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Tovarășul Nicolae Ceausescu* 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președin
tele Republicii Socialiste 
România, a efectuat marți, 
29 mai. o vizită de lucru ia 
întreprinderi constructoare de 
mașini din Capitală.

Prima nnitate vizitată a 
fost Întreprinderea de ven
tilatoare. Tovarășul Nieolae 
Ceausescu a fost întimpinat 
cu deosebită căldură de un 
mare număr de oameni ai 
muncii care au tinnt să 
exprime sentimentele de dra
goste si prețuire fată de con
ducătorul partidului si sta
tului nostru, profunda lor re
cunoștință pentru activitatea 
neobosită desfășurată in 
vederea înfloririi continue a 
patriei noastre socialiste.

Pe parcursul vizitării prin
cipalelor secții productive 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
i-au fost prezentate mă
surile tehnice menite să 
contribuie la îmbunătățirea 
fluxurilor de producție. la 
sporirea productivității mun
cii. Ia reducerea continuă a 
consumurilor materiale.

In cursul vizitei, au fost e- 
xaminate proiectele de am
plasare a noilor capacități de 
producție. a depozitelor de 
materiale si produse finite, 
a celorlalte dotări necesare 
activităților tehnico-produe- 
tive.

Subliniind că, in scurt timp, 
Întreprinderea bucuresteană va 
trebui să devină o unitate 
modernă din toate punctele de 
vedere. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a indicat să fie reor
ganizată si perfecționată mun
ca de cercetare si proiectare, 
să fie adincită specializarea 
nnitătilor productive, să se 
asigure o cit mai bună co
laborare cu furnizorii de 
subansamble, să se ia măsuri 
pentru coordonarea unitară 
a întregii activități de cerce
tare, proiectare și producție a 
ventilatoarelor.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceausescu pentru 
vizită, pentru Indicațiile pri
mite. factorii de răspunde
re prezent! au exprimat an
gajamentul de a înfăptui e- 
xemplar toate aceste indicații
eare asigură 
radicală a
dezvoltarea st

transformarea 
Întreprinderii,
modernizarea

continuă a producției de 
ventilatoare iu tara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceauseseu 
a rost Întimpinat eu aceleași 
sentimente de dragoste, de 
Înaltă stimă si prețuire la în
treprinderea de fabricație si

montaj ascensoare, unde un 
mare număr de muncitori, teh
nicieni, ingineri au salutat cn 
multă căldură pe secretarul 
general al partidului.

Tovarășul Nieolae Ceausescu 
a urmărit procesul de produc
ție, a vizitai laboratorul de 
fiabilitate, turnul de probă și 
standul de control.

Pe parcursul vizitei. au
fost prezentate soluții a-
doptate de specialiști in vede
rea modernizării fluxului
tehnologie in principalele 
secții de fabricare a motoa
relor.

Tovarășul Nieolae Ceausescu 
a apreciat modul in care se 
lucrează pentru creșterea si 
diversificarea producției si 
a cerut să se acționeze in con
tinuare pentru ridicarea per
manentă a nivelului tehnic si 
calitativ al produselor. co
respunzător cerințelor eco
nomiei noastre naționale, 
exigentelor la export.

La încheierea vizitei, ca
drele de eondueere ale minis
terului de resort si ale între
prinderii au exprimat vii mul
țumiri pentru aprecierile făcute 
la adresa colectivului unității, 
pentru indicațiile primite eu 
acest prilej si au dat secre
tarului general al partidu
lui asigurări eă vor acționa 
fără întirziere pentru în
deplinirea in cele mai bune 
condition! a sarcinilor ce 
Ie revin pe anul in curs si pe 
întregul cincinal, a tuturor 
indicațiilor primite eu pri
lejul acestei vizite.

Noua vizită de lucru a 
tovarășului Nieolae Ceausescu 
in întreprinderi bucurestene 
reflectă preocuparea constan
tă a secretarului general al 
partidului de a examina si 
stabili la fata locului căile si 
modalitățile de creștere a 
volumului si calității pro
ducției. de îmbunătățire a 
eficientei economice in toate 
sectoarele de activitate. Dia
logul conducătorului partidu
lui si statului cu colectivele 
celor două unităti indus
triale a evidențiat hotărirea 
acestora de a intlmpina eu noi 
si semnificative succese a 
44-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială si na
țională. antifascistă si aati- 
imperialistă si Congresul al 
XIU-Iea al Partidului Co
munist Român, de a-ri spori 
contribuția. alături de în
tregul popor, la înflorirea con
tinuă a României socialiste, la 
ridicarea ei pe noi trepte de 
civilizație si progres.
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Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN PAS 
CO ÎMPLIMRILE PATRIEI SOCIALISTE
VREMEA MARILOR AFIRMĂRI

..H. C. Minaur învingătoare 
pentru a treia oară in -Cupa 
României- la handbal !“ 
„Anca Pătrăscoiu a realizat 
cea mai bună performantă 
mondială a anului la 200 m 
spate : 2:12,45 !“. „Rodiră
Dunea — medalie de argint la 
Universiada de la Edmonton I*. 
.Aurul Baia Mare a eistigat 
Cupa campionilor europeni 
la popice -. _F. C Baia Mare 
— Real Madrid O—#. in Cupa 
cupelor la fotbal !“ Sint doar 
câteva titluri de cronici care 
scot in relief cuceririle sportu
lui maramureșean.

Maramureșul este un tinut 
de legendă al tării româ
nești. Drumeții care fac po
pas pe aceste meleaguri sint 
incintati de frumusețea nease
muită a peisaiulut de mă
iestria sculptorilor In lemn, 
de melosul popular. Trebuie să 
stai mai mult In această zonă 
de basm pentru ca să-i afli 
cea mai de preț comoară : 
omul dirz, scormonind fără 
răgaz pămintul pentru a-i 
smulge bogățiile. omul cu-

„CUPA STEAUA" 
LA ATLETISM

Azi. pe staționai „23 August"
Pe stadionul _23 August* 

din București se desfășoară 
astăzi concursul de atletism 
dotat cu „Cupa Steaua*. la 
care participă multi dintre 
atleții noștri fruntași, in frun
te cu recordmana mondială la 
săritura In lungime Anișoara 
Stanele. Primul start — la 
ora 17.00

Finala „Crosului pionierilor41

0 PAGINĂ FRUMOASĂ ÎN CRONICA 
SPORTULUI PENTRU COPII

La St Gheorghe s-au des
fășurat. la sfîrsitul săotă- 
mînii trecute, finalele pe tari 
ale „Crosului pionierilor**, 
competiție organizată sub 
genericul „Daciadei* de că
tre C.N.O.P. si C.N.E.F3.. cu 
sprijinul organelor locale 
(C.J.O.P. si CJ.E.F.S.). Eve
nimentul ne-a dat prilejul 
să consemnăm o seamă de 
fapte deosbite, care au 
dat un plus de frumusețe edi
ției din acest an a crosului. 
Prima surpriză plăcută a 
fost oferită de către gaz
de celor peste 150 de oaspeți 
simbătă dună-amiază : după 
festivitatea de deschidere, 
pionierii covăsneni au sus
ținut. în Sala sporturilor. un 
foarte frumos Drogram de 
demonstrații sportive si mo
mente cultural-artistice (ur
mărite de peste 1 000 de spec
tatori). încheiate cu 15 minu
te de... discotecă.

Altă surpriză, tot asa de 
Dlăcută. a fost oferită du
minică dimineața : terenul de 
concurs o îneîntătoare Doiană 
din aproDierea orașului sub 
streșini de păduri. cu văi 
si nante ușoare ne care șer
puia marcajul traseului (cu 
stegulețe roșii și albastre). De 
la start (splendidă amenajare

sărbătorească) puteai urmări 
totul ca-n palmă. Noaptea 
precedentă plouase si pe Iar
ba de un verde crud sein tei au 
tn soare stropi de apă. Si o 
dimineață Întreagă acea po
iană a fost tn stăDtnirea cooii- 
lor. căd n-a fost numai ..Cro
sul pionierilor*. cu specta
culozitatea lui. cu luptă 
foarte strinsă. atit la fete 
di si la băieți (11—12 ani si

13—14 ani). Reprezentanții ce
lor aproape un milion de co
pil care au alergat In acest 
an la ..Crosul pionierilor*, ln- 
cepînd cu etapa oe clase au 
venit la finali bine pregătiți, 
oromitind un serios. plu
ton de performeri oentru atle-

Vtorei TONCEANU

(Continuare In pag t-3)

Anca Pătrășcoiu— „plutind” spre 

tezător. inăltind spre cer cu
polele unor edificii impună
toare. omul harnic, care ajută 
natura să Se an de an mai 
darnică, omul datoriei, gata 
să lupte pini la sacrificiu 
pentru a Împlini la timp șl 
bine lucrul început. omul 
iubitor de poezie, cintee si

record I
Foto: N. DRAGOS

ioc, de drumeție, de mișcare, 
de sport. Omul acestor me
leaguri. cel care sfinteste 
locul, sl-a dorit Intre atl- 
tea cite a visat si a făurit tn

Hristache NAUM

(Continuare In pap 2-3)

Bogat sfirșit de sâptămină sportivă ieșeană

CONCURSURI NON-STOP
SI ASISTENTĂ RECORD

Sfirfit de săptăm.nă sportivă 
la Iași. Reporterul au putea 
rata o asemenea ocazie si
la drum. Ghid la competițiile 
găzduite de marele arat mol
dav i-a fost praf. Mircea An- 
dronic. instruetor-metodist la 
C.J.S.F.S.

• 00

mea terenului. Incrucișîndu-se 
cu celălalt antrenor, de la 
..23“, prof. Gh. Moron care 
iși trimite mereu elevii în a- 
tac. Fericire la ieșeni. este 
2—2. Meciul se reia, cei din 
Podul Iloaiei ratează incredibil 
— cum ar zice cronicarul de

Simbătă, ora 9.00 La stadio
nul .23 August" animație de
osebită. Pe terenul 11, gazo
nul. se dispută meciurile din 
cadrul „Cupei Pionierul*. la 
care participi echipele școlilor 
generale din județ, calificate 
după etapele anterioare. Pe 
teren ji-att făcut apariția e- 
chipele scolii generale din Po
dul Iloaiei și școlii generale 23 
din Iași. Totul este perfect, 
echipamentul ca la „cei mari", 
arbitri in negre, iar in tribu
nele improvizate suporterii Iși 
aplaudă favoriții. Micuții fotba
liști din Podul Iloaiei se 
descurcă, parcă. mai bine fi 
conduc eu 2—1 Ei au posibi
litatea să se desprindă dar 
ratează un 11 m. spre dispe
rarea prof. Gh. Cojocaru. care 
măsoară cu pași mart lungi-

Pe stadionul Tineretului 
— intrecere tradițională, 
dar mereu... inedită : 
marșul factorilor poștali, 
mari iubitori ai sportu
lui, care-i ajută atit de 
mult in exercitarea pro
fesiei, In drumul lor 
cotidian spre casele 

noastre

Foto : D. NEAGU

fotbal —, dar tot ei reușesc 
golul victoriei și bucuria lor 
este de nedescris. Puritatea 
copiilor nu se dezminte. iar 
reporterul a uitat că are 
timpul limitat. Pe teren au in
trat formațiile C.S.Ș. „Mihai 
Eminescu* din Iași și școlii 
generale din Hîrlău...

După-amiazi, stadionul „23 
August", eliberat de fotbaliș
tii diviziei „A*. a intrat in 
stipinirea atletismului. Se dis
pută etapa a Il-a a concursu
lui republican al juniorilor de 
eat. I. cu participarea atleți- 
lor și atletelor din Bacău. Bo
toșani. Neamț Suceava. Vaslui 
și Iași. Întrecerea este organi
zată fără cusur : arbitrii nu
meroși, stație de amplificare 
etc. Finala la 100 m fete a re
venit Olimpiei Constanta din 
Neamț, o sportivă bine făcută 
pentru această probă. Cursa 
de 1500 m este urmărită cu 
interes. Primul tur a fost par
curs in grup, iar apoi, Lenuța 
Prescură (Vaslui) a început să 
se desprindă de adversarele 
ei printr-un fuleu eficace, cîș- 
tigind clar.

Am părăsit cu regret atle
tismul și iată-ne la sala „Vo
ința". Aici se dispută un tur
neu internațional de baschet 
feminin Participă proaspetele 
promovate în prima divizie a 
țării, Rapid București si Vo
ința Brașov, alături de Voința 
Iași șt G.K.S. Glinik (Polo
nia) Meciurile sint frumoase

Paul IOVAN

(Continuare In nap 2-3)



PATRU DECENII DE VIATĂ NOUĂ, LIBERĂ, PROSPERĂ
(Urmare din pag. 1)

cele patru decenii care delimi
tează strict capitolul cel mai 
frumos din istoria tării, și un 
sport care să-i facă copiii mai 
puternici, care să-i aducă în 
pragul casei campionii timpu
lui. ........................................
acolo.
vor 
dorit 
zat... 
maramureșean" ! 
eu temeinicie, cu pricepere, 
cu privirea spre viitor.

N-a făcut cuib păsărilor 
călătoare, ci si-a apropiat oa
meni de nădejde — tehnicieni 
81 sportivi —. pornind cu ei 
la drum si insuflîndu-le mîn- 
dria de a deveni ,.de-ai locu
lui".
cu 
performantei 
piramidă cu 
solidă bază, 
să fie al copiilor 
seni. I-a trimis la competi
țiile de masă să facă selecție 
permanentă, le-a clădit baze 
moderne si le-a umplut tri
bunele cu spectatori, 
existe si 
Seriozitatea 
au rodit 
Cltiva i 
care au 
muncind 
didnd 
intre care 
Dim rea i
cu. au

împovărati de teama că 
în Maramureș. Isi 

pierde titlurile. Și-a 
aceasta si a reali- 
,.miracolul ' sportului 

Cu răbdare.
cu

spre 
cuib

Le-a cerut 
ascensiunea 

să 
o 
asa

ca o dată 
in lumea 
creeze o 
largă si
ca viitorul 
maramure-

l

l
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VALOAREA $1 PERSPECTIVA TINERILOR
NU A$A-L1SELE

La Brașov, sala clubului 
sportiv Tractorul — acolo 
unde, in ultimii ani, scrima 
juvenilă are un productiv „a- 
telier" pentru depistarea, for
marea și șlefuirea talentelor 
din rindul copiilor și juniorilor 
— a găzduit, săptămina tre
cută, prima etapă a campio
natului național de juniori II 
(pină in 17 ani). S-au Intîlnit 
astfel, în orașul de sub Tîmpa, 
toți cel care — după opinia 
propriilor antrenori — meritau 
să apară intr-o competiție re
publicană, dintre care cei mai 
buni 24 j>e fiecare armă, pre
cum șl primele 6 echipe cla
sate. urmau să dobîndească 
dreptul de a candida la obți
nerea titlurilor de campioni 
naționali.

A fost o competiție bine 
organizată — federației de 
resort alăturîndu-i-se, cu recu
noscuta sa capacitate, clubul 
Tractorul — în cadrul căreia 
s-au întrecut aproape 350 de 
tineri scrimeri. dintre care 
doar un sfert vor fi prezenți 
la faza finală, între 18 și 21 
iulie, la Satu Mare. Și chiar 
dacă scrima românească nu 
are in activitate un mare nu
măr de sportivi (problema a- 
tragerii unui masiv contin
gent de tineri aspiranți pe 
planșe și, mai ales, de păs
trare a acestora în perfor
manță fiind de mare actuali
tate), aspectul calității (se va

PART
considerat e 
zar (Tractoi 
trenor Șerb: 
Georgescu ( 
noare Maria 
floretiste af 
censlune, da 
(ambele, 17 
marcat — du 
antrenoarea 
Priscorniță 
E. Muzskay 
Mayer (14 ai 
C.S.Ș. Satu 
I. Haukler) 
ani, Tractoru 
primele 3 loc 
noului centri 
gătire a jur 
N. Dinu și 
trenați de M. 
gă aceștia 
Micu (C.S.Ș. 
trenor E. Tu 
(Dinamo — a 
țiu). Despre 
concurs) — 
de multișor 
dresare — < 
calificarea îi 
pe a 3 din

Imbneurăto 
firmarea acu 
juniorilor, ea 
primăvară s- 
băra de la 1 
federației.

Cînd pregăti 
mală.„

„RECORDURI DE 
citi : PERSPECTIVA REALA) 
acestui eșalon al juniorilor, 
aflați in pregătire de eel pu
țin trei ani, nn poate fi omis. 
Și din acest punct de vedere 
ni se pare edificatoare opinia 
prof. Ioan Halmagyi. directorul 
concursului de la Brașov, care, 
referindu-se la proba indivi
duală de spadă unde s-a în
registrat recordul înscrierilor 
(110 competitori), arăta că, în 
timp ce se observă strădania 
unor antrenori de a micșora 
decalajul față de armele-fn- 
nion, floreta fete și sabie, al
ții au adus pe planșe spor
tivi care în întregul concurs 
n-au dat nici măcar o tușă ! 
Degeaba înscrii pe listele de 
concurs 10—15 copii sau ju
niori din secție dacă peste 
un an-doi nici unul dintre a- 
ceștia nu mai apare ca ele
ment de perspectivă.

Floreta fete (87 de sportive) 
și sabia (67) s-au detașat, du
pă opinia celor care au urmă
rit întreaga competiție, prin 
valoare și pregătire. De fapt, 
„nimic nou sub soare", pentru 
că aceste arme se înscriu pe 
linia valorificării condițiilor 
(bază materială și tehnicieni) 
existente în două centre recu
noscute ca atare. Brașov și 
Satu Mare, acestora alăturîn- 
du-li-se tot mai pregnant, tn 
ultimii ani, C.T.A. Steaua 
(pentru floretă fete). Astfel, 
cel mai frumos asalt a fost

g
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1944 1965 1984
• Cluburi ți asociații sportive 24 122 380
• Secții afiliate 75 470 514
• Sportivi legitimați 1 125 5 003 15 499
• Sportivi clasificați :

- maeștri și maeștri
emeriți ai sportului - 5 28

- candidați maeștri - ■- 22
- categoria 1 - 99 197
— categoria a ll-a - 369 563

• Profesori de educație fizică 5 100 349
• Antrenori 6 66 101
• Instructori sportivi 48 285 810
• Campioni naționali - 2 190
• Recorduri naționale - 4 169
• Sportivi in loturile naționale - 15 80
• Echipe in Diviziile A, B ți C 2 5 24
• Centre de inițiere pentru copii

și juniori 1 4 71
• Arbitri 35 325 672
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ca să 
moral.

consecventa 
așteptări, 

mari sau 
mari acolo.

si ri- 
talente.

I Lascăr Pană, Gh. 
si Elena Marines- 
creat „campioni" de 

care se vorbește pretutin
deni cu admirație, dar si teh
nicieni ce se constituie in
jA********************************* AA*-*******^ 
j •> •

stimulentul 
Si 

după 
antrenori 

i devenit 
fără răgaz 

nenumărate
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handbal. Dan Nemeth la gim
nastică. Mihai Redes și Hard- 
muth Lang la fotbal Cornel 
Săvoiu la volei. Costieă Petri- 
șor si Dorin Morutan la atle
tism ș.a.

Două realități se deta
șează spectaculos in „cro
nica sportivă maramureșeană 
a acestor patru decenii" : 
paleta bogată a discipline-

Anca și cei patru bâiefi.^
Anca Pătrășcoiu : 2:12,45 — cea mai bună performantă mon

dială a anului la 200 m spate...
Măricel Voinea, Gheorghe Covaclu fi Iosif Boroț — tntre „tri

colorii- handbalului romănesc, primii doi — componenți ai echi
pei învingătoare in Super Cupa Mondială...

Attila Csorba — locui VI la „europenele" de skeet...
Anca și cei patru băieți... Ce au comun cei „5", ce i-a propul

sat acolo sus 7 Desigur, talentul. Desigur, știința antrenorilor, 
Lascăr Pană și Gh. Dimeca numărîndu-se printre „frumoșii ne
buni" ai sportului nostru. Desigur, condițiile optime asigurate 
desăvirfirii talentului, fructificării lui la maximum. Dar, înainte 
de toate : puterea excepțională de muncă. Puterea aceea nebă
nuită — și pentru mulți de necrezut — de a inota mii de ki
lometri mereu mai repede, mai repede, tot mai repede. Puterea 
de a smulge tinereții patru ani pentru a putea dărui pregătirii 
««00 de ore. Puterea de a te însingura ți de a nu înnumăra 
salvele de alice trimise spre „farfuriile zburătoare".

Acesta este numitorul comun al celor „S", resortul care-i îm
pinge spre Everestul performanței sportive. Nu sînt ani pier- 
duți, chiar dacă cununa din frunze de măslin nu le va împo
dobi fruntea. Stnt ani cîștigați, ani in oare s-au făurit oameni 
puternici, caractere ferme, drumuri drepte. Pentru cd sportul, 
mai ales cel de înaltă performanță, este și o scoală a vieții.

Oamenii aceștia, ce și-au dăltuit parcă In piatră caracterele, 
sînt modele vii pentru generațiile de azi și de mîîne, stnt mo
delele create de socialismul ce-și urmează biruitor calea.
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_ școlari.
11 evoluează pe 

sportivă a tării

dintre 
prima 

: F. C.
H. C. 

Cavnic

„noul val“. sportivi care 
luptat pentru realizarea 
censiunii în arenă si 
acum îndrumă noile
rații : Marian Slavic la înot. 
Petre Avramescu. Gh. Răzor, 
loan Negovan și Ion Chira, la

au 
as- 

care
gene-

juniori si
care 
scenă __
Baia Mare — la fotbal. 
Minaur si Minerul 
— la handbal. Explorări. Mo
torul și Maralex (toate din 
Baia Mare) — la volei. Știința 
CEMIN Baia Mare —la rugby. 
Aurul Baia Mare 
pice. Cuprom Baia 
la tenis de cimo.
Baia Mare — la tenis de masă 
Si SIMARED — la lupte. Deci. 
8 discipline In eșalonul fruntaș, 
cărora trebuie să le adău
găm înotul. gimnastica si 
tirul. poate si caiacul-canoe !

Privind situația titlurilor 
de campioni, aflăm că acum 
patru decenii nu exista nici 
unul In zonă și că in 1965 se 
obținuseră două succese pe 
plan național. în ultimii 20 
de ani. „producția de aur* a 
crescut uimitor. const i tu in- 
du-se intr-un veritabil te
zaur : 188 campioni ai Româ
niei sînt

Sportul 
depășit, 
statutul 
misiune, 
rătoare 
cape nici 
mureșul 
un puternic si prolific 
al mișcării sportive 
România. Viitorul 
tot de ..aur", acum 
rioada fructificării 
condițiilor create 
gul anilor. Din 
legendar vor porni 
spre arenele lumii
lori" care vor dobîndi
victoriei pentru gloria 
vă a tării. Este si

— la po- 
Marc — 

FAIMAR

din Maramureș ! 
maramureșean 

spre 
de 
devenind 

certitudine, 
o Îndoială 

astăzi

a
sa.

oro-
onoarea 

frumoasă 
o imbucu- 
Si nu în

că Mara- 
renrezintă 

centru 
din 

este

BOGAT SFÎRSIT»
(Urmare din pag. I)

DE SĂPTĂMÎNĂ SPORTIVĂ
venit si aaM 
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natulu^Mprv
Bucurd^^P P«- 
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bucurestenu. 8 
s-au devei.

Alături, pr 
tar se det'£»-< 
nant usztsug a 

de la H"—r"r- 
MoldovO". Zae 
Seni «a 
guri acs 
planoa-r Ic- te 
șuta n «a* 
care «a taehaai

La aaăc i— 1 
o etapd ia nte 
cu pc-t 1-ww 
la MettAtf I 
Bucureșx > *-

Rer-.—■ —w «

tru întrecerile dotate cu ..Cu
pa 1 iunie" la... ciclism. Par
ticipă concurenfi intre 4 și 14 
ani. In locul „Daciilor", „Sko- 
delor" și .Trabanturilor". pe 
asfaltul străzii evoluează bici
cletele de toate tipurile, trici
cletele, trotinetele și patinele 
pe rotile. Animația este expli
cabilă. Mămicile, tăticii, buni
cuțele și bunicii îi încurajează 
frenetic pe „competitori": „Mai 
tare, Mircea", „Nu te lăsa Ioa
na". „Acum Mihăiță, acum" 
etc., etc. Cei ce-și aud nu
mele pedalează, parcă, mai cu 
spor, iar alții se opresc și 
pling, deoarece nu vor sd fie 
depășiți. Au fost și „buscu
lade" la triciclete, au fost și 
lacrimi și. ca totul să fie ca 
la cei mari, contestații ! Pină 
la urmă, premiile in dulciuri 
au împăcat pe toată lumea, 
care și-a dat intîlnire pentru 
duminica viitoare... 1

Ora 9,30. „Stadionul tinere
tului" este arhiplin. Foarte 
mulți iubitori ai rugbyului au

aprig disputate. Antrenorii ce
lor două noi promovate D. 
Moraru (Brașov) și D. Leabu 
(București) se pling că dacă 
nu-și vor completa loturile le 
va fi foarte greu In

Repede la arena „Voința", 
unde are loc faza inter-jude- 
teană de calificare in divizia 
..A" la popice. Precizia la 
„pline" este bună. La „izola
te" mai lasă de dorit, dar po
picarii sînt perseverenți și știu 
că numai prin muncă repre
zentanții României au cucerit 
nenumărate titluri de campioni 
ai lumii, tn plină viteză la te
renul de handbal al scolii ge
nerale nr. II. iar de aici la 
Liceul industrial nr. 3, unde 
se dispută campionatul lice
elor...

Duminică, ora 8,30. Contrar 
prevederilor meteorologilor, 
„dulcele tirg al Ieșilor" este 
scăldat de un soare străluci
tor. Str. „1 Noiembrie" este 
închisă pentru circulație. Ea a 
devenit pistă de concurs pen-

său 
urmînd pe- 

depline a 
de-a lun- 

acest tinut 
continuu 

..trico- 
laurii 

sporti- 
aceasta

una dintre mindriile minuna- 
tilor oameni ai Maramureșului.

drum 
performantei 

creștere 
sportivilor 

titluri de

spre 
im- 
nu- 

au

lor aflate in 
virful 
presionanta 
mărului 
cucerit 
ai tării. Maramureșul 
astăzi 43 de echipe în campio
natele diviziilor A. B. C. de

tării.

Si 
a 

care 
campioni 

are

Turneul final al campionatului rugbyțti'or juniori 
PATRU ECHIPE CONTINUA CURSA PENTRU TITLU

De ieri, te Stadionul Tineretu
lui din Capitală, rugby sub sem
nul... tinereții. Se întrec opt echi
pe de juniori, îa cadrul turneu
lui final al campionatului repu
blican.

C.S.Ș. LOCOMOTIVA BUCU- 
RIȘTI — 4XSJȘ. STEAUA BUCU- 
BKȘTI M—« (14—0). Gruparea ce 
domină de ani buni rugbyul nos
tru juvenil șl-a etalat, șl de a- 
eeastă dată, poKibflltățfle, depu- 
n®ndu-șl din start candltatum la 
un nou tttHl. rarpă ce, In prima 
jumătate de med, mal tinerii ste- 
Uști au ținut piept onorabil, elevii 
Iul Vastie Constantin s-au dez- 
Unțuit după pauză, cretod faze 
de efect la s&vefcii grămezii sau 
teeteferturilor, concretizate în 
Bumeroase eseuri, intr-o victorie 
convingătoare. Cete zece eseuri au 
fost realizate de Semen, Rlduca- 
no — cfte 2, Dumitrescu, Dra- 
gomir, Neaga, Gîrbovan, Cîchir- 
dan, Timofte, șase trasformate de 
Petre, iar unui de Neaga. Puncte
le de onoare ale adversarei le-a 
tascrls D. Gheorghe, dto Lp. A 
•rtiitrat Șt. Crăcitmescu.

tari de situații. Plusul de omo
genitate și decizia superioară ale 
elevilor lui Traian Doiciu și Cor
nel Vlad le-a adus o victorie me
ritată, autorii punctelor fiind Ti- 
tlre, Pascalnîi — eseuri, Fulina — 
3 Lp. și 2 transformări, respectiv 
Cristescu — eseu șl Năstase — 

2 l.p. Arbitru : C. Udrea.
CJS.Ș. UNIREA IAȘI — CJ5.Ș. 

GLORIA ARAD 3—2 (3—3). Nici
una dintre echipe nu s-a putut 

impune pe teren Intr-un med de 
uzură, fără virtuți spectaculare 
deosebite. Beneficiara regulamen
tului a fost formația ieșeană, mai 
tînără cu 8 ani decît cea ară
deană, pentru care simpla prezen
ță, în premieră, ta un turneu 
final Înseamnă o performanță, Au 
marcat S. Ciorăscu — l.p. pentru 
Unirea, Rotaru — drop. A con
dus p. Soare.

Joi, tot ia Stadionul Tineretu- 
itri : Farul — Locomotiva Cluj- 
N ap oca, Unirea — Locomotiva Bu
curești (pentru locurile 1—4, de 
Ia ora 17,30), C.S.Ș. 2/n — Loco
motiva Pașcani, Gloria — Steaua 
nocurfle 5—8, de la ora 8,30).

Geo RAETCH1

La sfîrșitul acestei săptămini:
JOCURILE DECISIVE PENTRU PROMOVAREA 

IN DIVIZIA „A* FEMININĂ DE VOLEI
Voleiul continuă să rămînă in 

actualitate prin reluarea jocuri
lor de baraj (faza a H-al pentru 
promovarea în Divizia ,,A“ femi
nini la sfîrșitul acestei săptă
mâni, în sala clubului Rapid din 
Capitală. Reamintim că. după
,rfaza-resăeană“ (cu sase parti
cipante), au rămas în turneul fi
nal iarnă tea rele 
nare ,JB- : 
Caransebeș 
reștt (5 p).

patru divizio-
C.S.Ș. Explormin 

CO p), Rapid Bucu- 
A.S.S.U. Craiova

(4 p) și Politehnica Timișoara 
(3 p), aceste formații contdnuSnd 
întrecerea cu punctajul obținut 
în întâlnirile directe din prima 
Bază a barajului.

Programul turneului : vineri
(de la ora 16) ; A.S.S.U. — Ra
pid, ..Poli" — Explormin ; sîm
bătă (de la aceeași oră) : Rapid 
— Explormin, A.S.S.U. — „Poli"; 
duminică (de la ora 9,30) : „Po
li- — Rapid. Explormin — 
A.S.S.U.

„CUPA PRIMĂVERII" LA BOX

C.S.Ș. LOCOMOTIVA CLUJ-NA- 
POCA — C.S.Ș. LOCOMOTIVA 
PAȘCANI 36—3 (14—0», Al doilea 
succes net de iert dtatineață, su
perioritatea clujenilor fiind, de 
asemenea, evidentă, demonstrată 
Prin unele acțiuni duse cu a- 
plomb pînă la capăt: Mtșan, Do— 
ja, Gădălean, Lungu, Aflenel — 
eseuri. Cel mal eficace s-a dove
dit internaționalul (de juniori) 
Nechita, care a punctat din l.p., 
3 drop-uri, s transformări. Giur
giu, pentru Învingători, respectiv 
Ursuleasa au mal marcat din lo
vituri de pedeapsă. A condus C. 
Cristăchescu.

Continuing 
cale de box, _______ , __
Capitală a organizat sîmbătă a 
treia reuniune ddn acest an, „Cu
pe Primăverii". Desfășurată în 
fața a numeroși spectatori, gala 
a plăcut prin ambiția cu care ti
nerii puglllști și-au apărat șan
sele. Dintre cel 20 de boxeri par
ticipați, Dănuț Păun (antrenor 
George Potea), Sorin Cîmpeanu 
(Dumitru Dorobanțu), Aurel Du
mitrescu (Giigore Iliescu, care 
merită felicitări pentru organiza-

serialul galelor ami- 
A.S. Construcția din

, au arătat 
boxul practicat că pot dc- 
pugiliști de valoare. Rezul- 
D. Păun (Olimpia) b.p. I.
(Gr. Roșie), E. Cristea

LICEUL AGROINDUSTRIAL DIN RM. SĂRAT A CIȘTIGAT
CUPA M.A.I.A.' LA OINĂ99

FARUL CONSTANȚA — C.S.Ș, 2/ 
II CONSTANȚA 18—10 (S—«). O 
partidă ce ar merita premiul de 
frumusețe al zilei inaugurale pen
tru jocul viu disputat, spectacu
los, cu faze reușite șl cu întorsă-

La Roman s-a încheiat cea de a 
X-e ediție a „Cupei Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare" la oină. Competiția a fost 
bine organizată, s-a bucurat de 
succes, localnicii venind în nu
măr mare la stadionul munici
pali în cele două zile de între
ceri. La capătul unei evoduții 
foarte bune, pe primul Ioc s-a 
clasat reprezentativa Liceului a- 
grolndustrial din Km. Sărat 
(9—3 și 6—6 cu formația simila
ră a Liceului nr. 4 din Oradea, 
&—7 și 5—11 cu echipa ddn Ol
teni, județul Teleorman șl 8—3, 
12—5 cu cea din Tătndiărei, jud. 
I-alomiția — în turneul final1). 
Lotul echipei cîșfaygiăfloare : _

David, N, Galița, V. Avram, V. 
Nae, L Briceag, V. ștefan, I. 
Oprescu, A. Pîslaru. P. Mărgărit. 
Antrenor 
pescu.

V.
pnof. Nîcolae Po-

1. LICEUL 
RM. SARAT 

agroindustrial

D.

Clasament final : AGROLN DU STBLAL 
15 p, 2. Liceul __ ________
com. Olteni (Teleorman) 13 p, 3. 
Liceul agroindustrial nr. 4 O- 
radea lfl. p, 4. Liceul Tăndăpei 
8 p, 5. Liceufl Trifești (Neamț), 
6. Liceul Beceni (BuEă.u1), 7. Li
ceul Drfâgășani (VUcea), 8. Li
ceul nr. 3 Suceava, 9. Liceul 
MaBu Mare (Dolj), liQ. Liceul 
Sighișoara (Mureș). (Mihai CHI
RI AC — coresn.).

rea acestor reuniuni) prin *■----“ - • -
veni 
tate:
Stan
CURBIS) b.p. G’. Luca (Mecanică 
fină), F. Joian (Olimpia) b.p. A. 
Manole (Mecanică fină), S. Laco- 
bescu (Dinamo) b,p, G. Armeanu 
(Gr. Roșie), D. Ahmed (Construc
ția) b.p. V. Țlcu (Mașini unelte), 
M. Dinu (Construcția) b.p. L. 
Gruia (URBIS),,M. Benga (Olim
pia) b.p. E. Dumitru (Mașini 
nelte), T. Buterez (Mecanică 
nă) b,p. A. Guță (Gr. Roșie), 
Dumitrescu (Construcția) b.p. 
Lăzăreanu (Mașini unelte) și 
Dăscălete (Construcția) b.p. 
Ivanușcă (Gr. Roșie).

Daniel DIACONESCU — coresp.

„CUPA MUREȘUL" 
LA BADMINTON

L.
u- 
fl- 
A. 
N.
I.

C.

înoepînid. de mîine, timp de trei 
zifle Sala sporturilor din Tg. Mu
reș va găzdui întrecerile oon cur
sului interjudețean de badmimitom 
dotat cu „Cupa Mureșul". Este, o 
competiție tradițională care reu
nește pe cei mai buni jucători 
din țară. Pentru ediția ddn acest 
an și-aiu anunțat nantiielparea un 
număr reoord de sportivi — peste 
o surtJă. GazdeQe au făcut pregătiri 
«teosebite.

BUCUREȘTENIî DOMINA 
CAMPIONATUL 
DE DIRT-TRACK

Campionatul republican de dirt- 
track, ediția 1®64, a continuat ieri 
după-amiază, cu etapa a doua, 
desfășurată pe stadionul Metalul 
din Capitală în prezența a cîteva 
mii de spectatori. Ploaia căzută 
în cursul nopții a înmuiat pista 
pe unele porțiuni, suplinind con- 
curenții la un serios examen.

Cum s-au comportat în aceste 
condiții grele participanții la cam
pionat ? Avînd în formații indis
ponibilități notabile, echipele au 
fost completate cu juniori care, 
tn pofida eforturilor depuse, nu 
s-au putut ridica la valoarea mo- 
todcliștilor consacrați. Prin ur
mare, problema învingătorului s-s 
pus doar în cîteva manșe, unde 
s-au întîlnit direct favoriții, între
cerile fiind viu disputate doar 
pentru celelalte locuri. De data 
aceasta, în prim plan s-au situat 
bucureștcnii Marian Gheorghe și 
Marin Dobre, iar, spre surprin
derea generală, performerul pri
mei etape de la Brăila, sibianul 
Nlcolae Puraveț, a evoluat cu o 
prudență exagerată, realizând doar 
jumătate din punctele obținute c-^ 
numai două zile în urmă.

Cu un plus de tehnică și mu? 
mai omogenă, combinata Steaua- 
Metalul București (antrenori : Gh. 
Voiculescu și Gh. Sora) s-a deta
șat categoric : 1. Steaua-Metalul 
(M. Gheorghe — 12, M. Dobre — 

12, S. Postolache — 11, Gh. Șo- 
fran — 8) 43 p, 2. I.P.A. Sibr. 
(N. Puraveț — 7, M. Șoaită — 7 
D. stoica — 3, M. Zakel — : 
19 p, 3. C.S. Brăila (E. Botezar. 
— 10, G. Scarlet — 4, B. Lazăr — 
3) 17 p, 4. combinata Voința S.b _- 
Metalul Buc. (D. Gașpar — t, D. 
Bogdan — 5, A. Albu — 3) 14 ?

CLASAMENT GENERAL DUP 4 
2 ETAPE : 1. Steaua-Metalul »: p. 
2. I.P.A. Sibiu 41 p, 3. CS. Brăas 
37 p, 4. Voința-Metalul 39 p. E»- 
pa a treia se va desfid rra x_ 
după-amiază pe stadionul Vcnets 
din Sibiu, cu începere de Ia cr» 
16,30.

Traicn IOANIȚKCU
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După căderea cortinei In Divizia ,,A“

CORAȘ, UN GOLGETER MAI PUȚIN AȘTEPTAT
20 GOLURI :: Coraș — 2 din 11 m.
17 GOLURI :: Cămătaru ■— 1 din 11 m,
16 GOLURI : Augustin.
15 GOLURI :: Dragnea.
14 GOLURI : Tulba - 1 din 11 m.
13 GOLURI : Lăcătuș — 1 din 11 m.

GOLURI Grosu — 3
GOLURI : Cîrțu, Georgescu (F. C. Bihor). 
GOLURI : Pițurcă.
GOLURI : Cîmpeanu, Gabor, M. Sandu, State, 

Rosznal, Irimescu — 6 din 11 m.
8 GOLURI : Ballnt, Sertov, He, Mulțescu, Varga, 

Avădanel, Hanghluc — 1 din 11 m, Peteu (Corvinul) 
— 2 din 11 m, Mihuț — 2 din 11 m.

7 GOLURI : Munteanu n, Ignat, Cojocaru, Radu TI, 
Verigeanu, Boianl — 2 din 11 m, Pavelluc — 3 din 
11 m.

8 GOLURI : Moiceanu, Mateuț, Ciorceri, Băluță. O. 
Grlgore, Antohi, Manea, Ralea, Peteu (Steaua) — 
4 din 11 m.

5 GOLURI : Iamandi, Terheș, Jurcă, Pușcaș, Kallo,

Szabo, Cura, Florean, N. Mureșan, Carabageac, Nem- 
țeanu — 2 din 11 m.

4 GOLURI : Orac, Crișan, Nica, lovănescu, Dumi
trescu (A.S.A.), Fanlcl, Lasconi, Biszok, Catinca, 
Adolf, D. Georgescu, Agiu, O. Popescu, Petruț, șt. 
Popa, Buzgău, Burleanu — 1 din 11 m, Iorgulescu
— 2 din 11 m, Basno — 3 din 11 m.

3 GOLURI : Țicleanu, Ad. Popescu, Negrită, Fi. 
Grlgore, Badea, Gh. Radu, Iordache, M. Popescu, C. 
nie. Muntean, Stana, Găman, Cloacă, Zare, Nedelcu, 
Dumitrache II, Șoșu, Penof, Ene, Ghioacă, Alexan
dru, Vergu, lovan, Ancuța, Soare, I. Ion, Rada, Laiș, 
Sabău.

2 GOLURI: Stănescu, Custov, Bîcu, Bucurescu, Ca
zan, Hagl, Margelatu, D. Zamfir, Roman, Toma, 
Laurențiu, Văetuș, L. Moldovan, Balaur, Stoinescu, 
Lala, Burdujan, Filip, Slmaciu, Toma și Cojocaru 
(Petrolul), Călin, D. Crîngașu, Cărpuci, C. Solomon, 
Tsaia, Stolehlță, Niculcioiu, Lazăr (Chimia), Gîngu, 
Preda, Buduru, Bejenaru, Avram, Damaschin, Min
co, I. Mureșan, Sepl, Bălan, D. Moldovan, Udrea
- 2 din 11 m.

de jucători au marcat cite un goL

Iotă „ll“-le de bază al ciftigătorilor campionatului
Foto : Dragoș NEAGU

lași timp jucători de real ta
lent la prima echipă. Despre 
eficienta competiției vom mai 
scrie insă, așa că să revenim la 
cistigători. fost o dispută
mult mai grea, afirmă Nicoiae 
Zamfir, antrenorul învingă
torilor. Meciurile au fost 
mult mai echilibrate, unele as
pre. chiar dure. Deși cam
pionatul nostru nu are o miză 
deosebită, eu unul subscriu 
total propunerii ea si la 
speranțe să se acorde 3 puncte 
de victorie. Dacă s-ar fi pro
cedat asa. eu n-as mai fi avut 
emoții în final". Iată acum si 
formația etalon a campionilor : 
Sinescu — Boz. Rulcea. Zam
fir, Gh. Dan — Mitroi, Soro
han. Lută. Badea — Bărbucea- 
nu, C. Zuleam. Pe parcursul 
campionatului au mai jucat : 
portarul Vasile : fundașii O- 
prescu. Tudor. Găman și FI. 
Zuleam ; mijlocașii Mitre, 
Mușuroi, și Săndoi : atacanții 
Roman. Bica. Bîcu si Mateescu. 
Dintre 
primit 
„A". 
Badea.
iar __ ____  _ _______ __
pentru ediția viitoare : Boz, 
Zamfir, Mitroi, Badea, Mușuroi 
și Mitre. La încheierea între
cerii am solicitat antrenorului 
Nicoiae Zamfir să-i numească 
pe jucătorii eare bat de pe a- 
cnm cu insistentă la poarta 
primului nostru esalon. A 
rostit patru nume. Iată-le : 
Zamfir — libero. Ruicea — fun
daș la marcaj, Mitroi — mij
locaș si C. Zuleam — extremă.

Laurențiu DUMITRESCU

O dată cu partida de laTg. 
Mureș, 
namo. 
cerea 
reamintim 
țațele 
Steaua 
Baia 
1—0. 
6—4. 
2—1. 
sitatea 
namo 3—1. în urma
rezultate clasamentul 
se prezintă astfel :

dintre Ă.S.A. și Di- 
s-a încheiat si între- 
sperantelor. Dar să 

mai întîi rezul- 
partidelor restantă : 

— Dinamo 3—0, F. C. 
Mare — Universitatea 
Universitatea — A.S.A. 
Dinamo — F. C. Argeș 

F. C. Argeș — Univer- 
2—0 și A.S.A. — Di- 

acestor 
final

Care ar fi elementele care 
apar în prim-plan din cerce
tarea acestui clasament plin 
de sugestii si care aruncă o 
lumină si asupra structurii o- 
fensive în jocul echipelor 
noastre ?

★
(cu Italia) si Nantes, 

ce probează unele apti- 
combinative

. au eiștigat 
fi ttudenții 
t abili.

ul utili-

1. UNIVERSITATEA 34 20 4 8 68-29 46
1. F.C. B. Mare 34 17 10 7 64-23 44
3. Dinamo 34 18 7 9 65-39 43
4. Steaua 34 17 7 10 70-48 41
5. Rapid 34 17 7 10 50-32 41
6. F.C. Argeș 34 17 7 10 38-27 41
7. A.S.A. Tg. M. 34 15 7 12 69-58 37
8. F.C. Bihor 34 14 4 14 61-41 36
4. Cohrinul 34 12 8 14 52 54 32

10. Petrolul 34 12 8 14 45-60 32
11. Sportul stud. 34 10 11 13 38-43 31
IX Dunârea C.S.U. 34 13 5 16 44-54 31
13. Jiul*) 34 13 4 17 41-55 28
14. Polit. lași 34 11 S 18 48 86 27
15. F.C. OH 34 10 6 18 47-70 26
14. Chimia*) 34 10 7 17 44-62 25
17. C.S. Tirgovlște 34 10 4 20 48-90 24
18. S.C. Bacâu 34 9 5 20 34-55 23

1 CORAS e un golgeter 
x mai puțin așteptat la 

nrima lui apariție după ani de 
„B“. Meritul lui este cu atit 
mai mare cu cit a trebuit 
să-și „croiască" drum tn 
cadrul unei echipe eare a- 
vea, de ani și ani. un golge- 
ter consacrat (M. Sandu). Este 
adevărat. Mircea Sandu a e- 
ferit — așa cum s-a mai ară
tat — o probă de altruism tac
tic. simțind calitățile „intru
sului".

II, 
(cu 
figurează 
linia de 

nu- 
con- 
par- 
sto-

A Doar Munteanu 
eeanu și Szabo 

Si respectiv 5 goluri) 
printre jucătorii din 
fund In grupul celor cu
măr de goluri de luat în 
siderație (5). De reținut 
ticipările la atac ale 
perului Moiceanu. situație 
destul de rară in fotbalul nos
tru. Prezenta lui Munteanu 
n. un fundaș ofensiv prin ex
celentă. e mal puțin surprin
zătoare.

cite 2 puncte, 
craioveană 

Zamfir) 
Dar dacă 

a 
de

* Echipe penalizate cu 
Așadar. echipa 

(antrenor Nicoiae 
si-a păstrat titlul, 
anul trecut Universitatea 
cistigat detașat, cu 49 
nuncte (fată de Corvinul 
42 p„ F. C. Argeș si C. S. Tîr- 
goviste — 41 p.). de această 
dată ‘ 
mai 
palul 
tabil. 
movate.
Mare, cele care s-au aflat me
reu printre protagoniste, fero
viarii fiind mult timp chiar 
liderii întrecerii. Spectacu
loase sprinturile finale ale 
formațiilor Dinamo si Steaua 
si demnă de subliniat con
stanta argeșenilor. care in 
fiecare ediție au jucat un 
rol important in această în
trecere. promo vin d

toti
si

Este vorba de Sorohan, 
Bărbueeanu si Săndoi, 

sase vor mai fi iuniori si 
Boz,

9 In grupul din frunte al 
" celor care au marcat cel 

puțin 10 goluri se află doi dina- 
moviști (31 de goluri). prin 
Angustin și Dragnea). doi cra- 
ioveni (28 de goluri, prin Că
mătaru și Cîrțu). doi bfhoreni 
(23 de goluri, prin Grosu si 
Georgescu), doi steliști (23 
de goluri, prin Lăcătuș și Pi- 
țurcă). C3te un reprezentant 
au... Sportul studențesc (Co
raș. 20) și F. C. Baia Mare 
(Tulba. 14).

Q Dacă golgeterul (Co- 
" raș) este o surpriză. la 

fel de neașteptată este apari
ția lui Tulba. un virf puternic, 
cu o tehnicitate superioară... 
gabaritului. Ne putem 
tepta la noi ameliorări
substanță incepînd din toamnă.

OSULUI PIONIERILOR»

acest cap de 
lui. pe care 
umerosi spec- 
gat si o altă 

aditie aici, 
covăsnene" 

si peste 16 
reprizele de 
țratii de lup- 

stinute de 
aso- 

Sf.
pro-mos

că acrobatică 
mici spor- 

2. Iar in 
undalul caie- 

albi. zburau 
istructorilor de 
srilor si soi- 

O frumoasă 
premiere a ce- 
• cu diplome, 
sportiv — a 

me-

'lșzi uită PRO-
zi, SC mai 

i ta sala clubu- 
•esul dan Bucu- 
talcovici nr. 42. 

a 17,15. Nume
lor fi transmi- 
ra 19 (pe pro- 
«ra 23 (ne pro- 
somenea, rezul

te și joi di- 
8,55.. pe pregra-

la tragerile LO- 
țtae ^sti'gurl de 
plafonului ma- 

.te sfert 05%). 
categoria res- 

omoJogat var- 
’•). O astfel de 
cum s-a mai a-

logna
ceea 
tudini 
rificate.

Q Cîteva cifre greu de în-
° țeles. Orac . a înscris

nevul o-

g Pornind de la ideea că
“ golgeterii se află în

general în sextetul din față, 
iată cum ar arăta acest ..sex
tet al eficacității" :
(16) . Dragnea (15). 
(20) — Lăcătuș (13).
(17) . Tulba (14). Cine 
intr-o bună zi acest 
va juca împreună 7

A Pe lista celor ..pînă 
zece goluri inclusiv" 

gurează un internațional 
toate zilele" (Cămătaru). 
care joacă alternativ 
gustin) si unul care încearcă 
să-și facă loc (Coraș). Sporul 
lor de eficacitate la echipele 
de club se leagă si de faptul 
că el pot aștepta mai mult 
sele coechipierilor In 
grenaiul de acasă.

° țeles. Orac . 
doar 4 goluri. Hagi 
iar Tălnar — 1. O 
care trebuie să dea 
celor în 
miza la 
cuplului 
De de o 
gol a lui Coraș. Hagi. la 
ani. are mult de învătat la ra- 
DÎtolul eficacității

O Dacă ar fi să-i mențio- 
y năm pe adevăratii oameni 
gol. ar trebui să ne gîndim 
Coraș, desigur, la Cămătaru 
mai ales la Augustin, care 

forța ofensivă, a 
atit în cam-

Nu

înscris 
doar 2, 

observație 
de gîndit 
Se poatecauză.

infinit De eficacitatea 
Augustin — Dragnea, 

parte, si De setea de 
Hast la 19

de 
la 
si.
a asigurat 
dinamoviștilor. 
nionat. cit și pe olan interna
tional. golul de deschidere 
din meciul cu Hamburg si 
cel cu Minsk valorînd cit zece 
în campionat. în acest grup 
ar putea fi înglobat și Grosu, 
candidat la titlul 
geter după tur 
întrerupt cursa 
unui accident

1Q Numeroase

de 
si care 
doar în 

nefericit
sînt

gol- 
șî-a 

urma

echi- 
pele noastre fără om de 

gol. Se 
se nasc. Dar nu e mai puțin 
adevărat 
tului la poartă rămîne în pi
cioare în cadrul unui campio
nat în care doar liderul (Di
namo) a atins norma și așa 
puțin pretențiosă a două goluri 
De meci.

spune că golgeterii

că problema șu-

loan CHIRllA

o singură concluzie

JUCĂTORI TALENTAȚI EXISTĂ,

TREBUIE DOAR CAUTAȚII

rită să fie reținută în cronica 
sportului pentru copii. Am 
coborît spre oraș, in vreme 
ce in văzduh răsunau acordu
rile imnului „Daciadei".

CLASAMENTE : “
nierilor" 11—12__
1. Lăcrămioara Crișan 
doara). S.
(Prahova). 
(Ialomița) ; 
dă (Gorj). 
zău), 3.
13-14 ani (f) 
Staicu (Hunedoara). ’ 
reia Bontoi (Argeș). 3. 
ta Riciu (Buzău) ; (b)
V. Dincă (Mehedinți). 
Zalomir (Hunedoara). 
Stefan (Constanta). 1 
cinci locuri pe județe au 
fost ocupate de : Argeș, Hune
doara, Gorj, Prahova. Buzău.

„Crosul fetelor covăsnene" a 
fost cîstigat. ne categorii 
de vîrstă. de Hainal Csiki, 
Ildico Bende si Ildico Tofan.

„Crosul pio- 
ani (f) —

(Hune- 
Cristina Popescu 

3. Marilena Cerne 
(b) — 1. V. Blîn- 

2. I. Stratone (Bu- 
S. Orzan (Brăila) ;

1. Simona 
2. Mi- 

Petru- 
i — 1.
. 2. C,

3. P. 
Primele 

județe

lei și 8.805 variante 25% a 23 
lei.

Categoria 1 : (1:2 rezuitate)
5 variante 100% a 6.934 lei și
40 variante 25% a 1.746 lei

Categoria a Il-a : dl rezul-
tate) 67 variante 100% a 515
lei și 953 variante 25% a 129
lei.

Categoria a IlI-a : (10 rezul-
tate) 614 variante 100% a 93

— Da, sint de acord cu su
gestia ziarului „Sportul", de a 
se atribui 3 puncte pentru • 
victorie, așa a inceput — a- 
brupt, direct la obiect — dia
logul nostru cu fostul golgeter 
Mircea Dridea, fost interna
țional de renume al fotbalului 
nostru.

— Care sint argumentele 
lui Mircea Dridea ?

— Înainte de toate, mi de
clar partizanul Ideilor eare sti
mulează spiritul ofensiv și 
implicit calitatea spectacolului 
fotbalistic. Și această soluție 
servește, cum nu se poate mai 
bine, ideii de progres in spor
tul cel mai indrăgit de pe 
glob.

Consider, apoi, că o aseme
nea sngestie este tentantă atit 
pentru grupul echipelor eare. 
an de an, asaltează piscurile 
clasamentului, cit și pentru a- 
ccla din zona opusă, al forma
țiilor care doresc să evite ra
zele „lanternei roșii". Echipele 
din ambele categorii vor fi 
dispuse să riște mai mult pen
tru simplul considerent că o 
victorie aducătoare 
te Ie stă mai Ia 
decit... trei jocuri 
venind la ceea ce 
la bun început, aș 
întăresc afirmația prin a spu
ne că Ia capătul riscului se 
află... golul care place Ia toa
tă lumea.

— Nu există pericolul ca 
cest risc, de care vorbești, 
conducă la o uniformizare 
schemelor de atac, în 
că echipele vor fi tentate să 
asalteze, pur și simplu, reduta 
adversă ?

— Atita vreme cit pentru 
tehnicienii noștri este clar fap-

tul eă idee» tactică se c 
cepe mai ales In funcție 
specificul Jucătorilor, adică 
calitățile lor. acest pericol 
cred că există. Vom avea, 
de o parte, echipe care

de 
de 
aa 
pe 

vșr 
forța golul prin arma atacu
lui, iar, pe de altă parte, vor 
fi echipe care vor încerca să 
finalizeze apelind la contra
atac ; sau — de ee nu 7 — la 
o alternare a atacului ea con
traatacul, eu nenumăratele 
scheme și subseheme.

Tn sfirșit, la cele spuse 
nă acum aș mai adăuga 
argument-pledoarie la te 
Dacă și conservatoarea federa
ție din Anglia, țara in eare 
s-a născut fotbalul, precum și 
... primul regulament, a tre
cut la această idee, adoptind-o 
cu entuziasm și eu rezultatele 
cunoscute, Înseamnă că repre
zintă un stimulent, un element 
real de progres.

• Zilele trecute. Divizia „C- a 
fost „inventariată" tatr-o acțiune 
a forului de specialitate • Cite 
o selecționau a fiecărei serii, fa
ță ta față eu divizionare ^A" (4 
ia număr) sau „B" (8) Rezulta
te — bone. O victorie, un egal 
șl. mai ales, jocuri echilibrate. • 
Dincolo de rezultate, Insă, gru
pul tehnicienilor care au urmărit 
meciurile (C. Drăgușin, L Oană, 
N. Petrescu, B. Marian, E. Mla- 
<Hn, L Oblemenco, Gr. ‘ 
C. Toma) a remarcat 
multor jucători <Hn acest 
lea eșalon șl seriozitatea 
norilor care au pregătit 
reprezentative de serii • 
cei eare au alcătuit și . _
ea competență sdecțlonătele — 
antrenorii E. Stoieeseu (Danubia
na), Gh. Ene (Muscelul Câmpu
lung) șl V. Blujdea (Flacăra Au- 
tomecanica Morenl), Șt. Onlsie 
(Strungul Arad), T. Farcaș (Sti
cla Arieșul Turda), P. Enache 
(I.CJ.M. Brașov) • Cele mal bune 
selecționate: cele ale seriilor n, 
V șl xn: echipe echilibrate ta 
toate compartimentele. • Sub co
ta așteptărilor : reprezentativele 
seriilor IV șl VII • Meciurile au 
fost urmărite de un public neaș
teptat de mare, tar acțiunea s-a 
bucurat de condiții de organizare

foarte bune In toate orașele. De 
menționat că la mai toate meciu
rile au fost prezențl în tribune 
șl antrenori de „A* șl „B“ • Din 
lunga listă de jucători remarcați 
de „grupul federal": Bojoagă 
(A.S.A. Mlzll) șl Balogh (Mureșul 
Topllța) — portari; Ștef (Mureșul 
Explorări Deva), Molnar (Strun
gul Arad), Anton (Victoria Te
cuci). Dumitru (Metalul Aiud), 
Marton (Viitorul Gheorghenl) — 
fundași ; Costache (Danubiana), 
Ivanov (Tehnometal), Cristea 
(Steaua Mecanică fină), Trăistaru 
(Dunărea Calafat), Tehel (Sticla 
Arieșul Turda) — mijlocași; Cer- 
tie (Relonul Săvineștl), Trandafir 
(Metalul Mija), Dădu (Unirea 
Alba Iulla) — înaintași • „Ceea 
ce trebuie reținut in mod deose
bit — sublinia antrenorul federal 
Cornel Drăgușin, coordonatorul 
acțiunii — este faptul că toate 
cele 12 selecționate n-an depășit 
vlrsta de 23 de ani. Semn că 
ne-a interesat fondul valoric tlnăr 
al Diviziei „C“ pe care îl conside
răm bun șl pe care II vom urmări 
in continuare". • Această ultimă 
acțiune confirmă șl ea ldeea că 
Jucători talentați există. Trebuie 
doar căutațl — stimați antrenori !
(MMI)

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• AZI, LA BRAȘOV ȘI TI

MIȘOARA, MECIURI DE SE
LECȚIE. Așa cum am anunțat, 
selecționatele diviziei „B“ sus
țin meciuri de trial în com
pania formațiilor fruntașe ale 
eșalonului secund. Astfel, as
tăzi, la Brașov, F.C.M. va e- 
volua în compania selecționa
tei seriei a doua, iar la Ti
mișoara, Politehnica va da re
plica selecționatei seriei a 
treia. Mîine, la Buzău, Glo
ria va întîlni selecționata 
primei scrii. Scopul acestor 
partide este acela de a „inven-

• O SELECȚIONATA DE 
TINERET ÎN THAILANDA. 
Ieri a plecat în Thailanda o 
selecționată de tineret alcătui
tă din jucători născuți după 
1 ianuarie 1964. care va par
ticipa, în perioada 1—16 iunie, 
la un turneu internațional la 
care vor participa reprezenta
tive din U.R.S.S., Ungaria, In
donezia, Iugoslavia, Japonia, 
Italia. împreună cu antrenorul 
N. Pantea au făcut deplasa-

rea, printre alții, jucătorii Vo
dă, Beiodedici. Weissenbacher, 
Gheorghiu, Buiiga, Soare, O. 
Popescu.
• MIINE, stadionul Giulești 

va găzdui, începînd de la ora 
17, meciul amical de fotbal 
dintre echipele bucureștene 
Rapid și Autobuzul. în con
tinuare, pe ringul instalat în 
potcoava stadionului se va 
desfășura o interesantă gală 
de box. cu participarea unor 
cunoscuți pugiliști ai cluburi
lor din Capitală.



Campionatele mondiale de popice Campionatele europene de box pentru tineret

SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT
PRIMA ZI A PROBEI DE PERECHI

I. LAVRENTE ȘI D. MĂERAN
AU DEBUTAT VICTORIOȘI

LJUBLJANA, 29 (prin tele
fon). Campionatele mondiale 
de popice, găzduite de 6 Diste 
amenajate în complexul spor
tiv ..Tivoli" din Ljubljana, au 
continuat marți cu întrecerile 
pe perechi. Pe tablourile de 
concurs sînt înscrise 23 de 
tandemuri feminine si 33 mas
culine. jucîndu-se la probele 
clasice de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte 
bărbați.

Tara noastră a nrezentat
st ’rt 6 dubluri : Nineta Badea

la

Azi intră in concurs principalii favoriți
— Octavia Ciocirlan, Marga
reta Cătineanu — Ildiko Szasz, 
Elena Andreescu — Maria To- 
dea. Gheorghe Silvestru — 
Vasia Donos. Die Hosu — 
Stelian Boariu si Iosif Tismă- 
nar — Iuliu Bice. Ca si in 
disputele pe echipe, popicarii 
noștri s-au numărat printre 
animatorii reuniunii. Fructîfi- 
cînd principala lor calitate de 
ioc caoacitatea de mob:lizare

H TUMUL Of LA NTUBRANDENBURG
Din decembrie trecut (C.M. 

din Polonia), echipa reprezen
tativă feminină de handbal 
a tării noastre a avut... va
cantă la capitolul .activitate 
internațională". In acest răs
timp s-au consumat un furtu
nos campionat al Diviziei 
..A- ..Cupa României" iar 
Chimistul Rm Vilcea — 
cum bine se știe — 
treaptă cu treaptă. 
..Cupa Federației 
tionale de Handbal".

Si iată că a sosit
de intrare în activitate si pen
tru echipa feminină reprezen
tativă a tării. O scurtă peri
oadă de pregătire si de 
mogenizare 
alcătuit ne 
evoluat la 
Katowice), 
dimineață, 
la 
oarticipa la tradiționalul 
fo?rte puternicul turneu dotat

a urcat 
cîstigind 
Interaa-

momentul

reo- 
(actualul lot este 

baza celui care a 
întrecerea de la 

după care azi
echiDa a olecat

Neubrandenburg, unde va 
Si

cu ..Trofeul R. D.
Să amintim și 

tara echipei 
turneul de la 
sint înscrise 
orezentati vele 
două formații), precum si cele 
ale Ungariei
Bulgariei. Este, probabil, prin 
Drisma echipelor participan
te. unul dintre cele mai „tari* 
turnee.

Au făcut deplasarea, printre 
altele. Viorica Ionică. Laura 
Lunca. Maria Vericeann. Zo- 
ranea Stefano viei. Edit Torok. 
Mariana Căci Rodica Marian. 
Elena Ciubotarii Antrenorii 
echipei sint Simion Pom- 
piliu și Eugen Bartha. Echipa 
României va evolua, in rr- 
dine. cu echipele R. D. Germa
ne L Ungariei. Uniunii Sovie
tice. R. D. Germane II și Bul
gariei. Competiția are loc in 
perioada 30 mai — 3 iunie.

Germane", 
că. in a- 

României. la 
Neubrandenburg 
in concurs re- 
tării gazdă (eu

si

în momentele dificile, experi
mentatul Gheorghe Silvestru si 
mai tinărul lui partener Vasia 
Donos au impresionat pe spe
cialiștii prezenti în sala ..Ti
voli" reușind să obțină perfor
mante (974 și. respectiv. 941 
p d) care-i situează — după 
evoluția a 12 perechi — pe 
orimul loc. cu un total de 
1915 p d. la capătul unui pa
sionant duel cu actualul cam
pion mondial, ungurul Bela 
Csany, și coechipierul său 
Miklos Makkay, care. împreu
nă. au doborit 1883 popice. Ii 
urmează în clasament, după 
prima zi a concursului, du
blul J. Mihailovici — M. 
Borcina (Iugoslavia) cu 1874 și 
perechea noastră Hie Hosu (934)
— Stelian Boariu (893) cu 1832.

O veste bună ne-a parvenit 
si de la confruntările feminine, 
dominate de tinerele noastre 
jucătoare Nineta Badea și 
Octavia Ciocirlan. După evo
luția sub posibilități în dispu
tele pe echipe. Nineta Badea 
a făcut dovada calităților care 
au promovat-o în echipa na
țională. realizînd un i ezultat 
de valoare — 444 p d, iar 
colega ei. Octavia Ciocirlan. a- 
flatâ la virsta junioratului. a 
secondat-o cu succes, doborind 
din 100 bile 426 popice. Cu 870 
o d. ele conduc in clasament — 
după 12 perechi —. fiind urma
te de Naghy — Toth (Iugo
slavia) cu 856 p d si Icerincjne
— Vid (Ungaria) 853.

întrecerile continuă în cursul 
zilei de miercuri, când vor 
volua si celelalte cupluri 
tării noastre.

A TBEIA fKIORIE A LII

e- 
ale

LRS

PE PISTELE DE ATLETISM
TRENCIN. Concursul sin

dical de cros (7 țări) a fost 
cistigat de echipa României, 
7 p. urmată de U.R.S.S. 12 p. 
In cursa masculină (5400 m) 
pe primul loc s-a 
Gheorghe Neamtu i 
Ploiești, antrenor AI.

. în 15:45. urmat de F. 
(Cehoslovacia) 16:00. M 
mann (R.DG.) 16:01,4, 
mitrașcu (Prahova ___ .
16:13.5. La feminin (1650 m). a 
cistigat Raisa Smehnova 
(U.R.S.S.) 5:04. urmată de Mi
tica Junghiatu (Metalul Bucu
rești) 5:17.3.

BRATISLAVA. Rezultate ale 
atletilor români in concursul 
..Pravda Televizia" : Gyorgy 
Marko 
(record 
mona Andruscă 
(record 
tate. loc 
53.17 la 
Samungi

Elena Lina 2:03.59 Ia 800 m 
(loc 5). Iosif Nagy 57.38 m la 
disc (Ioc 5). Gabriela Mihalcea 
1.75 m la One 10)

clasat 
(Prahova 
Mazilu). 
Pechek 

: Kusch- 
N. Du- 
Ploiesti)

SOCL 
loare ale 
masculin :

400 
prăjină :

Rezuj.a'.e de va- 
atletilor sovietici : 
200 m : Sokolov 

mg : Arhipenko 
Volkov 5.70

RIETI. Cea de a 11-a eta
pă a Turului ciclist al Italiei 
(Isemia — Rieti. 243 km) a 
fost cîștigată la sprint de Urs 
Freuler, 6.27:35 (2. De Vlae- 
minck 6.27:40). Este a treia 
etapă in care obține victoria 
indeminaticul șl întreprinză
torul rutier elvețian. Etapa, 
lungă și monotonă, a avut 
doar două momente interesan-

români în
Televizia" : _
13:43.11 la 5 000 m 

personal) Ioc 9 Sl- 
18.05 m 

la ereu-
Lazarciuc 
4) Maria 
m (loc 6)

oersonal)
3. Niculina 

400 m (loc 
53 43 la 400

20.27 :
48.81 ; ______
m ; triplu : Musienko 17.24 m. 
greutate : 
ciocan : 
minin :
skaia 157,24. lungime 
riakova ... __
ani) 6.88 m (record unional de 
junioare). disc : Murasova
70.36 m.

CWMBRAN. Campionatele 
Mani Britanii : feminin : 100
m : Oakes 11.08. 1509 m : Zola 
Budd 454.39 (record), suliță : 
Whitbread 65,44 m : masculin 
100 m : McFarlane 10.08 (vint 
favorabil) : 10 000 m • Rose
28-00 70

Boiars 21.67 m, 
Nikulin 80.62 m ; fe- 
800 m : Podialov- 

Prosku- 
6,93 m. Sevcenko (16

m :

ACTUALITATEA LA TENIS
Au luat sflr- 

..intemationalele* femi- 
ale Italiei cu o foarte 

surpriză : victoria ti- 
tenismane Manuela 

(Bulgaria) După ce 
Virgi- 
6-2), 

in _se- 
Car-

TAMPERE, 29 (prin telefon). 
In aceste zile. în Sala spor
turilor din localitate au loc 
întrecerile din cadrul celei 
de a VIII-a ediții a Campiona
telor europene de box pentru 
tineret, la startul căreia 
prezentat 
români : 
mimuscă). 
(muscă), 
coș). Ion

s-au 
si sase pugilist! 

Florin Manea (se- 
Ivan Lavrente 

Daniel Măeran (co- 
Pal (ușoară). Ma

rius Roman (semimiilocie) si 
Ștefan Drișcu (mijlocie mică). 
După primele 
petiției. tinerii 
au înregistrat 
si o înfrîngere. 
clară ’ __
In fata adversarilor.
vrente și D. Măeran au obti-

zile ale com- 
boxeri români 
două victorii 

Demonstrînd o 
superioritate tehnică

L La-

nut decizii la puncte (4—1) 
in fata lui J. Lawlor (Irlanda) 
si. respectiv. P. Di Ștefana 
(Italia). „Semimiilociul* M. 
Roman a fost declarat învins 
în partida cu 
(Italia), după un 
chilibrat. încheiat _ _
cutabilă decizie de 3—2 
favoarea sportivului 
Marți seara, 
convorbirea 
urcat treptele : 
nea. care l-a 
Pali (Ungaria) 
Măeran, care a 
mos (Franța).

Campionatele 
gilișți europeni_ __  __ _______
duminică, cînd vor avea loc fi
nalele.

C. Ferrio 
meci e- 

cu o dis- 
în 

italian, 
tîrziu, după 

telefonică. au 
ringului FI. Ma- 

întîlnit pe P. 
și, din nou, D. 
boxat cu E. Tor-

tinerilor pu
se vor încheia

ȘAHISTELE NOASTRE CONDUC

IN AMBELE MECIURI CU POLONIA
In saloanele hotelului „Eu

ropa*, de la Eforie Nord, au 
continuat întîlnlrile de șah 
dintre selecționatele de seni
oare și junioare ale Româ
niei și Poloniei. In runda a 
doua, reprezentantele noastre 
au avut piesele albe. Doar 
junioarele au reușit, însă, să 
valorifice integral avantajul 
primei mutări. cîștigînd la 
ambele mese : Olărașu cu Lis- 
sowska șl Boicu la Antono- 
wiez. In felul acesta, ele con
duc cu scorul de 4—0.

Senioarele, in schimb. au 
trebuit să lupte, după întreru
pere, pentru egalitate. La cele 
6 table s-au înregistrat rezul-

țațele : Nuțu — Mazyarka și 
Ionescu — Sosnowska remize, 
Baumstark a cîștigat la Si
kora, iar Jicman la Smacinska. 
Cele două mari maestre 
formația română au fost 
vinse : Pogorevici de Nagroc- 
ka. iar Polihroniade de Erens- 
ka. Scorul rundei este, așadar, 
3—3, gazdele păstrîndu-și a- 
vansul de două puncte obți
nut în primul tur. Româncele 
conduc cu 7—5 (întrerupta 
Mazyarka — Jicman, din pri
mul tur. s-a încheiat remiză 
la a doua reluare).

din 
în-

TURNEUL OE ȘAH DIN CUBA
fPILII» IN „TURUL ITALIEI"
te : evadarea suedezului Seger- 
sali care și-a asigurat, la un 
moment dat, un avans de 
peste două minute și apoi, 
faptul că el a fost ajuns în a- 
propierea sosirii, cînd sprintul 
lui Freuler a fost fără ripos
tă. Francesco Moser, «osit în 
pluton, se menține, în conti
nuare, liderul competiției.

HAVANA, 25 (Agerpres). — 
Turneul internațional de sah de 
la Cienfuegos (Cuba) a continuat 
cu runda a sasea. In care maes
trul român Mtttal Ghindă a re
mizat cu Gerardo Lebredo.

In clasament conduc 
(Cehoslovacia), Tata! 
Nogueira (Cuba) cu 
urmați de Gufeld __
Csom (Ungaria) — cu câte 3,5 p, 
Palermo (Argentina) — S p (II),' 
Mlhal Ghindă (România) — 3 p. 
Odioa (Spania), Vilela șl Diax 
(ambii Cuba) — cu cîte 2.5 p (IO.

Medtma 
(Italia) si 
cite 4 o. 
(u.r.s.s.i;

A.S. ROMA - F.C. LIVERPOOL, O FINALA DE MARE ATRACȚIE

PERUGIA.
Sit 
nine 
mare 
nerei
Maleeva .._____ _
a dispus în sferturi de 
nia Ruzici (7—6, 4—6, 
Maleeva a intrecut-o 
mifinale oe canadianca __
ling Bassett cu 6—2, 6—2 (în 
cealaltă semifinală : Chris
Evert-Lloyd — Lisa Bonder, 
ambele din S.U.A. 6—1. 6—1). 
In finala cu redutabila Evert- 
Lloyd, 
categoric 
nala de 
slovacă

a cîștigat
6—3. tn fi- 

dublu oerechea ceho- 
fva Bndarova. Hele-

Maleeva 
: 6—3

ca Sukova a întrecut cuplul 
Ruzid. Kathy Horvath cu 7—6. 
1—6. 6—4.

PARIS. Arbitrul principal 
al turneului de la Roland Ga
rros, Jacques Dorfmann, a de
cis amînarea oartidelor de 
marți, din cadrul orimului tur. 
Ctteva 
Claudia 
sak 6—2. 
— Betsy 
Rosalyn 
ker 6—2. __ _______
Andrea Jaeger 7—5 abandon : 
Connors — Fromm 8—2. 8—3. 
6—1. Gildemeister — Pecci 
6— 4. 6—3. 6—2. Purcell — Kir- 
mayr 6 ■ 3. 7—6, 6—2.

rezultate de luni : 
Kohde — Renata Sa- 
8—1, Elena Eliseenko
Nagelsen 6—3. 8—4. 

Fairbank — Sue Bar- 
8—3. Jaime Golder —

Poate niciodată • finală a 
„Cupei campionilor europeni" nu 
a fost asteotată cu atâta interes, 
ca această a 29-a ediție, pe oare 
o găzduiește astă-seară (ora 
21.15) capitala Italiei. Motivul 
este lesne de Înțeles. Se Înfruntă 
două formații cu mari veleități. 
AS. ROMA pe de o parte care 
contează pe avantajul terenului si 
mizează pe câțiva jucători da 
certă valoare (Conti Faăcao. Gra
ziani. Pruzzo. Cerezo ș.a.) și 
pe....... tifosi* nrezenți pe Stadie
Olimpico*. iar pe Oe alta. F.C. 
LIVERPOOL, campioana Angliei, 
echipă celebră, o adevărată se- 
lectiocată— britanică, cu jucă
tori de clasă ca NeaL Lee Ken
nedy Johnston Sour, ess Dal
glish Rush etc.

Rocna. pentru 
finala ..C.C^.*. 
aă cucerească 
care a mai poposit ta Italia prin 
victoriile repurtate de Interna- 
ronate ri Milan, ambele de câte 
două ori. Liverpool are ambiția 
să se impună ta tata gazdelor 
si să cucerească pentru a patra 
oară ..Cupa*, pe care a mal câș
tiga t-e ta 1977, la Roma eu 3—1 
eu Berussia Mănchengladbacti : 
ir» la Londra. 1—9 cu F.C. Bru- 
ees ri ta 19S1. la Paris 1—« cu 
Real Madrid. SăDtămina trecută, 
ta meci de oreeătire. Liverpool 
a jucat la Tel Aviv. cîștigînd 
cu 4—9 ta tata selecționatei Is- 
raetaîui.

Atracția pentru această finală 
este enormă. Acum două săptă
mâni. cînd s-au pus ta 
biletele pentru jocul de 
casele de bilete au fost 
pur și simplu, cu asalt 
nevoie de intervenția ___ ___
pentru a face ordine... In câteva 
ore au fost vtadute 60 000 de bi
lete I Pe de altă parte, suporterii 
englezi au cerut ctteva zed de 
mii de bilete. A font necesară 
decizia UXJA.. care a stabilit 
la 17 000 numărul locurilor re
zervate englezilor. Organele de 
ordine au luat măsuri excepțio
nale ta scopul de a menține at
mosfera din jurta medulta ta 
tplritta .Jair-play-taul.

A FOST ALCĂTUIT 
LOTUL R. F. GERMANIA

prima oară In 
dorește desigur, 
prețiosul trofeu

TELEX # TELEX # TELEX # TELEX# TELEX # TELEX # TELEX# TELEX # TELEX
AUTOMOBILISM • După 17 

probe speciale. în raliul Acropo
le conduce echipajul vest-ger- 
man Walter Rohri — Christian 
Geistdorfer (Audi Quattro Sport), 
urmat la două secunde de Ari 
Vatancn — Terry Harrytnan 
(Finlanda. Peugeot 205 Turbo 16) 
si la 35 de secunde de Știa 
Blomnvist — Bjorn Cederberg 
(Sued'a Audi Quattro).

BOX • Olandezul Alex Blan
chard este noul campion euro
pean la categoria semigrea du
pă victoria prin k.o. 6 asupra 
fostului campion Richard Cara- 
marolis (Franța), la Amsterdam.

CICLISM • Etana oroloa a 
comnetiriei Daunbină Libără 3.3 
krr m-i ’nd'r'dnnt

a fost câștigată de australianul 
Allan Peiper. 4:12,4. (medie ora
ra 47,030 km), urmat de Ste
phen Roche (Irlanda) 4:16 0 și 
Phil Anderson (Australia) 4:16.4. 
• Prima etapă a Turului Marii 
Britanii (open). Brighton-Swin
don 171 km. a fost câștigată de 
englezul Malcolm Elliott în 
4h 20:55 (bonificatie 30 de secun
de). urmat. In același timp de 
sovieticul Aleksandr Zinoviev 
(bonlf. 20 sec). După prolog si 
prima etapă, ta plasamentul ge
neral conduce Elliott, urmat de 
Zinoviev la 1J sec., Oleg Ciujda 
(URSS) și Lech Piasecki (Polo
nia) la 27 sec.

POLO • Turneul de la Ha
vana a fost cîștigat de ectima

Cubei U p, urmată de Dinamo 
(Cuba) 1 o st Dtnamo Tbilisi- 
3 p. In ultima zi : Cuba — Ruda 
Hvezda Praga 14—13. Dinamo 
(Cuba) — Dinamo Tbilisi 1!—10.

SAH • In runda a 4-a. la Bu- 
gojna s-au încheiat remiză par
tidele : Spasski — Ljubolevlci.
Smlslov — Miles. Andersson — 
Kovacevici Tal — Gligorici Be- 
liavskl — Ribli. S-au întrerupt 
partidele Tirnman — Ivanovic! șl 
Torre — Larsen. Conduc Tal si 
Ribli cu cîte 2.5 p Mlles 2 P 
O) etc.

VOLEI • Turneu feminin la 
Riga : Japonia — ITRSS 3—! 
(12. —9 12 8)

vin zare 
astăzi, 
luate.

A feet 
poliției

Federația de fotbal a R. F. Ger
mania a comunicat lotul pentru 
turneul final al C.E. : portari : Burdenskl (Bremen), Roleder (Stut
tgart), Schumacher (KOtn) ; apă
rători : Briegel (Kaiserslautern), 
Bruns (Mftnchengladbach), Drem- 
mler (Bayern), B. șl K. H. Forster 
(Stuttgart), Sttellke (Real Madrid), 
Strack (K51n) ; mijlocași : Breh- 
me (Kaiserslautern), Buchwald 
(Stuttgart), Matthaus (MOnchen- 
gladbach). Maier (Bremen), Roltf 
(Hamburg) ; atacanți : Allots șl 
Llttbarski (KOln), Bommer (DQs- 
seldorf), K. H. Rummenigge (Ba
yern), Voller (Bremen).

ECHIPA FINLANDEI S-A IMPUS..

ți Whiteside an evoluat șters. 
De altfel, atacările nord-irlande- 
zilor an fost lipsite de claritate, 
fără precizie ta paie, lingurii re
marcați fiind lan Stewart ri 
Jimmy Nleholl. Formația Hn- 
landesă a Jucat impecabil ta a- 
părere, unda s-l detașat funda
lul stingă Erfcka Fetaja. an jucă
tor rapid, ptaă acum folosit ca 
mijlocaș, cars l-a anihilat com
plet pe Gerry Armstrong*.

Următorul med al grupei se 
▼a desfășura la U septembrie I 
irlanda de Nerd — România.

La închiderea ediției

LOTUL REPREZENTATIV-A.C. MILAN 3-2 (2 0)
MILANO, 29 (prin telefon). Continuîndu-și pregătirile în ve

derea participării la turneul final al Campionatului european 
din Franța. Iotul reprezentativ de fotbal al țării noastre a evo
luat aseară, pe stadionul San Siro din Milano (în nocturnă) în 
compania cunoscutei formații A.C. Milan. Meciul s-a încheiat cu 
victoria fotbaliștilor noștri cu scorul de 3—2 (2—0). Au marcat s 
Cămătaru (min. 38), Dragnea (min. 44), Russo (min. 48 — auto
gol), pentru echipa noastră, respectiv Incoceatti (min. 77) și 
Mcndo (min. 86).

Echipa noastră a început partida în următoarea alcătuire : 
Moraru — Rednic, Ștefănescu, Andone, Irimcscu — Augustin, 
Dragnea, Klein, Boloni — Cămătaru, Coraș. După pauză au mai 
fost folosiți : Lung. Negrită, Zare, Gabor, Lăcătuș. Ungurcanu, 
Iorgulescu, Balint, Țicleanu, Maieuț, Hagi.


