem) de că
tre tehnicienii care au res
ponsabilitatea 
fotbaliștilor 
ai Iotului 
pentru ca echipele 
mă colectivă de

-- - 
acțiunile lor individuale, 
să fie capabili să evolueze 
gindit, cu maximum 
randament, in funcție 
realitatea concretă a 
ciului. O cere interesul ni
velului general al campio
natului și, implicit, al 
prezentării 
a fotbalului
BALIȘTII
VAȚAȚI NU

^5bifrebare^ 
un răspuns.lDi- 

cu
Dar aceas-

in 
de

puține ori s-au în- 
în această categorie

Argeș. „Poli" 
etc. etc.
vorba, deci,

Timi-

după 
o con-

pregătirii 
divizionari (și 
reprezentativ !) 

for- 
exprimare 

precum și jucătorii, in 
lor

de 
de 

me-

rc- 
internaționale 

nostru. FOT- 
TREBUIE IN- 

...T__ NUMAI SA
RECUPEREZE ȘI SĂ CON
TRAATACE PE ITINERA- 
RII ÎN GENERAL PREVI
ZIBILE, CI SA ȘI CON
STRUIASCĂ, SA COMBI
NE CU INVENTIVITATE 
ȘI REZULTAT PE TABE
LA DE MARCAJ. Să nu 
uităm nici un moment că 
in viitorul apropiat trico
lorii vor evolua pe teren 
propriu ta trei partide de
cisive pentru calificare la 
Mundial *82 : cu Norvegia, 
Ungaria și Elveția. Și ata
cul este o lege a marii per
formanțe

Paul SLAVESCU

g g
* g

Ștofre vest&u*...

I

• Duminică, la Tg. 
Mureș, o emoționantă 
festivitate, Înaintea 
partidei A. S. Armata 
— F.C. Olt : retragerea 
arbitrului Ioan Bus. In 
cartea de vizită a apre
ciatului cavaler al flu
ierului din Tg. Mureș 
figurează : 13 ani ta 
lotul „A* ; 150 de par
tide conduse la centru 
În prima divizie ; de 11 
ori. prezent In brigăzi 
care au oficiat peste 
hotare. Frumoase e- 
xemple pentru mal ti
nerii arbitri din Tg. 
Mureș, a căror evoluție 
va fi îndrumată ta 
viitor de Ioan Rus. • 
Lui F.C.M. Brașov l-au 
lipsit, Ja Pitești, patru 
titulari : Balasz, Papuc, 
Șulea și Vărzaru ; pri
mii trei — accidentați, 
ultimul — la... odihnă 
pentru cumul de carto
nașe galbene. Și dacă 
In privința portarului 
Balasz, se poate spune 
că el a fost suplinit 
cu brio de înlocuitorul 
lui, Popa, în schimb, 
cu ceilalți trei în te
ren, credem că expri
marea brașovenilor ta 
momentul posesiei min
gii ar fi cîștigat ta 
coerență șl eficacitateȘ _______ .___________

g • Chioreanu a oferit,

I
$

duminică, un frumos 
exemplu de abnegație, 
de devotament față de 
culorile clubului său, 
precum șl față de gfU- 
pul suporterilor brașo
veni : bandajat la cap, 
în urma unei ciocniri 
cu adversarul _ 
el n-a pregetat să par

direct,

ticipe, în oontlnuare, 
la aspre dueluri aeriene 
ta preajma propriei 
porți. Un sincer bra
vo 1 • „U" Cluj-Na- 
poca a învins pe 
Steaua, pe propriul te
ren, după o pauză de... 
opt ani I Intr-adevăr, 
ultimul succes al șep
cilor roșii în fața un- 
sprezecelul bucureștean 
datează din 1973 1 •
O anunțată candidatură 
de succesiune la fai
ma sportivă a tatălui 
său : fiul lui Mihal 
Adam, considerat de 
antrenorii centrului de 
juniori de la „U" drept 
b mare speranță pentru 
postul de vtrf de atac 
(deci tot în speciali
tatea paternă) • M. 
Răducanu, Încă afectat 
că n-a jucat pe Wem
bley șl destul de puțin 
pe Nepstadion, s-a zbă
tut mult tn partida de 
la Cluj-Napoca. N-a 
reușit ceva deosebit, 
dar sîntem siguri că, 
dovedind mal multă 
încredere în forțele lui, 
va reveni în prim-pla- 
nul partidei cu Norve
gia. Echipa națională 
are nevoie de el ta 
acea întEnlre. • tn 
mln. 55 al medului Di
namo — Chimia, cînd 
Augustin a fost la un 
pas de gol, la capătul 
unei acțiuni individuale 
de toată 
valorosul 
namovist 
tat, fiind 
răeească 
Transportat la 
unde a fost confirmat

frumusețea, 
mijlocaș dl- 
«-a Bcciden- 

nevo’t să pă- 
terenul. 

spital.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

diagnosticul „luxațle de sfirșit, apărînd-e foarte 
cot", lui Augustin i-a “ "**'----- *-*—■
fost aplicat un pansa
ment ghipsat, pe care 
urmează Bă-1 păstreze 
cîteva zile, probabil 
ptnă joi, cînd medicii 
se vor putea pronunța 
dacă el va fi sau nu 
S)t de joc pentru me- 

ul de Bîmbătă de la 
Iași • După o îndelun
gată absență din echi
pa sa de club, Duda 
Georgescu a reintrat, 
duminică, în meciul 
cu Chimia. Fără a ma
nifesta o formă deose
bită, festa „Gheată de 
aur" a Europei a mar
cat totuși un gol, ră
cind astfel încă un pas, 
mic este adevărat, că
tre granița celor 300 
de goluri, ta campiona
tul primei divizii. • 
Portarul Chimiei, Con
stantin, a Jucat dumi
nică bolnav. A accep-

bine. • Trei spectatori 
insoliți In tribuna tîrg- 
mureșeană, duminică, 
trei oameni ai scenei 
(în turneu tn ©rașui 
de pe Mureș), veniți 
să savureze un specta
col de gazon : Ion Di- 
chiseanu, Cornel Con- 
stantiniu și Gioni Di- 
mitriu. • La contra
atacurile Ieșenilor a 
contribuit, în mod spe
cial, ...portarul Bucu, 
prin degajările sa’e pu
ternice care ajungeau
ptnă In careul de 16 m 
advers O Faulturile
repetate ale jucătorilor 
Jiului asupra portaru
lui ieșean (la cernere, 
lovituri libere) l-au fă
cut pe Libardi să stri
ge la un moment dat 
nervos : „Ce aveți mă 
cu portarul 7“ • Necă
jit de evoluția jucăto
rilor săi. Libardi n-a 
mai plecat luni

•••șl tfazcm
tat această situație oon- 
siderînd că, oricum, 
este nud apt de Joc 
dealt dublura sa, Roșea, 
accidentat destul de 
serios la un antrena
ment. ta timpul medu
lui cu Dlnamo, pe la 
mijlocul reprizei a 
doua. Constantin a su
ferit șl ei un accident, 
care ar fi necesitat să 
fie înlocuit. Cînd tasă, 
la pămtnt fiind, B-a 
uitat spre banca de re
zerve șl l-a văzut pe, 
posibilul său înlocuitor, 
ttaărul Roșlanu, a string 
din dinți, d a oenti- 
nuat să speze soarta 
echlpd bbI< V<B> >■

la

București, rămînînd 
Petroșani pentru 
susține < 
de analiză 
ciulul cu Politehnica 
lași • F.C.M. Galați a 
abordat meciul de la 
Timișoara fără antreno
rul el principal 5 le 
timonă afltndu-se „se
cundul" Adrian Neagu. 
Președintele clubului 
gălățean, Pavel Cara- 
dlnț, explica : „Antre
norul Constantin Teaș- 
că mi-a spus că nu 
se simte bine șl că ră- 
mlne la București pen
tru unele analize medi
cale. Cînd Ui va relua 
activitatea, nu știm !"

la 
a 

tedință 
me-

f

I



CEHOSLOVACIA VA
DE VALOARE

Cehoslovacia 
veche tradiție 
la Universia

de iarnă. După 
mica delegație 

sportivi ceho-

Sportivii din 
■ocialistă au o 
In participarea 
dele de vară și 
ce, anul acesta, 
a studenților 
slovaci a obținut succese re
marcabile la Universiada da 
iarnă, organizată în stațiunea 
spaniolă Jaca, acum toată a- 
tenția se îndreaptă spre selec
ționarea și pregătirea loturilor 
pentru competiția similară da 
vară, pe care o va găzdui ca
pitala României. După cum a 
declarat dr. Juraj Samudow- 
sky, președintele Comisiei cen
trale a sportului universitar 
din Cehoslovacia. delegația 
care va face deplasarea la 
București va cuprinde aproxi
mativ-B0 de sportivi, la urmă
toarele discipline : atletism,
înot, tenis, lupte (greco-roma- 
ne și libere), scrimă, volei 
(masculin), baschet (feminin), 
sărituri de Ia trambulină șl 
polo.

Pînă acum nu s-a făcut încă 
o nominalizare a participanți- 
lor, lotul unwind să fie defini-

lumii seprt

FI PREZENTĂ CU 
MONDIALĂ

tivat pină la 15 iunie. între 8 
și 12 iunie vor avea loc la Bra
tislava finalele celei de a 11-a 
ediții a „Universiadei" de 
vară a Cehoslovaciei, prilej 
excelent de a selecționa pe 
cei mal buni studenți sportivi 
pentru Jocurile mondiale da 
la București. în programul 
competiției figurează con
cursuri la toate cele 10 disci
pline de la marea întrecere 
din capitala României, plus u- 
nele ca fotbalul, handbalul, o- 
rientarea turistică, caiac-canoea 
si slalomul nautic.

Din capul locului trebuie să 
arătăm că printre sportivii 
studenți cehoslovaci care vot 
veni la București, de pe acum 
se și știu numele cîtorva per
sonalități marcante pe plan 
internațional, campioni și re
cordmani ai țării. numeroși 
sportivi care au luat startul și 
Ia J. O. de la Moscova. La 
tenis, de pildă, vor fi prezenți 
renumiții Tomas Smid șl Pa
vel Slozil, jucători din echipa 
cîștigătoare a „Cupei Davis" 
1980. Cu patru ani în urmă ei

NOTAȚII DUPĂ MECIUL DE RUGBY ROMAMIA-U.R.S.S
(Urmare din pag. 1)

foarte bună. Ne-a șocat, fi
rește, neutilizarea lui Gonia- 
nîi, de la primul fluier al ar
bitrului St. Guilhem. Dilema 
ne-a risipit-o chiar Gonianîi : 
„Dar este foarte simplu de în
țeles ' ' 
ca fundaș, 
meciului cu România 
formă mult mai

Apare evident 
trenorul lotului 
ghenil 
gădui 
însăși 
numai în lot), pentru că dis
pune — cum s-a putut vedea 
— de jucători autentici, care

a fost preferat Bobrov 
pentru că la ora 

avea o 
bună...", 
faptul că 
U.R.S.S.. 
își poate

an- 
Ev- 
in-Antonov, ___  _

să opereze schimbări în 
structura echipei (nu

forțează porțile consacrării.
Cu alte cuvinte, deși foarte 

tînăr. rugbyul sovietic iși creș
te și iși formează mulți jucă
tori de talent, capabili să a- 
bordeza cu aplomb partide 
dintre cele mai dificile, cu e- 
chipe avînd o experiență com- 
petițională mult mai bogată 
(Franța, Italia, România).

Iată de ce iubitorii sportului 
cu balonul oval din Uniunea 
Sovietică (de la an la an tot 
mai mulți, cum ne-am con
vins) așteaptă cu mult interes 
evoluțiile viitoare ale repre
zentanților lor, în perspectiva 
(deloc exagerată) de a se an
gaja In disputa directă pentru 
titlul de campioană a conti
nentului.

soniN nna UN RUGBIST DE MARE VAIOARE

Ccnfirmînd așteptările, So
rin Fuicu, unul dintre cei mal 
tineri componențl ai XV-lul 
României (născut la 18 aprilie 

'54) a avut și Ia Moscova, în 
ultimul meci pe care „trico
lorii” l-au susținut în actuala 
ediție a Cupei F.I.R.A.. o 
pre ație excelentă, fiind cel 
mal eficace jucător : două 
dintre cele trei eseuri ale re
prezentativei noastre au pur
tat „semnătura” sa.

Satisfacția pentru această 
frumoasă evoluție n-au trăit-o 
numai colegii de „națională” 
sau antrenorii lotului nostru, 
ci, ta aceeași măsură, și 
rugbyștll de la Steaua, colec
tiv dtn cane face parte. Iși

reamintește apreciatul nostru 
antrenor Petre Cosmânescu : 
„Sorin a venit Ia Steaua ta 
vara anului 1973, descoperit 
fiind Ia Rapid, !n a cărui pe
pinieră a făcut primii pași. 
Jucase Inițial în liniile a H-a 
șl a III-a, fusese selecționat 
și ta echipa de juniori a 
României pentru Turneul 
F.I.R.A.. cu care a și cîști
gat ediția programată ia 
București. Intra, așadar, la 
Steaua avînd o carte de vi
zită demnă de apreciat”.

La Steaua, însă, antrenorul 
P. Cosmânescu l-a reprofilat 
pe postul de aripă, frapat, 
desigur, de excepționala vi
teză de deplasare a tînărului 
rugbyst. Asociind la această 
calitate detenta și predilecția 
sa pentru jocul simplu, fără 
arabescuri, fără dantelării 
inutile, Sorin Fuicu a progre
sat vertiginos, intrînd in ve
derile antrenorului federal V. 
Irlmeseu.

Calităților de rugbyst auten
tic, atestate in multe meciuri 
dificile, tn echipa națională 
sau ta echipa sa de club. So
rta Fuicu le adaugă, deci, și 
pe cele 
mal un 
Kw, d 
(t. »t.)

care definesc nu nu- 
spertlv de mare vl- 

șl un cetățean-modeL

MULTI SPORTIVI
au participat și la Universia
da de la Sofia. Cu toate că a- 
tunci erau mai tineri și mai 
puțin cunoscuți, pe plan in
ternațional, ei au cucerit trei 
medalii de aur. Și acum se 
scontează, bineințeles, pe vic
toriile lor. Din rindul luptăto
rilor se remarcă prezența — 
sigură — a lui Julius Stmisko, 
medaliat cu bronz Ia J.O. de 
la Moscova (Ia lupte libere, 
cat. 100 kg). La înot vor fi 
prezenți fostul campion euro
pean de juniori Miloslav Rol- 
ko și Ircna Flaisner. La scri
mă va lua parte, probabil, si 
fostul campion mondial de ju
niori la spadă Jan Kubista.

Animați de dorința de afir
mare, sportivii cehoslovaci vor 
fi desigur bine pregătiți. Dar 
marea competiție de la Bucu
rești va constitui și un exce
lent prilej de prietenie cu stu
denții sportivi din lumea în
treagă.

LUDOV1T MAJOR
„Sport “-Bra ti slava
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BEN PLUCKNETT AL 25-lea 
RECORDMAN MONDIAL LA DISC

85
s
E

cc UJ

Seria recordurilor mondiale de atletism ta aer liber a fost 
inaugurată în acest sezon, simbătă, la Modesto, tn California. 
Cap de listă este aruncătorul american Beu Plucknett care a 
obținut la disc un record de 71,a> m, cu numai 4 centimetri mal 
mult dectt precedentul deținut de Wolfgang Schmidt — R. D. 
Germană, din 9 august 1978. de 1* Berlin. Noul recordman al 
lumii este născut in anul 1954, are 201 cm șl 138 kg, iar ta ul
timii ani a fost Înregistrat cu următoarele rezultate :----- ‘
ta 1980 (locul 8 ta bilanțul mondial al anului olimpic), 
ta 1978 șl 62,30 m în 1978 m.

Ben Plucknett este al 25-lea nume înscris pe tabelul 
manilor mondiali la aruncarea diacului; 2ă de atlețl 
care, din 27 mai 1912 și pină la 16 mai U8L ded ta decurs de 
7» de ani, au îmbunătățit de 41 de ort acest record, ductadu-1 
de la 47,58 m (James Duncan, New York) la 71,20 m (Ben 
Plucknett, Modesto), ceea ce reprezintă o creștere de 23,62 m I

Principalele etape ta istoria recordului mondial la aruncarea 
discului, marclnd depășirea anumitor „granițe* stat :
50 m — 51,03 m Eric Krenz (S.U.A.) 
55 tn — 55,33 m Adolfo Consolîni (Italia) 
60m — 60,56 m Jay Silvester ‘ * *65 m . . .. —
70 ra

Dintre recordmanii mondiali ai probei, 
nătățiri, cite 4, au reușit :

Fortune Gordian (S.UA.) — 56,46 tn yl 56,97 m 
59,28 ra tn 1953.

laș Silvester (S.U.A.) - 60,56 m yi 60.72 m ta 1961, 66,54 m yi 68,40 
ra in 1968.

Alfred Oerter (S.UA.) - 61.10 m yl «2,85 m in 1962, «2.62 m tn 
1963, «2,94 m In 1964.

Mac Wilkins (S.U.A.) - 69,18 m. «9,80 m. 70,24 ra yf 70,86 m in 
1976, dintro caro ultimele 3 tn aceeași zi, 1 mal.

De notat un amănunt interesant : 10 dintre cele 41 de recor
duri — ede mal multe — au fost realizate ta luna mal, deci 
la început de sezon competițlonal. Dar să vedem ce va mai 
urma l—

___  .. (S.U.A.)
— 63,22 m Ludvik Danek (Cehoslovacia)
- 70,24 m Mac Wilkins (S.U.A)

Palo Alto
Milano 
Frankfurt pe 
Sokolov 
San
cele

68.11 m
86.11 m
record- 
volnlcl

Jose 1. 5.1976
mal multe îmbu-
In 1949. 58,10 m ;i

Romeo VILARA
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ROMANIA Șl R. F
CALIFICATE LA
AseaTă, tîrziu, tn „Sporthahe 

Maspernplatz” din Paderborn 
(R.F. Germania) a luat sfirșit u- 
nul dintre turneele de calificare 
pentru campionatul european 
masculin de volei. După cum se 
știe, încă de luni seara echipele 
României și R.F. Germaniei, ne
învinse după 4 zile de concurs, 
au obținut calificarea.

Aseară, rezultatele ultimei run
de nu au mal avut dectt semni
ficații de palmares. Reprezenta
tiva țării noastre a întllnit, fireș
te, din partea formației gazdă • 
opoziție mal puternică. Voleibaliș
tii vest-germani (cu care jucăto
rii noștri s-au mai întîlnlt in 3 
amicale, înainte de începerea tur
neului, pierzînd — cu rezervele 
— • dată : 2—3 șl ciștigtnd de 
două eri : 3—2 șl 3—1) au dove
dit o bună pregătire pentru com
petiție, justJficînd calificarea lor 
pentru „europene” in dauna al
tor echipe cu pretenții. Echipa 
României a ctștigat totuși par
tida cu 3—1 (13, 10, —11, 12). In 
celelalte partide : Grecia—Elveția

GERMANIA
C.E. DE VOLEI
3—0, R.F. Germania — Danemarca 
3—1 (luni seara), Grecia — Da
nemarca 3—0 șl Turcia — Elveția 
3—1 (marți seara).

FINgliaCLAS AMENT

L ROMÂNIA 5 5 0 15; 1 10
X RJ. Germania 5 4 1 13: 7 9
3. Turda 5 3 2 10: 8 8
X Greda 5 2 3 10: 8 7
L El veția 5 14 4:1< 8
L Danemarca 5 0 5 3:15 5

„CURSA
VARȘOVIA, 18 (Agerpres). — 

Cea de-a 11-a etapă a „Cursei 
Păcii”, desfășurată pe traseul 
Wallbrzych — Opole, a revenit 
tînărului rutier belgian Erlk 
Staes (20 de ani), care a sosit 
detașat la finiș cu un avans de 
peste 5 minute, după ® evadare 
solitară începută la jumătatea

Zsolt Zsengeler (Ungaria)

99 FOTBALISTUL N-ARE VIRSIA
CINO ARE VALOARE- •••

Zsolt Zsengeler, comentator de fotbal la revista 
Budapesta, este fiul celebrului internațional ungu 
bol, Gyula Zsengeler, finalist al Cupei mondiale

Kepes Sport dtn 
iur dinainte de răz- 

____  „__ , .......... _ ____ , _______ J da la Parts (1938, 
2—4 cu Italia) și care a jucat tn compania lui Rapid București, tn 
Cupa Europei Centrale (1938), etnd echipa giuleșteană a reuști o 
senzațională eliminare a marelui favorit Ujpest.

— Cum se simte in fotbal fiul 
unei mari vedete 1

— Handicapul e mare, dar am 
reușit și eu ceva tn fotbal. In
tre altele, am jucat doi ani la 
echipa elvețiană Chtasso, dtn 
ma ligi. Așa se și explică 
tul că vorbesc italienește.

— Ce părere aveți despre------------------ _ ... . j

Prt- 
fcp-
me-

ciul Ungaria — România
— Un joc ctștigat cu 

greutate, tn fața unei 
care rămtne principala 
la primul loc tn grupă, 
ca noi și englezii să ne batem 
pentru al doilea loc.

mart 
echipe 

favorită 
urmtnd

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM ® Dallas : Zeke 

Jefferson 400 m — 44,86, Univer
sitatea Texas 4X100 m — 39,10.

BASCHET 0 Turneu măscuita 
Ia Budapesta ; Cehoslovacia B — 
Austria 95—77. R.S.F.S. Rusă — 
Ungaria 89—81.

AUTOMOBILISM S „Raliul Tă
rii Galilor” a fost cîștigat pentru 
a treia oară de finlandezul Ari 
Vatanen (Ford Escort ES 1800).

CICLISM 0 Turul Italiei, eta
pa a IV-a (Racanati — Lanciano, 
214 km) a revenit italianului 
Maro Beccia ta 5.50:56,0. Liderul 
cursei este Francesco Moser (Ita
lia) urmat la 4 s de Braun 
(R.F.G.) șt 1a 16 s de Saronl 
(Italia). • Competiția „Tour de 
poise” desfășurată ta Franța a 
fost ctștigată de belgianul Jean 
Luc Vandenbroucke, urmat de 
francezii Bonnet Ia 1:32.0 șl Na- 
dlot la 1:48,0.

GIMNASTICA 0 Concursul fe
minin de gimnastică ritmică m«- 
dernă de la Corbell (Franța) a

VIRGINIA RUZICI PE LOCUL 2 IN PREMIUL F.I.L.T.
LONDRA (Agerpres). In clasamentul feminin al Marelui 

Premiu F.I.L.T., după disputarea turneului internațional de la 
Lugano, jucăioarea româncă Virgini* Ruzicl ocupă locul 2, la 
egalitate cu Martina Navratilova — 360 p. fiecare. Pe primul 
loc se află, în continuare, Chris Evert-Lloyd — 550 p. De la 
locui 4 la 10, clasamentul se prezintă astfel : Regina Marsikova
— 305 p ; Andrea Jaeger — 260 p, Sylvia Hanika — 250 p. Pam 
Shriver — 220 p, Ivanna Madrug* — 197 p, Hana Mandllkev*
— 195 p. Mima Jausovec — 190 p.

— Ce jucători români v-au plă
cut mal mult ?

— lordache, Ștefănescu, Crișan, 
Bălăci și lordănescu au o certă 
clasă internațională. Spun și lor- 
dănescu, deși a jucat sub aștep
tările mele. Dar clasa se vede.

— La echipa Ungariei 1
— Ai noștri au jucat mai 

dectt ~~ ----------- -------
turor 
adus 
duri, 
tr-un . ..
atacau dezlănțuit, tn urma 
sprint lung și hotărlt. Pe 
stadion ne-a adus golul victoriei, 
puntndu-i-l pe tavă lui Fazekaș. 
Ce l se mai poate cere unui " 
cător din apărare 1 La noi, 
Ungaria, s-a vorbit mult că 
zekaș, Balint și ' '
cători terminați, 
fotbalistul n-are 
valoare„

— Și-acum T
— Acum toate _______ ___ __

cistve, tnceptnd cu cel de la Oslo.

blne 
tu

ne-a 
me-
In-

Ia Lucerna. Deasupra 
s-a ridicat Balint, care 
două puncte tn două 
La Lucerna, a egalat 
moment tn care elvețienii 

unui 
Nep-

Mailer tint 
Iată, Insă, 
virstă cînd

jacurile sini

ju- 
tn 

Fa- 
ju- 
cd 

are

de-

TURNEUL DE POLO 
DE LA TBILISI

La Tbilisi au continuat în
trecerile turneului de polo : 
Italia — România 11—8 (5—5, 
3—0, 1—1 2—2). Au marcat : 
Răducanu 2, Hagiu, Garofeanu 
Gordan, Ionescu șl Moiceanu. 
U.R.SJ3. - Cuba 12-9 ; R. F. 
Germania — R.S.S. Gruzină 
10—5 ; R. F. Germania — 
România 10—9 (2—1, 4—2. 1—3, 
3—3). Au Înscris : Răducanu 
2, Moiceanu 2, Gordan, Hagiu, 
S. Popescu, Fejer, Garofeanu. 
U.RJ5.S. — Italia 7—5 ; Italia 
— R.S.SL Gruzină 10—8.

PĂCII*
cursei. învingătorul a acoperit 
192 km ta 4h 58:26.

Ca o coincidență fericită Staes 
reeditează succesul celebrului său 
compatriot, fostul recordman 
mondial al orei, Ferdinand 
Bracke (ta prezent conducătorul . 
echipei belgiene ta această com
petiție), care ta anul 1962 cuce
rise o etapă a „Cursei Păcii” tot 
tn orașul Opole.

Primul pluton, al cărui sprint 
a fost cîștigat de Olaf Ludwig 
(R.D. Germană), unde se aflau șl 
cicliștii români Cornel Nicolae — 
locul 10 ta etapă, Mircea Romaș- 
canu — locul 12, Constantin Că- 
ruțașu — locul 15, Gheorghe Lău
tarii, a fost înregistrat cu timpul 
de 5 h 03:36.

Pa echipe, etapa a fost ciști-' 
gată de Belgia, urmată do 
U.R.S.S. șl România.

In clasamentul general indivi
dual se menține lider Zagretdinov 
(U.R.S.S.), urmat de Suhurucenko 
(UJI.S.S.) — la 5:39. Dintre ci
cliștii, români, primul este clasat 
Constantin Căruțașu — pe locul 
18. Clasamentul general pe e- 
chipe : 1. U.R.S.S. ; 2. R.D. Ger
mană ; 3. Cehoslovacia ; 4. Polo
nia ; 5. România ; 6. Portugalia ; 
7. Franța ; 8. Ungaria ; 9. Bulga
ria ; 10. Belgia ; 11. Iugoslavia; 
IX Olanda etc.

Miercuri se dispută etapa â 
12-a: Opole — Lodz (133 km).

PELE CAMPIONUL
SECOLULUI!

19 (Agerpres) — După 
anunțat, tn urma 

Inițiat de săptâml- 
franeez „L’Equipa 
la care au particl- 
eele mai marl zla- 
cunoscutul fotbalist

revenit sportivei bulgare mana 
Raeva, campioană a Europei, 
care a totalizat 38,45 p.

FOTBAL • Intr-un meci pen
tru preliminariile C.M. (grupa 1, 
zona Americit de Sud) desfășurat 
la Guayaquil, Ecuador — Para
guay 1—0 (1—0). 0 penarol Mon
tevideo s-a calificat pentru 
semifinalele „Cupei Libertadores*. 
La Montevideo. Penarol a învins 
cu 4—2 Estudiantes Merida (Ve
nezuela).

TENIS 0 In primul tur al 
turneului feminin din Berlinul 
Occidental jucătoarea româncă 
Lucia Romanov a învins cu 6—2, 
8—3 pe Pllar Vasquez (Peru). 
Celelalte rezultate : Barbara Jor
dan — Stacy Margolin 6—3. 7—6; 
Yvonne Vermaak — Kin Jones 
6—2, 6—3 ; Kathy Horvath —
Julie Harrington 6—4. 6—1 ; Re
nata Tomanova — Susan Rollin- 
son 6—7, 8—1, 6—3 ; Patricia
Medrano — Duk Hee Lee 6—2. 
6—3 .

PARIS, 
cum s-a mal 
unul sondaj 
naiul sportiv 
Magazine” și 
pat 20 dintre 
re din lume, 
brazilian Edson Arantes do Nas- 
clmento-Pele a fost declarat 
„Campionul secolului”, precedtnd 
pe ciclistul belgian Eddy Merckx 
șl atletul finlandez Paavo Nurrnl- 
Printre celebritățile sportului fe
minin, cel mai bine au fost co
tate gimnasta româncă Nadla 
Comăned șl atleta poloneză Ire
na Szewinska.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

In meci amical de fotbal
R.F. GERMANIA-BRAZILIA 1-2 (1-0)

Aseară, la Stuttgart, în meci 
amical de fotbal s-au întllnit 
reprezentativele R. F. Germania 
Si Braziliei. Meciul s-a Încheiat 
cu rezultatul de 1—2 (1—0). A- 
cesta a fost ultimul ioc al bra-

zilienilor în actualul turneu e- 
fectuat în Europa. După cum 
se știe. Brazilia a învins cu 
1—0 Anglia, la Londra si cu 
3—1 Franța. Ia Paris
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