
încheierea vizitei președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
in Canada

In’ cursul zilei de miercuri, 
înaintea plecării spre patrie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat două mari unități in
dustriale reprezentative pentru 
economia canadiană : Centrala 
electrică nucleară „Gentilly II", 
situată în apropierea cursului 
inferior ai fluviului St. Lau- 
rențiu, și întreprinderea din 
Montreal „C-A. Electronics 
L.T.D.".

Au fost vizitate centrul de 
comandă, sala turbinelor și 
reactorul nuclear.

Dorința extinderii și adincirii 
colaborării cu România a fost 
evidențiată și în timpul vizi
tei la întreprinderea „C. A. 
Electronics L.T.D.".

Firma „C. A. Electronics 
L.T.D." a livrat o serie de sis
teme de comandă si control pen- 
tfu centrala atomo-electrică de 
la Cernavodă. Specialiștii între
prinderii au arătat că au • 
bună experiență in colaborarea 
cu specialiștii români și, in 
acest sens, și-au manifestat in
teresul pentru lărgirea și adin- 
cirea in continuare a acestei 
colaborări și cooperări, în con
diții reciproc avantajoase.

Președintele României a mul
țumit pentru primirea ospita
lieră și pentru urările ce i-au 
fost adresate Ia unitățile vizi
tate și a urat o bună colabo
rare și cooperare a acestor 
companii cu întreprinderi si
milare din România, cu spe
cialiștii români, in aplicarea 
uijor tehnologii de virf cum 
sînt cele din industria electro
nică și energetica nucleară.

★
Cu prilejul vizitei la Mont

real, primarul orașului, Jean 
Drapeau, a oferit un dejun in 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, dejun care s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și' prietenie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a re
venit. joi dimineață, în Capi
tală, după vizita oficială efec
tuată in Canada, la invitația 
guvernatorului general al Ca
nadei, Jeanne Sauve, și a pri
mului ministru, Brian Mul
roney.

Șeful statului român a fost 
însoțit în această vizită de to
varășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, la sosire, de mem
bri și membri supleanți ai Co
mitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., de secretari ai 
Comitetului Central al Parti
dului, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali.

Erau prezenți membri ai Am
basadei Canadei la București.

Pionieri, tineri si tinere an 
oferit eu afecțiune tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. unde 
erau arborate drapelele par
tidului si statului, care înca
drau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Aici, se aflau mii de oameni 
ai muncii din întreprinderi si 
instituții bucurestene, care au 
tinut să-i intimpine. eu toată 
căldura inimii, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Ei au 
aclamat Îndelung pentru partid 
si secretarul său general, scan- 
dind cu înflăcărare «Ceaușescu 
— P.C.R. y. .Ceaușescu si 
poporul .Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — Româ
nia !“, «Ceaușescu — Pace 
Această primire însuflețită > re
levat cu pregnantă dragostea 
Si prețuirea cu care toti cetă
țenii patriei înconjoară pe con
ducătorul iubit. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ce călăuzeș
te eu înțelepciune si cutezanța 
revoluționară destinele Urii, 
ale națiunii, pe calea lumiooa- 
să a socialismului și comunis
mului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Si tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns eu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale boeures- 
tenilor veniti să-I intimpine eu 
toată stima si căldura.
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ATLETISMUL, ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE!
Tinerii Capitalei și-au

la crosul „Cupa
Condiții meteorologice puțin 

agreabile pentru spectatori, cu 
■.Teme inchisă și rece, cu vint 
puternic, joi la finalele pe Ca
pitală ale crosului dotat cu 
. Cupa Congresului al Xll-lea 
al U.T.C.", între
cere desfășurată 
sub însemnele
..Daciadei*. Con
diții admirabile. 
£a schimb, pentru 
roncuresți. riști - 
sitarii fazelor pe 
sectoare, cei mai 
buni dintre miile 
de participant:, 
care au luat star
tul la prima etapă.

„Deschiderea* de 
pe Stadionul ti
neretului au fâ- 
cut-o. ca de obi
cei. fețele de la 
categoria 15—1€ 
ani care au avut 
de acoperit un 
parcurs de 1 500 
de metri. Discută
strinsă fi o învingătoare 
merituoasă. Jeniea Diaco- 
nescu. de la Școala nr. 9 
Otopeni — Sectorul agricol Il
fov. Au urmat-o Ancuța Șer- 
baa (Liceul industrial nr. 2 — 
sectorul 6) și Adriana Grigore 
Școala nr. 116 — sectarul 3). 

Băieții de la aceeași categorie 
de vîrstă (traseu — 2 000 m) 
și-au desemnat pe cri mai bun 
alergător in persoana lui Vale
ria Balotă, de la Școala nr. 136 
— sectorul 5. In urma lui s-au 
clasat Cristian Filip (Liceul -in
dustrial nr. 31 — sectorul 1) și 
Florin Petre (Școala nr. 195 — 
sectorul 3). după to cursă a-

desemnat

Congresului
finaliștii pe fard

al Xll-lea al U.T.C."
proape la fel de echilibrată ca 
si a colegelor lor.

Cu proba fetelor de la cate
goria 17—19 ani (2 000 m), fi
nalele au sporit în interes, mai 
ales că în disputa pentru întiie-

tea — Sectorul agricol Ilfov. 
Toti se așteptau ca sectorul 3 
să repete reușita în întrecerea 
băieților de la aceeași categorie 
de vîrstă. Acest lucru s-ar fi 
putut consemna, dacă Viorel

Start in prima finală, cea rezervată fetelor de la categoria 15—16 ani... 
Foto : Iorgu BÂNICA

tate s-au aflat reprezentantele 
aceluiași sector (3), Daniela 
Bran, de la Liceul industrial nr. 
5 și Ioana Tuslue, de la Liceul 
„Republica". Ele au trecut, în 
această ordine, linia de sosire... 
Pe locul 3, Constanța Mincă, 
de la Liceul industrial din Buf

Nichifor, de la Liceul „Matei 
Basarab". ar fi forțat puțin rit
mul în finalul probei, o aler
gare pe distanța de 3 000 de

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—3)

„Cupa primăverii44 la tir

VALOAREA SE IMPUNE Șl... PE VREME REA!
Surpriză ia pistol liber și o învingătoare detașată la pistol standard

învingind in meciul de ieri pe Dinamo (30-23)

STEAUA-DIN NOU CAMPIOANĂ L A HANDBAL
• A 11-i VICTORIE PENTRU „ROȘ-ALBAȘTRI"

asistat 
la ul- 
a 27-a 

mascu- 
,A“.

2 000 de spectatori au 
ieri, în sala Floieasca, 
timul derby al celei de 
ediții a campionatului 
lin de handbal Divizia
Dominînd categoric partida. 
Steaua a întrecut clar pe Di
namo București: 30—23 (15—
10). Și, astfel, chiar înainte de 
a se desfășura în întregime 
ultima etapă, Steaua a acu
mulat 62 de puncte, fiind de
clarată ritmpioană. (H. C. Mi- 
naur nu mai poate realiza, în 
cazul în care ciștigă ultimele 
două partide, decît 61 de 
puncte). Federația de speciali
tate le-a acordat sportivilor de 
la Steaua, in aplauzele specta
torilor, medaliile de aur și 
tricourile de campioni. Pentru 
victoria lor in această atît de 
agitată ediție, handbaliștii, 
antrenorii lor — Radu Voina 
și Otto Telman —, clubul 
Steaua merită felicitări. Me
ritele campionilor sînt cu atît 
mai mari cu cit ei cuceresc ti
tlul național pentru a 
oară, 
al 7-lea

Meciul 
de fapt, 
instalat 
a condus dezinvolt ____
desfășurare a intilnirii. A im
presionat la campioni forța de 
atac, varietatea acțiunilor și 
Verva de zile mari a lui Va
cile Stingă. Steaua a străpuns 
fără mari probleme defensiva

dinamovistă, asi- 
gurindu-și avans 
pe tabela de mar
caj. Atunci rind a 
apăsat puternic pe 
accelerator, ea s-a 
detașat spectacu
los : de la 9—1 
(min. 17) a ajuns 
la 13—7 (min. 26)... 
Ca de obicei, Va- 
sile Stingă și ai 
săi s-au preocupat 
mai puțin de apă
rare. Aici și-a fă
cut însă cu priso
sință datoria tînă- 
rul portar Adrian 
Simion, devenind 
— prin intervenții
le sale excepțio
nale, aplaudate la 
scenă deschisă de 
spectatori — in
tr-adevăr „eroul 
meciului". De cea
laltă parte. Dina
mo București a simțit că n-are 
șanse în fața Stelei dezlănțuite 
și a încercat doar stăvilirea 
scorului. lucru pe care l-a 
reușit doar în parte. Ceea ce 
i-a deconcertat pe „roș-albi" a 
fost. în primul rînd. imposibi
litatea de a înscrie în poarta 
pe care Simion părea că a... 
acoperit-o prin intuiția de ex-

și va inscrie. Foto : Aurel D. NEAGU
Vasilc Stingă s-a înălțat peste defensiva dl- 

namovistă ' ~ ~

Tradiționala competiție dota
tă cu „Cupa primăverii", edi
ția 1985, care deschide sezonul 
competițional intern al tirului 
în aer liber, a inceput, ieri, în 
Capitală. La poligonul Tunari 
s-au desfășurat două probe de 
pistoale — liber și standard — 
ambele olimpice. Trăgătorii — 
cei mai buni de care dispune 
tirul nostru la această oră (cu 
excepția celor 3 trăgătoare de 
pistol. Kapostay, ” 
Ene, plecate 
mondiale din 
de trecut un 
de dificil. în 
unor rezultate 
bile, opinăm.

Taciuc și 
la Campionatele 
Mexic) au avut 
examen extrem 
calea obținerii 

ridicate (posi- 
după pregătirile

intense efectuate la acest în
ceput de sezon), s-a ridicat o 
vreme total neprielnică trage
rilor exacte : marii dușmani ai 
țintașilor — vîntul în rafale 
foarte puternice, o vreme întu
necată și uneori picături reci 
de ploaie — și-au făcut sim
țită prezența neplăcută nu nu
mai in poligon, ci și pe tabe
lele de rezultate.

O întrerupere "accidentală a 
curentului electric, cauzată de 
ruperea unui cablu, a deter
minat chiar amînarea probei de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2—3)

CALIFICĂRILE PENTRU C.E. DE BASCHET-CADETE
Prima competiție internațio

nală oficială din acest an la 
care ia parte o reprezentativă 
de baschet a țării noastre este 
turneul de calificare pentru 
Campionatul european de cade- 
te. întrecerea se desfășoară de 
astăzi pînă duminică, în Sala 
sporturilor Vrancea din Focșani, 
după următorul program : vi
neri, de Ia ora 17 : Ungaria — 
România II (această selecționa
tă participă în afară de con
curs). România I — Grecia ; 
sîmbătă, de Ia ora 17 : Româ-

nia I — România II, Ungaria 
— Grecia ; duminică, de la ora 
15 : România II — Grecia, 
România I — Ungaria. Echipele 
clasate pe primele două locuri 
se califică pentru Campionatul 
european (20—27 iulie. în Iugo
slavia).

COMPORTARE FRUMOASĂ
4 GIMNAȘTILOR LA COTTBUS

19-a 
fiindsuccesul de acum 

consecutiv!
de ieri n-a mai 
um-derby. Steaua s-a 

din start la trenă și 
întreaga

fost,

Mristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, in bazinul Olimpia din Sibiu

PRIMA PROBĂ A „INTERNAȚIONALELOR" DE SĂRITURI
Toți participanții la Campio

natele internaționale de sărituri 
ale României, sportivi din opt 
țări s-au aflat ieri la bazinul 
Olimpia din Sibiu, unde iși 
dispută, de azi pină duminică, 
întîietatea in cadrul ediției a 
18-a a competiției. Săritori din

Cehoslovacia. R. D. 
Iugoslavia, Polonia, 

U.R.S.S, și România 
de 17 ani și mai ti-

Bulgaria, 
Germană,
Ungaria,
(în vîrstă
neri) au efectuat ultimul antre
nament dinaintea întrecerilor 
care programează astăzi prima 
probă : trambulina fete (ora 16).

La Campionatele internațio
nale de gimnastică ale R. D. 
Germane, desfășurate săptă- 
mîna trecută la Cottbus un 
frumos succes a repurtat tî- 
nărul gimnast român Marius 
Gherman, învingător în finala 
la sărituri. Celălalt reprezen
tant al țării noastre, Emillan 
Nicula, s-a situat pe locul 5 
la bară și pe 6 la inele. La 
feminin. Mariana Tudor a a- 
vut o apreciată evoluție Ia 
sol, probă în care s-a clasat' 
—• locul 4, urmată de colega 
sa Lenuța Rus.



AURORA DAN LASĂ ÎN URMA
FIRUL „ELECTRIC"

CONCURSURI DE SCRIMA
J La ediția mexicană a cam- 
4 pionatelor mondiale de tineret 
I tlS7S), acolo unde floretistul 
J nostra Petru Kukl devenea 
î pentru ~a doua oară campion, 
f tloretista Aurora Crișu, debu- 
ț tantă, rata, de puțin, medalia 
? de bronz, ln vara trecută, la 

Lor. Angeles, acești doi spor
tivi. care s-au distins in ulti
mul deceniu pe planșele inter
ne și internaționale ca repre
zentanți de frunte ai scrimei 
românești, părăseau definitiv 
marea performanță. De aceas
tă dată, Petru Kuki era cel 
care ratase, de puțin, finala 
olimpică tn proba individuală, 
în timp ce Aurora Crișu-Dan 
urca pe treapta a doua a po
diumului de premiere, alături 
de celelalte componente ale 
echipei reprezentative a Ro
mâniei medaliată cu argint.

Și iată că în actuala ediție 
a Diviziei naționale „A", flo- 
retiștii clubului Steaua și flore
tistele clubului Dinamo — din 
echipele noastre campioane pe 
anul 1984 — aveau noi antre
nori : Petru Kuki și. respectiv. 
Aurora Dan. Un „transfer* 
firesc, dacă ținem cont de fap
tul că ambii sportivi și-au le
gat marile lor performanțe ca 
seniori de cele două puternice 
cluburi bucureștene, acum ei 
legindu-și numele de viitorul 
performerilor șt performanței 
la Steaua șl Dinamo, ca teh
nicieni.

— De un deceniu aperi, Au
rora Dan, culorile clubului 
din $os._ Ștefan cel Mare, fiind 
am putea spune — "
ma de a greși — performerul nr. 1 al 
scrimă dinamoviste. 
de aur la Jocurile 
Universitare 1981 șl 
argint la Jocurile 
1984 Si J.M.U. 1983, 
echipei reprezentative _ 
mâniei, ca $1 titlurile de vice- 
camploană mondială universi
tară. In proba Individuală Ia 
București ’81, pe lîngă cel de 
multiplă campioană națională 
șl balcanică, se constituie în- 
tr-un palmares bogat, cu care 
Coretlsta Aurora Dan lasă In 
urmă firul „electric* al mari
lor concursuri pentru a păși 
pe planșe tn noua sa calitate

de îndrumătoare a tinerelor 
sportive dinamoviste. Nostalgia 
succeselor de ieri nu aduce 
acum un regret ce poate dră- 
mu’ elanul celui de al doilea 
start, ca antrenoare ?

— Un regret firesc, aș zice, 
mă încearcă, dar faptul că 
încă voi mai' trage alături de

AL MARILOR
CUPA ROMÂNIEI"

prietena si.. cumsecade 
afara lor.

— Ai ca apropiată absolven
tă a cursului de antrenori de 
pe lîngă I.E.F.S., un model de 
antrenor, pe care ai vrea să-1 
urmezi ?

— Dorind din toată inima sâ 
nu supăr pe nim&ni dintre

ACTIVITĂȚII
• Start și in prima

IN PRIM-PLANUL

LA RUGBY

SE
DIVI

fără tea- 
pivotul și 
secției de 

Medalia 
Mondiale 
cele de 
Olimpice 

în cadrul 
a Ro-

După penultimul turneu masculin

ie volei al fruntașelor

Sala „Dacia* din Baia Mare 
a găzduit timp de cinci zile 
penultimul turneu al campio
natului masculin de volei al Di
viziei „A* (locurile 1—6). O 
competiție de la care — trebuie 
spus de la început — se aș
tepta mai mult. Atît din punct 
de vedere al nivelului tehnic 
al partidelor, dt si al dispu
tei propriu-zise în teren.

Cum au jucat cele sase com
batante la Baia Mare ? Bine — 
foarte rar; mediocru — destul 
de des. Nu-i lipsit de interes 
să arătăm că Dinamo si Stea
ua nu primesc practic replică 
din partea celorlalte echipe 
(dovezi s atitudine de „non 
combat*, nefolosirea de către 
„out-sidere* a titularilor In fa
ta fruntașelor î în opt meciuri, 
scorul dintre Dinamo + Steaua 
81 restul plutonului a fost 8—0 
si setaveraj 24:3). că un singur

LOTD-PRONDSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGUBJLE TRAGERII LOTO 

DIN 12 APRILIE ; cat. 1:1 va
riante 25% — autoturisme Dacia 
1308; ost. ic : variante ioo% a 
31.425 lei si 14 variante 25% a 
8-354 lei ; cat. > : 19,25 a 5.023 lei; 
C«L 41 so,25 a 1.190 iei; cat. 51 
139,50 a 693 lei ; cat. 8 : 303,50 a 
319 lri ; cat. X : 1.700,95 variante 
S 100 lei, REPORT LA CATEGO
RIA 1 : 500.000 LEI. Autoturismele 
„Dada 1300* de la categoria 1 au 
revenit partidpanțllor Marin coz- 
logeanu din Brașov șl Ftorea 
Neacșu din București
• Tragerea marilor Cîști- 

GURI LOTO de astăzi, vineri 19 
aprilie a.c.. va avea loc ln Bucu
rești. in sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de Ia ora 10,30.
• ASTĂZI șl MÎINE. ultimele 

zile de vînzare a biletelor la cea 
de ■ doua tragere LOTO 3 din 
această lună, respectiv de dumi
nică, 21 aprilie a.o. La tragerile 
bilunare LOTO ? se efectuează 3 
extrageri de cîte 4 numere fle
care, cu un total de 12 numere 
din 75. Se atribuie cîștlgurl pe 
( categorii. în cadrul valorii uni
tare a cîștigurilor se pot obține 
autoturisme „DACIA 1300“ Se 
atribui, clștiguri fixe de 200 lei 
pentru 3 numere din 12 extrase 
și de 100 lei pentru 2 numere din 
cele 4 ale uneia din cele 3 ex
trageri. Biletul de participare <10 
tel varianta) poate fi completat 
eu o variantă achitată sută la 
sută sau cu patru variante achi
tate ln cotă de 25 la sută. Indi
ferent de cota jucată, flecare bi
let are drept de participare șl 
de clștiguri la toate cele 8 ex
trageri.

mai tinerele mele coechipiere, 
in Divizie, tmi face trecerea 
mai ușoară. Și sper că îm
preună cu floretistele Geor- 
geta Beca, Cornelia Chelaru, 
Stela și Cristina Mihăttă, Ele
na Copuzeanu, cu care lucrez 
ca antrenoare din noiembrie 
trecut și cu care am adus din 
nou pe Dinamo la o poziție 
fruntașă ln clasament (locul 
II, la egalitate cu lidera 
Steaua), sd parcurg cu succes 
această trecere spre noua mea 
poziție.

— După o primă experiență 
consumată (Olga Szabo, Ia 
Steaua), lată-te acum singura 
antrenoare de pe scena primei 
divizii. Crezi că vel putea... 
rezista 7

— Știu eu t Nu totul depinde 
de mine. In ceea ce mă pri
vește, sini convinsă cd o an
trenoare știe să se poarte mai 
-.exact cu sportivele, poate 
sd fie mai aproape de elevele 
sale, chiar dacă eu sint, cum 
te zice, «mai „.rea». Slnt 
drastici la antrenamente, dar

tehnicienii cu care am lucrat 
in cariera mea de performeră, 
cred cd ultimul dintre ei, cel 
cu care am lucrat in trecutul 
ciclu olimpic și care a 
coautorul frumoasei 
comportări la Los Angeles, 
mi-a devenit model. Este vor
ba de ștefan Haukler. Chiar 
dacă la ' 
noastre 
unul in 
mult la 
ca om.
să predea tot ce cunoaște (și 
cunoaște mult din scrima mo
dernă 11. are experiență și 
tact in munca cu sportivii — 
le doresc a face parte din 
viitorul meu profil de antre
noare Și împreună cu ceilalți 
tineri tehnicieni din secția 
noastră. Camen Docan, Ion 
Panielimonescu și Marius Lu- 
puțiu, sperăm să relansăm 
scrima dinamovistă prin inter
mediul tinerelor talente. Peste 
2—3 ani vă voi solicita o nouă 
convorbire, pentru un prim 
bilanț.

fost 
noastre

tnceputul colaborării 
nu aveam încredere 
altul, am ajuns sd țin 
dtnsul, ca tehnician și 
Calitățile sale — știe

Paul SLÂVESCU

La sfirșitul săptămînii tre
cute s-au desfășurat noi in- 
tîlniri în cadrul „Cupei Româ
niei". Iată cîteva amănunte : 
GLORIA P.T.T. ARAD — ME
TALURGISTUL CUGIR 40—0. 
Victorie lejeră a gazdelor care 

au inscris numai din eseuri : 
Asmarandei, Corduneanu — 
cîte 2, Iov, Leca, Moș, Ghîmiș, 
Jurj — cîte 1. Asmarandei a 
transformat două dintre ele. 
SPORTUL STUDENȚESC CON
STRUCȚII - GLORIA BUCU
REȘTI 24—0. Marcatori : Vin- 
tilă și Cojocaru — cite 2 eseuri, 
Jipa — drop. l.p.. transf. T.C. 
IND. NĂVODARI — POLI
TEHNICA IAȘI 6—8. Doroftei 
și Băiteanu au marcat din 
eseuri pentru oaspeți, Mircea 
Gheorghe — l.p. și V. Caza- 
copoi — drop pentru gazde. 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — 
MILCOV FOCȘANI 34—3. Rea
lizatori : O. Moraru, Tudor — 
cîte 2 eseuri Pongracz, Cala- 
feteanu — cîte un eseu, AI. 
Marin — 2 l.p.. 2 transf., res
pectiv M. Mihai — l.p. C.S.M. 
SIBIU — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 20—10. Punctele au fost 
marcate de Leordean, Becheș, 
Ignat, Feraru — eseuri. Ignat, 
Ivanciue — transf., respectiv 
Bezarău — drop, l.p., Cr. 
Gheorghe — eseu (S. Beu, co- 
resp.). UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 13—6. Au punctat 
pentru gazde : Marcu — eseu, 
Răcean 2 l.p., Roșu — drop,
respectiv Lazăr — eseu, Do- 
mocoș — transf. (Ol. Lazăr, 
coresp.).

fazâ a „Daciadei“
te din rugbyști născuți in 1961 
sau mai tineri. Iată primele 
informații sosite la redacție : 
SIBIU - HUNEDOARA 19—4 
(12—0). Sibienii. cu o echipă 
mai omogenă, in care s-a re
marcat in mod deosebit „u- 
vertura" Ignat (eseu. drop. 2 

transf.). au învins cu relativă 
ușurință, calificindu-se în eta
pa următoare (24 aprilie). Ce
lelalte puncte ale învingători
lor
can și Zeicu, din eseuri : pen
tru I 
fir
resp.
REȘ 29—6 (7—3). Rezultat oa
recum surprinzător dar con
form realității din teren. Au 

marcat : Nichita (eseu, drop, 
transf.) Asztaioș (2 eseuri). 
Ferțe. Vereș și Tegzer (toți 
cîte un eseu), respectiv Osiac 
(2 l.p). Alte" rezultate : 
BRĂILA — TULCEA 17—0 
(10—0), GIURGIU — CĂLĂ
RAȘI 45—12 (16—0). TELEOR
MAN — ARGEȘ 6—7 (0—3). 
DOLJ — OLT 4—0 (4—0), MU- 

CLUJ 6—18 (6—10).

au fost obținute de Jur-

hunedoreni a marcat Zam- 
— eseu. (I. Boțocan, co- 
.). BIHOR — MARAMU-

Mîine se reia d 
vizîei „A* de popi 
rea etapei a XV-J 
toarje, a XVI-a, \| 
24 aprilie, apoi Îrl 
trerup din nou d 
din cauza pregăti 
păril echipelor nai 
pionatele mondial 
Ultimele două etaj 
în zilele de 5 și 8

Din programul I 
se detașează cite’] 
pot aduce modifil 
în clasamente : I 
rești — Rapid Bl 
Odorhei — Voințal 
va-Molid Vama — I 
reș — la feminin 
Galați — Gloria 1 
pia București — I 
șov, C.F.R. Timiș! 
tilaj Odorhei și I 
Unio Satu Mare I

Iată șl clas an] 
etapei de mîine 
seria Sud : 1. v 
20 p (16820 p.d. 1 
Gloria București I 
Laromet Bucures 
4. Voința Galații 
Rapid București 
Metrom Brașov 
Petrolul Băicol 1 
Voința Ploiești 11 
Chimia Roman a 
Dacia Ploiești 6 
Nord : 1. Voința

(Urmare din pag. 1)

•ir
Miercuri s-au disputat par

tidele — eliminatorii — ale 
primei faze a etapei interju- 
dețene a celei de-a IV-a edi
ții a „DACIADEP* la rugby. 
Au fost multe meciuri dîrze, 
echipele (seniori) fiind alcătui-

a

RAREORI-BINE, ADESEA-MEDIOCRI!

metii. N-a făcut-o, lăsînd lui 
Gabriel Radu Voicu, de la Li
ceul „Semănătoarea" — sectorul 
6, să trăiască satisfacția victo
riei. _ 
finala pe țară !“ 
Viorel Nichifor.
mai. Ia Buzău, t 
vor întrece primii doi 
din fiecare județ și din 
cipiul București.

In fine, proba-epilog 
trecerii, cea rezervată 
rențiloi peste 19 ani. 
(2 000 m) au avut in 
Alexandru, de la „Fostăvăria 
Română" — sectorul 2. alergă- 
toarea cea mai tenace, clasată

,Mă voi revanșa, insă, Ia
1 ne-a promis 

Adică pe 2 
acolo unde se 

clasați 
muni-

a în- 
concu- 
Fetele 
Maria

pe locul I, inai 
bescu, muncitoa 
a Elenei OncesL 
I.C.T.B. — seed 
băieților estej 
cursa aproape 1 
un pareurs de 
lui Radu Hușml 
canic la I.M.d 
rul 4, care a 
cerea cu un J
300 de metru 
povici, muncito

meci a fost mai disputat (Uni
versitatea Craiova — Elcond- 

Dinamo Zalău). Cea mai bună 
de astă dată s-a dovedit Steaua, 
care are meritul de a fi reali
zat în final — ne referim la 
întîlnirea cu Dinamo — o par
tidă foarte bună : ioc în viteză, 
modern, cu atacuri puternice, 
cu mobilitate și eficientă în a- 
părare. Dinamo a fost aceeași 
formație matură, cu experiență, 
dar care a cedat în trei seturi 
— neașteptat — derbyul. Si,

totuși, titlul este încă Ln sus
pensie, 
bine zis 
hotărînd 
antrenor 
Oros, sporind exigenta 
gătire. are sanse să-i 
pe „alb-roșii" 
hiei interne.

Referindu-ne la celelalte e- 
chine din grupa superioară. 
Explorări Baia Mare a obținut 
pe merit, muncit, trei victorii, 
valorlficind avantajul terenu

ultimul turneu (mai 
ultimul rezultat direct) 

campioana.
dinamovist

Noul 
Corncliu 
In pre- 
mentină 

în fruntea lerar-

lui propriu, iar Universitatea 
C.F.R. Craiova a urcat pe drept 
pe locul trei al clasamentu’ui, 
avind șanse reale in final să 
cîstige „bronzul*. Elcond Dina
mo Zalău — cu Tutovan în 
formă foarte bună — s-a pre
zentat în progres sensibil fată 
de turneele precedente. în 
schimb a fost neconvingătoare 
evoluția echipei Tractorul Bra
șov. care a pierdut toate cele 
5 partide susținute.

Modesto FERRARINI

Turneele semifinale ale Diviziei naționale de Juniori

CAMPIOANELE CANDIDEAZĂ Dl» NOU IA TITLURI
La Constanța (fete) și Ploiești 

(băieți) s-au desfășurat turneele 
semifinale ale Diviziei naționale 
de juniori si școlari la volei. Cl- 
teva amănunte 4

CONSTANTA. Cele 12 echipe 
feminine calificate pentru semifi
nale s-au Întrecut In sălile „To- 
mis* șl C.S.S. nr 1. în două se
rii din care primele trei clasate 
în flecare au obținut dreptul de 
a participa la turneul final, pro
gramat intre M șl 28 aprilie la 
P. Neamț. Timp de 5 zile cit a 
durat competiția semifinală — ne 
spunea secretara tehnică a F.R.V.. 
Margareta Vocilă — am asistat 
la jocuri spectaculoase, unele 
extrem de echilibrate. Din seria
1 s-a detașat valorlo echipa
C.S.S. ,N. Tltuleseu* Craiova, în 
tlmn oe din seria a n-a lidera, 
C.S.S. Piatra Neamț a dștigat la 
limită meciurile cu principalele 
concurente. C.S.S. Explormln Ca
ransebeș sl C.S.S. 1 Farul Con
stanța. Iată clasamentele, seria I: 
1. C.S.S. „N. Tltuleseu* Craiova 
10 p (15:1) 1. e.S.S. „Matei Ba- 
sarab* București 9 p 03:8), 3. 
C.S.S, Viitorul Cluj-Napoea 8 p 
(11:8) 4. C.S.S.U. Dacia Pitești
7 p (8:10). 5. C.S.S. Tg. Mureș
8 p (4:12), 8. C.S.S. Știința Ba
cău 5 p 0:15) : «eria a n-a t 1. 
C.S.S. Piatra Neamț 10 p 05:5),
2 C.S.S. Explormln Caransebeș

• ••

9 p (14:5). 3. C.S.S. 1 Farul Con
stanța 8 p (13:8), 4. C.S.S. Brașo- 
vla Brașov 7 p (7—12), 5. Dinamo 
București ( p (5:13). 8. C.S.S. 
Brăila 5 p (4:15). Pentru turneele 
finale. In care va fi stabilită 
campioana națională, contează 
rezultatele directe din semifinale. 
Echipele pornesc, deci, de la ur
mătoarea situație : 1. C.S.S. „N. 
Tltuleseu* Craiova 4 p (8:1), 2- 
C.S.S. Piatra Neamț 4 p (8:4). 3. 
C.S.S Explormln Caransebeș 3 p 
(5:5), 4. C.S.S. „Matei Basarab" 
București 3 p (4:5). 5. C.S.S. 1 
Farul Constanța 2 p (4:6), 6.
C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca 2 p 
(2:6). S-au remarcat : Gabriela 
Dumitrescu. Maria Chitic, Mirela 
Cazangiu, Mădălina Ciorbaru, Ml- 
haela Marian, Anca Gheorghe, 
Mihaela Tănăsie, Daniela Bumbă- 
tilă. Alina Pralea. Felicia Popes
cu, Florina BogdănecL Georgeta 
Ene șl Florina VIju.

PLOIEȘTI întrecerea băieților 
a avut aspecte deosebite tn cele 
două serii după cum ne-a rela
tat Dorn Răchită, membru al 
Comisiei de competiții a F.R.V. : 
ta seria 1 au dominat Olar echi
pele Steaua. Dlnamo șl C.S.S. 2 
Bala Mare (medul dintre ste- 
Ilști și bălmăreni fiind cel mal 
frumos). în timp ce ta seria a 
n-a. în care s-au remarcat C.S.S. 
Tg. Mureș sl medul acesteia cu

formația timișoreană ; lupta a 
fost echilibrată, dar nivelul teh
nic mal scăzut. Iată clasamen
tele. seria If 1. C.S.S. Steaua 
10 p (15:1). 2. Dinamo 9 p (12:4),
3. C.S.S. 2 Bala Mare 8 p (18:8).
4. C.S.S. Piatra Neamț 7 p (8:9),
5. C.S.S. Tulcea 8 p (4:12), 8.
C.S.S. Suoeava 5 p (0:15) ; seria 
a Il-a : C.S.S. Tg. Mureș 10 p 
(15:3). 2. C.S.S. „Poli* Timișoara 
9 p (13:10), 3. C.S.ș. Explormln 
Caransebeș 8 p (11:10), 4. C.S.S. 
nr. 1 București 7 (11:11), 5. C.S.S. 
Toplița 8 p (9:14) «. C.S.S. Llc. 
lnd. 12 C.F.R. 5 p (4:15). Printele 
3 clasate în flecare serie s-au ca
lificat pentru turneul final (Timi
șoara 26—28 aprilie), mute vor 
conta rezultatele directe din se
mifinale. Lupta pentru titlul de 
campioană națională pornește de 
Ia_ situația : C.S.S. Steaua și

Tg. Mureș — cite 4 p, Di- 
șî C.S.S. Poli Timișoara — 
p. C.S.S. 2 Baia Mare șl 
Explormln Caransebeș — 
p. în semifinale s-au re-

C.S.S. 
namo 
cite 3 
C.S.S.
cite 2 .. _________________
marcat : Șoica, Pădurețu, Drăgu- 
șin, Iuhasz. Buteanu, Drăghlcl, 
Mărginean. Haiduc, Credula, Băl- ' 
cescu, Benedek, Torda. 
Warth, Racsov, Mader, 
faș șl Șerel.

. C. Filip, 
Elek, Hor-

.,enCampioanele __
Steaua (m) și C.S.S.
lescu” Craiova — slnt ,_ ____
aceasta principalele candidate la 
titluri...

titre* — 
,,N. Ti tu

și de data

EXCURSII DE 1 NAI PE LITORAL
1.T.H.R, BUCUREȘTI organizează in perioada 28 aprilie 

— 2 mai a.c. excursii pe Litoral, în stațiunile t Mamaia. 
Eforie Nord. Eforie Sud. Jupiter. Cap Aurora. Neptun.

Cazarea se face in hoteluri de categoria 1. nominalizate. 
Masa se asigură la restaurant Posibilități multiple de agre
ment : videodiscotect bowling, piscine cu apă de mare 
încălzită etc.

Înscrieri șl informații ta toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

LA TIR
(Urmare din pag. 1)
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„CUPA PRIMĂVERII

pușcă standard 3 poziții a fe
telor, pentru simbătă. in lo
cul întrecerii de 60 f. picioa
re. Totuși, unii trăgători s-au 
descurcat destul de bine, do- 
minind potrivnicia timpului și 
obținind victorii prețioase, ca 
în cazul lui Cristian Ball, la 
pistol liber seniori, în dauna 
unor favoriți mai puțin înde- 
mînatici. Cea mai categorică 
victorie a obținut-o Ana Cio- 
banu, la pistol standard seni
oare (7 puncte !), în timp ce 
la junioare s-au remarcat Gra- 
țicla Iorgulescu (Dinamo, an
trenor : Gh. Ispas) și 
Ciobanu (C.S.U. Brașov, 
trenoare : Maria Haba),___
și-au disputat locul I printr-un 
spectaculos baraj, ambele tota- 
iizînd același 
te : 552.

REZULTATE 
liber, seniori : 
mo) 553 p 2. _______ _ ______ _
551 p, 3. I. Petru (Olimpia) 548 p, 
4. L. Stan (Steaua) 546 p, 5. L 
Neagu (Dlnamo) 546 p, 8. I. FIo- 
roiu (Olimpia) 545 p ; juniori : 1. 
N. Pinzaru (Steaua) 542 p, 2. D. 
Suța (Steaua) 538 p, 3. O. Vlșan 
(Dlnamo) 526 p. 4. C. Juneu (Le- 
tea Bacău) 523 p, 5. Gh. Pop 
(Steaua) 520 p, 6. D. Pebcu (IEFS) 
518 p ; pistol standard, senioare:
1. Ana Ciobanu (DlnamS) 579 p,
2. Elisabeth Bădlceanu (Steaua) 572 
p, 3. Virginia Sisoe (Steaua) 572 p; 
Junioare : 1. Grațiela Iorgulescu 
(Dlnamo) 552 p 2. Marla Ciobanu 
(C.S.U. Brașov) 550 p, 3. Varvara 
Breha: (Steaua) 550 p, 4. Maria
na Elefterie (Steaua) 550 p.

Maria 
an- 

care

număr de punc-
TEHNICE, pistol
1. C. Ball CDina- 
S. BabH (Steaua)

• LA BUZĂU, 17 echipe 
handbal, băieți șl fete, s-au între
cut timp de aproape două luni tn- 
tr-un disputat campionat pionie
resc. Trofeul pus în joc a reve
nit, atît la fete cit șl la băieți, 
Școlii generale nr. 11, care a 
prezentat în competiție echipe 
bine pregătite. S-au mal eviden
țiat formațiile școlilor nr. 2, 9 și 
15. • LICEUL INDUSTRIAL „I. 
C. Frimu* din Sinaia dispune a- 
cum de o frumoasă bază mate
rială pe linie de sport. Pe lingă

sala în care se poate juca volei, 
handbal, baschet etc. in curtea 
unității s-a amenajat o mlnibază 
multifuncțională — pentru tenis, 
volei, baschet șl handbal. Activi
tatea sportivă a elevilor este în
drumată de către profesorul de 
educați? fizică Traian Mircea. • 
64 DE TINERI BOXERI au evo
luat la întrecerile campionatului 
județean Dîmbovița da box. pu- 
gillștii aparținînd secțiilor de la 
Metalul. Voința. Oțelul Tlrgovlște, 
Metalul Mija si Flacăra MorenL

Printre te 
secții de wa 
țara noastră 
cea a asocial 
comotiva Pil 
aici impreun 
le, antrenori 
mecanicul-sll 
Aldescu au | 
generații 
motocros. 
suflet de 
în secția 
confundă 
goste), ei

de

as 
cu 

cJ
— cind se 
ani, la peni 
plini de înq 
dotate 
motor.
zon, ne ini 
tehnicienilor! 
fan. feroviai 
fi prezenți 
riile campid 
cane de mq 
pregătit into 
noștri dep 
demne de 
școală sau d 
ție vin la al 
apoi trudesc! 
motoarelor... 
Pentru a nil 
acești tinerii 
și-au pus înl 
campioni aii

Cele mai multe 
pioni județeni a 
țillor sportive j 
— 7 și Flacăra 
juniori mari și 
GANIZAREA C. 
cău — cu sprij 
atribuții în spq 
tradiționala con 
„Cupa primăvq 
VII-a ediție, pl 
judoka din uni 
lare din Blstrl 
Focșani, Munici 
ghlu-Dej. Roma] 
evident. Bacăul 
Întrecerile desfl 
„Dacladei”. Pel 
clasat Pionierul 
urmată în claJ 
Gh. Ghcorghlu-I
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la București. Craiova. 
Brașov. Timișoara 

interesează, acum, in 
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Întrecere de toată trumu- 
pe primele locuri clasîn- 
următoril : Gabriela Bălu- 
(Șc g. 2). Camelia Pitu 
pedagogic). Cristina Volo-

. ... ------ ---------— p(18718), 3, Electromureș Tg. Mureș 
18 p (16792), 4. Voința Timișoara 
M p (16332). 5. Hidromecanica
Brașov 16 p (16498), L C.S.M. Re
șița 13 p (16344). 7. U.T. Arad 
10 p (16426), ». Voința Odorhel 
10 p (16063), 9. Mucava-Molld
Vama 10 p (15818), 10. Dermagant 
Tg. Mureș 4 p (16211). MASCU
LIN — seria Sud : L Gloria 
București 24 p (35755), 2. Carpatl 
Sinaia 20 p (35445), 3. C.K.R. Con
stanța 18 p (35637), 4. Rulmentul 
Brașov 16 p (35184), 5. Construc
torul Galați 14 p (34816), 6. Pe
trolul Cimpina 14 p (34385), 7.
Olimpia București 12 p (35187), 8. 
Metalul Roman 12 p (34790). I. 
Voința București 10 p (35003). 
10. Frigul București 0 p (33304). 
Seria Nord ; 1. Aurul Bala Mare 
24 p (37186), 2. Electromureș Tg. 
Mureș 24 p (36747), 3. Tehnoutilaj 
Odorhel 14 p (35313) 4. Industria
-------  “ ~ ' ' -------5.

I. 
T.
P 
P

sîrmei C. Turzii 14 p (34793). 
Unio Satu Mare 12 p (35184). Metalul Hunedoara 12 p (35122). 
Constructorul Tg. Mureș 12 
(34735), 8. C.F.R. Timișoara 18 » 
(35137), 9. Jiul PetrUa 10 p (34S2S), 
19. Victoria Timisoara 8 p (34852).

După consumarea celor 16 eta
pe, echipele situate pe locurile 
1—4 în fiecare serie vor participa 
la turneul final pentru desemna
rea echipelor campioane. Iar cele 
de pe locurile 9—10 vor retro
grada din campionat.

sectorul 2 și Costieă Moroiu — 
tehnician la „Vulcan" — sec
torul 5 au sosit, in această or
dine, după cîștigător...

A fost o finală reușită, care 
s-a bucurat de sprijinul între
gului activ al Comitetului mu
nicipal U.T.C., al C.M.E.F.S., 
Inspectoratului școlar al Capi
talei și Consiliului municipal 
al sindicatelor.

O notă maximă și Admi
nistrației centrale a acțiunilor 
sportive (A.C.A.S.) a Ministe
rului Educației și Invățămin* 
tului — director, prof. Cristian 
Costescu — care a „îmbrăcat" 
Stadionul tineretului într-o ți
nută cu adevărat sărbătoreas
că, la înălțimea acestui eveni
ment sportiv !

demînării, a fost nevoie 
zile și nopți de căutări, 
calcule, de încercări, la ca
pătul cărora am rezolvat 
lucruri care ne.» frigeau de
getele".

Despre ce este vorba ? 
Avind un adevărat simt «l 
soluțiilor practice, antreno
rul len Ștefan ;i colegul 
său, strungarul Traian Al- 
descu, au reușit ca pistoa
nele pentru motocicletele de 
125 și 250 cmc, repararea 
ambielajelor ți a cadrelor, 
centrarea roților, modificarea 
aripilor, ca și efectuarea al
tor piese de schimb sau 
lucrări de întreținere a ma
șinilor pentru concurs sd se 
realizeze prin identificarea 
și valorificarea resurselor 
proprii. Și încă ceva : un 
triciclu vechi de 250 cmc, 
a fost transformat în... re
morcher, care va putea 
transporta la concursuri trei 
motociclete șl tot atitia 
sportivi. Sint inițiative si 
idei care denotă că cei doi 
veterani ai sportului cu mo
tor și-au păstrat nealterat 
entuziasmul pentru munca 
lor de tehnicieni și activiști 
ai sportului, de ani și ani.»

Viitorul Bistrița 51 p. La indivi
dual, printre numeroșii evlden- 
țiatl s-au numărat : I. Alexan- 
drescu, I. Fareaș (Bacău). C. Cio- 
banu (Roman). C. Petre (Ploiești) 
și N. Savu (Bistrița) • PESTE 500 
de elevi din Caransebeș au fost 
prezențl la „Crosul pionierilor" 
și „Crosul Congresului al XII-lea 
al U.T.C.". Pe traseul ales într-o 
zonă pitorească a orașului a avut loc o ■■ ■ • - -----
sețea. 
du-sc 
lescu
(Lie. _____ _ ... ______  ___
vaci (Lie. pedagogic). Laura Tur- 
can (Lia. ind. 2). Nlcoleta Clm- 
poeru (Lie. Ind. n. respectiv I. 
Mura (Șc. g. 7), T. Pleșco (Șc. 
g. 8), A. Lepa (Lie. pedagogic).

DE LA CALITATE LA EFICACITATE
„cursei" o imprimă plutonul fruntaș

Penultima etapă Înainte 
întreruperea pentru meciul 
Anglia a prilejuit, ca si cele
lalte, constatări de natură di
versă. Ea a avut insă și un spe
cific al ei. permitind statisti
cienilor să înregistreze, la 
sfîrșitul celor nouă partide, un 
record de eficacitate al stagi
unii din primăvară : 28 de go
luri înscrise, deci — in medie 
— trei goluri pe joc.

E mult ? E puțin 7
Mai mult decit mulțumitor, 

dacă raportăm cifra-bilanț a 
„rundei" cu nr. 25 la ceea oe 
se obține, de regulă. în cam
pionatul italian — ar fi unul 
din răspunsurile la întrebare ; 
abia satisface, compari nd cu 
totalul înregistrat in alte cam
pionate naționale, englez, fran
cez, vest-german. belgian, o- 
landez — iată si celălalt răs
puns, și el cu temei. Și cum 
nivelul tehnic al fotbalului din 
țările amintite mai sus. inclu
siv in „ii calcio". depășește 
incă Pe cel al campionatului 
nostru intern, rezultă, logic 
vorbind, că nu numărul golu
rilor înscrise^ duminică de du
minică. 
Oradea. 
S.a.m.d.. 
primul
JOCULUI practicat de divizio
narele „A". înțelegînd prin a- 
ceasta modul de exprimare 
tehnico-tactică. felul în care ele 
se pricep să închege. în ve
derea finalizării, faze pericu
loase pentru poarta adversă.

Cum stăm, așadar, la acest 
important capitol, al CALITĂ
ȚII FOTBALULUI NOSTRU 7 
Așa cum s-a mai scris în a- 
ceste coloane, unele din echi
pele primului eșalon, Univer
sitatea Craiova si Dinamo, au 
ajuns, in ultimii ani. prin jo
cul prestat, la un standard in
ternational. la un ridicat grad 
de competitivitate în presti
gioasele Cupe europene.

Stimulate de reușitele fot
baliștilor craioveni si ale di- 
namovistilor. alte două echipe. 
Steaua si Sportul studențesc, 
au realizat, pe parcursul actua
lului campionat. însemnate pro
grese sub aspectul calității jo
cului de ansamblu, mărind la

i numărul.» speranțelor fot
balului românese in arena In
ternațională.

Nu se poate 
că aceste patru 
se nu posedă 
valoroși. EI se află.

spune. desigur, 
echipe frunta- 

destui jucători 
tn pro-

PI II
porții îndestulătoare, la fiecare 
dintre aceste formații, dar ceva 
anume — In afara dorinței 
reale de a învinge — ii oprește 
să se comporte constant la ni
velul adevăratelor posibilități. 
Si acest ceva il constituie, ade
sea.
prea 
k>r 
de-a 
liderilor de echipă — 
rizează evoluția 
echipe europene.

jocul la intimplare. ieșit 
mult din cadrul 

proprii, care — 
exclude intuiția.

sche me
de parte 
fantezia 
caracte- 

redutabilelor

De aici si inconstanța eviden
tă, cum observam, ei in evolu
ția cvartetului fruntaș, cu im
plicațiile nedorite la Întreru
perile competiției, cum se in
tim plă si acum, eind echipa 
națională solicită. pe bună 
dreptate, prezenta unor titulari 
rare să aibă Încredere in for
țele lor. O Încredere Întemeia
tă De calitatea jocului practi
cal. etapă de etapă, la toți fac
torii pregătirii, 
fizic si psihic, 
lor. armonioasă, 
fi însușite, mai 
sigur. elementele 
complet de înaltă competitivi
tate.

In felul acesta vedem noi re
zolvată. In timp, „problema 
problemelor" in jocul de fot
bal : obținerea golului. Și „to
nul" in această esențială direc
ție trebuie dat. se înțelege, de 
protagonistele competiției in
terne.

Gheorghe NICOLAESCU

tehnic, tactic. 
Din Îmbinarea 
temeinică, pot 
repede si mai 

fotbalului

ARBITRII ETAPEI
DE SÎMBĂTĂ

DIN DIVIZIA „K‘

Dinamo :
- L. Să- 

C

va-

A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Timișoara : I. Crăciunes- 
ea (Rm. VUcea) — M. Bădici 
(Caracal) și J. Grama (Bucu
rești).

F.C. Bihor — F.C. Argeș :
M. Niculescu — V. Alexandru 
(ambii din București) și L 
Tărcan (Reghin).

Politehnica Iași - 
L Igna (Timișoara)
lăgean (Satu Mare) și 
Gheorghe (Suceava).

Gloria Buzău — F.C.M. 
șov : M. Salomir — M. 
(ambii din Cluj-Napoca)
N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

Rapid — Chimia Rm.
cea : A. Porumboiu (Vaslui) — 
M. Axente (Arad) și O. Ștreng 
(Oradea).

F.C. Olt — Universitatea Cra
iova : V. Antohi — M. Stă- 
nescu și C. Popa (toți din Iași).

Jiul — Steaua : FL Popescu 
— L Coț (ambii din Ploiești) 
și AL Mustățea (Pitești).

S.C. Bacău — F.C. Baia Ma
re : V. Curt (Medgidia) — A. 
Gheorghe (P. Neamț) și M. 
Peneea (Roșiori).

Sportul studențesc — Cor- 
vinul : R. Petrescu — L. Măe- 
rean (ambii din Brașov) și 
Ș. Necșnlescu (Tîrgoviște).

CALCULAȚI VIITORUL TRASEU AL CAMPIONATULUI!
Vă oferim, drept ghid, tabelul sinoptic al rezultatelor de pină

acum și partidele care mai sint de disputat in Divizia ,,A"

• .COFA SILVIU PLOEȘ- 
TEANU- (ediția a XIII-a) a 
revenit echipei Nitramonla Fă
găraș. care a întrecut pe ICIM 
Brasov in ambele manse ale 
finalei : 2—0 la Brașov și 1—0 
la Făgăraș. (Carol GRUIA — 
coresp.).

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
STEAUA 3—3 (1—8). Au mar
cat : I. Gușe (min. 40 șl 60) șl 
Bumbescu (min. 67 — autogol) 
— Petrolul, Tătăran (min. 54), 
Radu II (min. 62 și 80) — 
Steaua. Steaua a folosit urmă
torul „11" : Ducadam — Iovan, 
Beloded ici. Bumbescu. Bărbu- 
lescu — Stoica. Tătăran. Puș
caș. Majaru — Balint. Radu II. 
Au mai jucat : Stîngaciu. Lă
cătuș. Eduard. Ruse. (1. TANA- 
SESCU — coresp.).

• ELECTRICA TITU — 
RAPID BUCUREȘTI 3—2 (1-8). 
Au marcat : Pachițeanu (min. 
24 si 65) Si Stan (min. 60) — 
Electrica, Agiu (min. 50) și Rada 
(min. 75 — penalty) — Rapid. 
(N. ILIESCU — coresp.).

S. Haragea (Lie. ind. 1) si M. 
Pîrvu (Lio. ind. 2) • LA SLA
TINA, In organizarea A.S. Voin
ța s-au desfășurat timp de două 
zile întrecerile etapei județene a 
..Cupei Voința" la atletism. Găz
duită în sala de sport a Comple
xului sportiv .1 Mai", competi
ția a reunit la start tineri spor
tivi și sportive din Caracal. Co
rabia, Balș. Slatina. Iată cîțiva 
dintre cîștlgători : Maria Tilea, 
Ileana Geantă. Mirela Mitroi. 
Ana Enache (toate din Slatina), 
Alexandra Cranta, Virginia Sandu 
(Corabia) — la fete. George Po
pescu (Slatina) și Florin Cărbu- 
năru (Corabia), la băieți.

RELATĂRI DE LA : I. Căpățî- 
nă, Gb. Simion, M. Avanu, B. 
Teirău N. Magda și C. Bughea.
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Publicînd mai sus tabelul 
rezultatelor meciurilor dispu
tate pină acum in primul cam
pionat al tării, vă oferim, sti
mați cititori, un — sperăm — 
interesant subiect de discuții 
(cineva spunea că fotbalul este 
frumos nu numai prin ceea ce 
oferă pe verdele gazonului, ci 
Si prin... discuțiile pe care le 
stimeste orice meci, atit înain
te cit si după disputarea lui), 
tn mod special am lăsat libere 
spațiile celor 81 de partide (din 
totalul de 306) care mai sint 
de jucat, pentru a fi comple
tat de dv., eu rezultatele 
fi înregistrate.

Cele nouă etape care 
sint de disputat vor fi. .. 
telege. hotăritoare pentru cei 
doi „poli" ai clasamentului. 
Chiar dacă Steaua se prezintă 
înaintea sprintului final cu « p 
avans, ea mai 
va hopuri de 
fi partidele cu 
tracandidată la 
(et. 29), apoi cu Universitatea 
la Craiova (et. 33). dar si cele 
de la Petroșani 
Hunedoara (et. 
Timișoara (et 
și Dinamo, in 
cu Steaua, mai 
ficile la Brașov (et. 81) și la 
Oradea (et. 33). Asta despre 
primele locuri. In ceea ce pri
vește ultimele trei trepte ale 
clasamentului, mai bine zis în 
disputa pentru... evitarea lor. 
sint angrenate mult mai multe 
formații, totul (sau aproape 
totul) deoinzînd de foarte

multele rezultate care pot in
fluența —
— această 
o dată cu 
hii. Totuși, 
ni se par
Bacău — _ _
26) . Chimia — F.C. Olt (et
27) . F.C. Baia Mare — Chimia

ee vor

mai 
se in-

are totuși cîte- 
trecut. cum ar 
principala oon- 

titlu, Dinamo

(et. 26). de la 
28) sau de la 

31). după cum 
afara intîlnirii 
are jocuri di-

direct sau indirect 
.bătălie" declanșată 

prima etapă a turn
eele mai importante 
a fi meciurile S.C. 

F.C. Baia Mare (et

(et 29). I Argeș
Baia Mare (et. 32). Jiul — Chi
mia si F.C. Baia Mare — Po
litehnica Timișoara (et. 33) fl 
chiar F.C. Qlt — F.C.M. Brașov 
sau Chimia —, Sp. studențesc; 
programate In ultima etapă. 
Dar. desigur că mai not apărea, 
cum spuneam, si altele».

ȘjMflW ȘANSA JOCULUI...
Am subliniat In repetate 

rinduri că formarea «nul ju
cător de fotbal e ud lucru 
foarte greu, procesul e la- 
dekingat ti influențat de o 
sumedenie de factori, unii ea 
pondere mai mare, alții de 
mal mică Importantă- DM 
grupa primilor tace parte 
ti competiția. Este fapt in
discutabil că fără SA JOACB 
— $1 să joace mult, c<t mai 
mult — nici un copil sau ti- 
năr ajuns totr-un centru sau 
ctub școlar nu va putea urca 
treptele spre performantă. Din 
acest motiv, acest sine qua 
non, au apărut (si am lău
dat) inițiativele unor cluburi 
ca F.C. Argeș. Mureșul Deva, 
C.S.Ș. Piatra Neamț. F.CJL 
Brașov (pentru atractivele tur
nee de sală) d C.S.Ș. Lucea
fărul Bacău pentru ..Cupa 1 
Mai", desfășurată in vacanța 
de primăvară a elevilor d a- 
juneă acum la ediția a vn-a 
(cîștlgătoare 7 C.S.Ș. „Aripi" 
Pitești — grupa mică ti C.S.8- 
Luceafărul Bacău — grupa 
mare).

Această competiție băcăuană.

excelent organizată, a fost șl 
Mm apreciată de-a lungul o* 
dtțiaor trecute, atit de spec
tatori (multi ti darnici ta •* 
păaoze), ctt ti de antrenorii 
mu profesorii echipelor parti- 

Si A fOSt A.OTecia.tă 
pentru simplul, foarte simplul 
motiv «t I-A AJUTAT, ote- 
riadu-Ie copiilor pe cnre-1 
pregătesc șansa jocului. Nu
mai că iată. ieri, venind M 
ședința comisiei centrale de 
juniori. din care tace parte. 
Dumitru Varodin. directorat 
clubului băcăuan, ne destăi
nuia foarte supărat eă „anul 
acesta multe cluburi pe car? 
le-am Invitat, ram sint Li
ceul t Iași, Dinamo București, 
Unlrea-Dinamo Focșani, C.S.Ș. 
Piatra Neamț, șl pe care 
le-am așteptat pină tn ultima 
clipă, n-au mal venit 1 Pă
cat».".

Intr-adevăr, păcat Desigur, 
motive se pot găsi nu duiu
mul. Dar, stntem cam sătul 
de motive.»

Laurențiu DUMITRESCU



FINIȘUL „ZONALULUI" FEMININ DE ȘAH

Șl... CALCULUL PROBABILITĂȚILOR
SPORTUL J

Acum, cînd au mai rămas 4 
runde, situația continuă să se 
mențină foarte complicată în 
Turneul zonal feminin de șah 
de la Tîrnovo. întrebarea care 
se află pe buzele tuturor celor 
ce urmăresc întrecerea este, 
desigur, cine vor fi cele cinci 
jucătoare calificate pentru „in
terzonale" ? înainte de a în
cerca să facem o evaluare a 
șanselor principalelor concu
rente, să privim clasamentul 
complet (Bădulescu — Grosch 
1/2—1/2) :

Veroci 10—4, Ivanka 10—5, 
Nuțu, Brustman, Boiadjeva 
91/2—41/2, Erenska 9—5, Vois
ka, Grosch 81/2—5 1/2, Olărașu 
81/2—61/2, Wiese 8—6, Bădu
lescu 8—7, Polihroniade 6 1/2— 
71/2, Jagodinska 6—8, Anghe
lova 5 1/2—8 1/2. Savova, Ereto
va, Madl 41/2—9 1/2, Modrova 
2 1/2—12 1/2, Skacelikova 9—12.

După cum apreciază majori
tatea comentatorilor. într-o a- 
semenea situație, și 
asemenea turneu, cu_____
impar de concurente, calculul 
trebuie făcut ținîndu-se cont, 
în primul rînd, de punctele 
pierdute. Se socotește, și cre
dem noi pe bună dreptate, că 
pot intra — practic — în dis
cuție candidatele care, la a- 
ceastă oră, au mai puțin de 6 
puncte pierdute. Sint 8 jucă
toare, în această situație. Să 
vedem ■ ce program are fieca
re dintre ele în acest finiș :

Veroci (Elo 2280) — Anghe
lova (a), Boiadjeva (n). Wiese 
(a), Jagodinska (n) ;

Ivanka (2200) — liberă, Olă
rașu (a), Voiska (n). Savova 
(a) ț

intr-un 
număr

Nuțu (2155) — Wiese (a), 
Jagodinska (n), Madl (a), Sl^i- 
celikova (n) -,

Brustman (2175) — Bădulescu 
(a), Polihroniade (n), Anghelo- 
va (a), Boiadjeva (n) ;

Boiadjeva (2075) — Eretova 
(n), Veroci (a), Grosch (n), 
Brustman (a) ;

Erenska (2195) — Modrova
(a), Bădulescu (n), Polihronia
de (a), Anghelova (n) ;

Voiska (2120) — Madl (a),
Skacelikova (n), Ivanka (a), 
Olărașu (n) ;

Grosch (2150) — Polihroniade 
(a), Anghelova (n). Boiadjeva 
(a), Wiese (n) ;

Teoretic s-ar 
riile" cele mai 
avea Zsuzsa Veroci, Dana Nu- 
țu, Agnieska Brustman și 
Hanna Erenska. Dar, firește, 
numai teoretic...

Un alt element curios al 
acestui final de turneu zonal 
ar fi acela că majoritatea as
pirantelor la calificare — con
tracandidatele Danei Nuțu — 
trebuie să le întilnească pe re
prezentantele noastre Gabriela 
Olărașu, Cristina Bădulescu și 
Elisabeta Polihroniade, care — 
cum s-ar spune — țin con
cursul în mină. Mai mult chiar, 
dacă Gabriela Olărașu ar cîș- 
tiga, să zicem, ultimele 
partide 
cat (cu 
Voiska. 
a 18-a), 
dida cu r._ _ __________

Dar să lăsăm amatorilor cal
culului probabilităților plăcerea 
de a socoti toate variantele 
acestui greu final de... partidă.

PRINTRE ÎNVINGĂTORII
TURNEULUI DE LA VIRȘET
ROMÂNUL ȘTEFANOV
• Pe primul loc trei șahiști!

părea că „se- 
ușoare le-ar

trei 
pe care le are de ju- 
Skacelikova, Ivanka și 
fiind liberă in runda 
ea ar putea chiar cân
ii 1/2 p., la calificare.

Voleriu CHIOSE

STEAUA-DIN NOU CAMPIOANĂ
(Urmare din pag. 1)

cepție cu cate se plasa, cu un 
admirabil, curaj, exact pe tra
iectoria mingilor catapultate 
de Dogărescu, Bedivan, Gra- 
bovschi sau Mocanu.

Steaua a condus și cu 8 go
luri (24—16, 25—17, 26—18, 27— 
19, 28—20, 29—21 și 30—22), dar 
parcă mai important decît a- 
vansul ni s-a părut spectaco
lul creat. Avîndu-1 pe Stingă 
la pupitru, Dumitru, Mirică, 
Drăgăniță. Berbece și ceilalți 
au realizat un joc de ansamblu 
în viteză, cu combinații spec
taculoase și aruncări fulgeră
toare și au dat acestui ultim 
meci găzduit de Capitală în 
actuala ediție de campionat o 
valoare care ne lasă să spe
răm în performanțe tot mai

bune ale echipei naționale, că
reia Steaua ii oferă cei mai 
mulți dintre „tricolori".

Au jucat echipele: 
STEAUA: N. Munteanu, 

Simion — M. Mirică (3),
Ad. 

______M. 
Dumitru (5), Ad. Ghimeș (1), 
V. Stingă (11), C. Drăgăniță 
(3), V. Niculae, D. Berbece (4), 
C. Petre, Ov. Mare (2), St. 
Birtalan (1); antrenori: Radu 
Voina și Otto Telman.

DINAMO BUCUREȘTI: 
Ionescu, V. Marchidan — 
Durău (3), M. Grabovschi 
M. Bedivan (3), I. Mocanu , 
V. Oprea, G. Dogărescu (8), L. 
Jianu, M. Antonescu; antre
nori: Ghiță Licu și Valentin 
Samungi.

Au arbitrat bine: Gh. Sandor 
și Fr. Lakomcsik (Oradea).

CI. c. 
(4), 
(2),

C.M. DE HOCHEI LA A 50 a EDIȚIE

BELGRAD. 18 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Virșeț s-a încheiat cu 
trei cîștigători : Farik Ștefanov 
(România), Fernando Braga 
(Argentina) și Aleksa Strikovici 
(Iugoslavia), 
cite 7,5 puncte 
le. Pe locurile 
situat Nebioșa 
nia), Dimitar 
Spiridonov 
Nenad Șulava, Pedrag Kova- 
cevici (ambii Iugoslavia) — 
cu cite 6.5 puncte. Cel 
treilea jucător român, 
Ungureanu, a totalizat 
puncte.

La turneu, disputat in sistem 
combinat (primele cinci runde 
in „sistem Berger" și următoa
rele șase in „sistem elvețian"), 
au participat 24 de concurenți.

care au realizat 
din 11 posibi- 

următoare s-au 
Ilijin (Româ- 
Lalev, Nikola 

(ambii Bulgaria),

de-al
Emil

5,5

PRAGA. în marea „Spor- 
tovni Hala" din capitala Ceho
slovaciei au început miercuri 
întrecerile celui de-al 50-lea 
campionat mondial de hochei 
pe gheață. Cu o excepție, fa
voritele s-au impus net în 
runda inaugurală. Iată rezul- 
tau.R.S.S. — S.U.A. 11—1 (3—1, 
5—0, 3—0). Au înscris : Maka
rov — 4, Bîkov — 
detski, Homutov, 
Varnakov, respectiv 
14 000 spectatori.

Canada — R.D. _ _______
9—1 (3—0, 1—1, 5—0). Marca
tori : Lidster, Vaive — 2, An
derson — 2, Taylor, Lemieux, 
Tanti, Francis, respectiv Kuhn- 
ke. 1 000 spectatori.

Cehoslovacia — Finlanda

3, Droz- 
Tiumenev, 

Mantha.

Germană

JURUL CICLIST NIEDERSACHSEN"
MtlNCHEN, 18 (Agerpres). — 

Competiția eicllstă internațională 
„Turul Niedersachsen”, desfășu
rată în 9 etape pe șosele din 
R.F. Germania, a revenit rutieru
lui Uwe Ampler, din R.D. Ger
mană, urmat de coechipierii săi 
Raab, la 33 s șl Radtke, la 1:24. 
Pe echipe a ciștigat R. D. Ger
mană, secundată de U.R.S.S. For
mația României a ocupat locul 8.

NUMEROASE MECIURI INTERNATIONALE
• Echipa Ungariei calificată pentru turneul final din 
Mexic # Elveția a egalat în ultimele secunde in meciul 
cu U.R.S.S. £ R. F. Germania — Bulgaria 4-1 • 

2—1 # Știri, rezultatePolonia — Finlanda
• Miercuri seara au avut loc 

două meciuri importante în pre
liminariile C.M. In grupa a 5^a, 
la Viena, echipa Ungariei, în 
mare vervă de joc, a obținut o 
victorie dară in fata selecțio
natei Austriei, cu 3—0 (2—0) șl 
este deja calificată pentru tur
neul final (cea de a patra pînă 
acum, după Mexic, ' "
ruguay). ~ ‘ “
gare au 
(imn. 21 
In fața 
arbitrul 
condus 
Koncilia 
Deogeorgi (Tiirmer) 
Hermann, 
Krankl, 
UNGARIA : Disztl — Sallai, Both, 
Garaba, Peter — Kardos, Nagy, 
Nyilasi, Detari — Kiprich, 
Eszterhazy. Iată
1. Ungaria
2. Olanda
3. Austria
4. Cipru

Italia și U- 
Golurile formației un- 

fost marcate de Kiprich 
și 33) și Detari (min. 46). 
a 20 000 de spectatori 
Baumann (Elveția) a 

formațiile î AUSTRIA : 
— Lainer, Weber, Pezzey, 

. Prohaska,
Jara — Schachner, 

Oberacher (Polster) ;

clasamentul :

ȘAPTE DECENII DEDICATE FOTBALULUI
„ ^25 aprilie Sir Stan- 

ley “Rous va aniversa 
90 de ani. dintre care 
70 i-a 
lui în 
special 
a fost 
ședințe 
balistic 
din 1961 
In timpul ___________
său au fost organizate 
patru ediții ale „Cupei 
Mondiale” (Chile — 
1962. Anglia — 1966. Me
xic — 1970 și R.F. Ger-

PRIMUL uOC PE ULTIMUL 
Șl... INVERS I

că nu 
nici o 

două

dedicat sportu- - 
general și in 
fotbalului. Rous 
al șaselea pre- 
al forului fot- 

international. 
pînă în 1974. 

mandatului

DE PE

mania — 1974). de 
menea trei ediții 
J.O. (Tokio — 
Ciudad de Mexico 
1968 și Miinchen 
1972). In tinerețea sa a 
jucat, evident, fotbal șl 
a fost arbitru. chiar 
internațional. Este
membru al lui .Interna
tional Football Asocia- 
tlon Board. Din 1974 
Stanley Rous este pre
ședinte de onoare ai 
F.I.F.A.

De notat, că a doua clasată va 
susține un meci de baraj cu ocu
panta locului secund din grupa I 
(Polonia, Grecia, Belgia, Alba
nia). Mai sint de jucat următoa
rele partide : Olanda — Austria 
(1 mai), Austria — Cipru (14 
mal) și Ungaria — Olanda (14 
mai).
• In grupa a 6-a, la Berna 

(51 000 de spectatori pe stadionul 
„Wankdorf”), reprezentativele El
veției și U.R.S.S. au terminat la 
egalitate : 2—2 (1—1). Sovieticii
au condus de două ori șl au fost 
egalați cu 15 secunde înainte de 
fluierul final 1 Au marcat, în 
ordine, Gavrilov (mln. 36), Bregy 
(min. 43 din 11 m), Demianenko 
(min. 80) șl Egll (min. 90). A 
condus Valentine (Scoția). EL
VEȚIA : Engel — In Albon, Egll, 
Wehrli, Liidi — Geiger, Hermann, 
Barberls (Schelibaum), Bregy — 
Brigger, Cina. U.R.S.S. : Dasaev 
— Demianenko, Baltacea, Vișnev- 
ski, Larionov — Gozmanov, Alei
nikov, Gavrilov, Lltovcenko (Zig- 
matovici) — Protasov, Kondra
tiev. In repriza secundă oaspeții 
au avut trei mari ocazii, ratate 
de Protasov, 
tras un șut 
samentul :

în
lar Kondratiev a 

bară ! Iată cla-

în depla-

1. Elveția 32104-2 5
2. Danemarca 32014-1 4

' 3. Norvegia 41122-3 3
4. U.R.S.S. 30213-4 2

1 5. Irlanda 31021-4 2
De notat că echipa U.R.S.S.

mai are un singur joc 
sare : cu Danemarca. Celelalte le 
va susține pe teren propriu. Din 
această 
turneul 
clasate.
• In

— Ungaria 1—2 
xemburg 5—1.
• în C.E. de juniori : Țara 

Galilor — Belgia 3—3.
• Meciuri amicale. La Frank

furt pe Oder : R. D. Germană —

grupă se califică, 
final. primele

pentru 
două

C.E. de tineret :
• Italia

Austria 
— Lu-

5—0 (2—0, 2—0, 1—0). Au con
cretizat : Rosol — 2, Lukac, 
Richter și Ruzicka. 14 000 spec
tatori.

Suedia — R.F. Germania 
3—2 (1—1, 1—1, 1—0). Joc
echilibrat, hocheiștii vest-ger- 
mani opunînd o vie rezisten
tă, în pofida unor absențe no
tabile. Au marcat : Pettersson, 
Sarkijarvi, Hjaelm, respectiv 
Hofner și Kreis. 10 000 spec
tatori.

DOINA STĂICULESCU 
CÎȘTIGÂTOARE LA TBILISI

MOSCOVA, 18 (Agerpres). — 
In cadrul concursului internațio
nal de gimnastică ritmică, desfă
șurat în Palatul sporturilor din 
Tbilisi, sportiva română Doina 
Stăiculescu s-a situat pe locul 3 
la individual compus, cu 39,40 p, 
după gimnastele sovietice Venera 
Zaripova — 39,65 p și Marina
Nicolaeva — 39,50 p. La exercițiul 
cu măciuci, Doina Stăiculescu a 
ocupat primul loc cu 19,75 puncte, 
la egalitate cu Zaripova și Ni
kolaeva.

La competiție au participat 
sportive din 6 țări : Bulgaria, 
Cuba, Olanda, România, Franța 
Șl U.R.S.S.

Nyilasi, unul dintre cei mai 
vechi și valoroși jucători din 

echipa Ungariei
Norvegia
Krause 
Augsburg :

(0—0). A înscris 
60) • La

____ „ . __ F. Germania — 
Bulgaria 4—1 (2—1). Au înscris,
în ordine: Voller (imin. “ 
kov (min. 14), Rahn 
Littbarski 
(min.
R.F.G.
Herget, Brehme, K. H. Forster, 
Frontzek (BerthodI) — Matthăuss, 
Magath. Rahn (Jakobs), Littbarskt
— K. H. Rummenigge (Thon), V61-
ler. BULGARIA : Mihailov —
Iliev, Nikolov. Dimitrov, Petrov
— Zdravkov, Sadakov, Jcliaskov 
(Sirakov), Ghetov (Tanev) — Pa- 
șev, Mladenov (lancev). • La 
Opole : Polonia — Finlanda 2—1 
(0—0). Au înscris : Kukkonen 
pentru oaspeți (min. 58), respectiv 
Zmuda (min. 69) și Palasz (min. 
83), Finlandezii — viitorii noștri 
adversari în preliminariile C.M. — 
au aliniat formația : Huttunen — 
Petîae, Kumalainen, Pekkonen, 
Neminieni — Turunen, Houtonen, 
Kukkonen, Rantanen — Liponen. 
Helm.

1-0 
(mim.

R.

7), Zdrav- 
(min. 21). 
și Voller 
echipele :

(min. 73) 
89). Au jucat 

: Schumacher (Ștein) 
Brehme, "

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Brian Price, și el englez, care a terminat cursa 
în 5.57:00. Timpul în sine este foarte modest, deși 
el reprezintă un autentic... record mondial ! 
Price, în vîrstă de 45 ani, este cel dinții mara- 
tonist care a suportat un transplant de cord I 
In urmă cu un an el a primit Inima unul tî- 
năr de 16 ani. Iată-1 în fotografia noastră îm
preună cu dr. Terence Kavanaugh, care a efec
tuat intervenția chirurgicală, la „Toronto Rehab 
Center” și profesorul Robin Campbell, șeful cli
nicii. Toți trei au încheiat cu bine cei 42,195 km 
al faimosului maraton de la Boston. Price de- 
monstrînd. cu acest prilej, cît de mari pot fi 

posibilitățile omului iubitor de viață !
CAMPIOANA OLIMPICĂ ISI CONTINUĂ 

ACTIVITATEA
- La Tartu. în R.S.S. 
Estonă, s-a desfășurat 
zilele trecute un tradi
tional „maraton" pe 
schiuri, la startul că
ruia au fost prezent! 
peste 13000 de competi
tori. Intre aceștia s-a 
aflat și Inesa Jaunze- 
me, care nu este alta 
decît chiar campioana 
olimpică la aruncarea 
suliței în 1956, la Mel-

Rubricâ realizata

ATLETISM • Concurs de marș 
la Ciudad de Mexico, 50 km : 
Erting * *
3.59:34, 
4.02 :06, 
4.03 :47.

CICLISM • Cea de a 49-a e- 
diție a cursei „Săgeata valonă", 
desfășurată în Belgia, a revenit 
belgianului Claude Criquielion 
care a parcurs 219 km In 5.39:50. 
A fost urmat la 1:49 de italianul 
Morino Argentin și la 1:59 de 
francezul Laurent Fignon • Pri
ma etapă a circuitului (open) de 
la Sarthe (Franța) a fost cîști- 
gată de polonezul Zanon Jaskula 
25:44 pe 20 km (medie orară de 
47,700 km).

HALTERE • La Hangzhou 
(R. P. Chineză) au loc campio
natele Asiei. întrecerile la cate
goria 67,5 kg au fost dominate 
de sportivul chinez Lin Xiang- 
xiaong care s-a clasat pe primul 
loc cu un rezultat de 310 kg. La 
stilul aruncat. Kim Gwan Taek 
(R.P.D. Coreeană) a reușit un 
nou record continental cu 
172,5 kg

RUGBY • In cadrul turneului 
pe care echipa S.U.A. îl între
prinde în Japonia, la Shizuoka

formația americană a întrecut se
lecționata Kanto cu 34—9.

ȘAH • După trei runde în tur
neul de la Moscova conduc so
vieticii Oleg Romanișln. Rafael 
Vaganian si Serghei Dolmatov cu 
ctte 2 p.

TENIS • In cadrul „circuitului 
feminin”, în finala de dublu a 
turneului de la Hilton Head Is
land, cuplul Pam Shriver, Rosa
lyn Fairbank a dispus de pe
rechea Zvetlana Șenneva, Larisa 
Savcenko cu 6—1, 6—1 • în cla
samentul „Marelui Premiu — Na- 
bisco” situația este următoarea : 
1. McEnroe 
692 p, 
658 p, 
598 p 
loc se 
Smid

1.
Andersen (Norvegia) 
Pedro Aroche (Mexic) 
Jorge Llopart (Spania)

2.
3.Consta tarea 

trebuie făcută i 
leeătUră între 
competiții de același fel. 
ori ' ' ‘ " .......
ale 
nu 
de 
nl

lemn” care se oferă 
deținătoarei „lanternei 
roșii”. Clasată ultima 
in 1984. formația Irlan
dei a obținut anul a- 
cesta laurii victoriei. 

Anul trecut, titlul 
campion mondial 
tineret în proba 
spadă a fost cîștigat _ 
sportivul italian Sandro 
Resegotti, 
favorit șl 
competiție 
scrimei, la 
landa) Numalcă 
această 
s-a clasat 
adică ultimul dintre fi- 
nallștii probei de spa
dă !

MONDIAL I
• A 89-a ediție a maratonului de la Boston a fost 

cîștigată. luni, pentru al doilea an consecutiv, de 
Lbritanicul Geoff Smith fost jucător de fotbal 

la F.C. Liverpool. Intre concurenți s-a aflat și

I
I

I

intre două ediții 
aceleiași competiții 
este, așa. o vorbă 
duh ! Două exemple 
șe par foarte edifi

catoare, 
de pildă, 
competiție 
„Turneul celor 5 
țlunl” echipa Scoției a 
triumfat manifestind o 
evidentă superioritate, 
în time ce anul acesta, 
același XV a încheiat 
disputa pe ultimul loc. 
pentru care a primit 
tradiționala „lingură de

RECORD

Anul trecut, 
în faimoasa 

rugbystică 
na-

de 
de 
de 
de

evident mare 
la recenta 
a tineretului 
Arnhem co

de 
dată Resegotti 

al optulea.

bourne (53,86 m). Ine- 
sa. astăzi în vîrstă de 
53 ani, este asistentă Ia 
Facultatea de ortopedie 
a Institutului de me
dicină din Riga. Ea a 
rămas o statornică în
drăgostită de sport, de 
mișcare, ceea ce și ex-" 
plică, desigur, partici
parea el la „marato
nul” de schi de 
Tartu.
de Romeo VILARA

1175 p, 2. Mayotte 
Davis 664 p, 4. Connors 

5. Lendl 650 p, 6. Smid 
etc. La dublu, pe primul 
află Pavel Slozil și Tomas 
• Turneul de la Houston 

(Texas) : Vilas 
6—2, Lloyd 
McNamee — 
Krishnan — 
6—4, Curren

3.

Amritraj
— Cash 6—2, 

NystrOm 6—1.
Gilbert ‘ ‘ 

— S.
6—3, 

Mayer
6—4.

VOLEI •
(femei) : Grecia 
Austria — Spania 3—2. Elveția — 
Anglia 3—0. Franța — Belgia 3—2.

„Cupa primăverii*
Israel 3—0,


