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CINSTIRE MUNCII PENTRU TARA
Împreună cu lumea muncitoare, cu forțele re

voluționare și progresiste de pretutindeni, po
porul nostru sărbătorește mîine Ziua muncii, 

a solidarității internaționale a celor ce muncesc.
Se împlinesc 95 de ani de cînd cea diniii zi 

a lunii mai a devenit pentru proletariatul de 
pe toate meridianele globului o zi de puternică 
afirmare a conștiinței sale de clasă, a solida
rității sale în lupta împotriva exploatării și asu
pririi, pentru dreptate, libertate și un trai mai 
bun, pentru transformarea radicală a societății, 
pentru progres și pace.

Sub semnul acelorași simboluri militante a 
fost celebrată și în țara noastră ziua de 1 Mai 
Încă din primul an (1890) al proclamării ei ca 
sărbătoare a făuritorilor de bunuri materiale. Pe 
măsura dezvoltării și fortificării mișcării mun- 
eitorești, a maturizării sale politice, dar îndeo
sebi o dată cu crearea Partidului Comunist 
Român — devenit pivotul în jurul căruia au 
gravitat energiile naționale, forța care a mobili
zat la luptă unită clasa muncitoare —. ziua de 
1 Mai a fost marcată de acțiuni din ce in ce 
mai ample și mai ferme împotriva exploatării 
Si asupririi sociale și naționale, pentru un trai 
•menesc și drepturi democratice, pentru înlătu
rarea vechiului regim burghezo-moșieresc și 
făurirea unei noi orînduiri sociale, pentru apă
rarea independenței și integrității patriei. Ca 
un moment esențial, de referință, va rămine in 
eronica marilor bătălii duse de clasa noastră 
muncitoare, sub conducerea partidului său co
munist, marea demonstrație antifascistă și an
tirăzboinică organizată Ia 1 Mal 1939 în Capi
tală. demonstrație la pregătirea și în desfășu
rarea căreia un rol de seamă l-au avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Petrescu 
(Ceaușescu) și pe care eu puternică vibrație 
patriotică o evocăm în această primăvară, cînd 
aniversăm împlinirea a patru decenii de Ia mă
reața victorie asupra celui mai cumplit dușman 
al omenirii, fascismul.

In noua epocă deschisă prin actul istoric vic
torios de Ia 23 August 1944, ziua de 1 Mai — 
sărbătorită in mod liber, la adevăratele ei di
mensiuni — a dobindit alte sensuri și semnifi
cații. Ea oferă an de an un minunat prilej de 
trecere în revistă a marilor înfăptuiri obținute 
de poporul nostru, sub înțeleaptă eondueere a

partidului, in vasta operă de edificare a socia
lismului, precum și de cinstire a pasiunii con
structive, a muncii entuziaste și neobosite pen
tru transpunerea în viață a politicii și Progra
mului partidului, pentru continua propășire a 
patriei noastre și ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a întregii națiuni.

Mîndru de aceste mărețe înfăptuiri — obținute în
deosebi în perioada inaugurată de Congresul al 
IX-Iea al partidului, care a devenit cea mai
fertilă din intreaga istorie a țării —, poporul
nostru le asociază numelui și activității neobo
site, pilduitoare, revoluționare ale secretarului 
general al partidului, care a imprimat un pu
ternic șl necontenit dinamism dezvoltării vieții 
economice și social-politice, a stimulat efortu
rile creatoare ale întregii națiuni, a militat, cu 
consecvență, pentru adincirea democrației so
cialiste, promovarea fermă a principiilor uma
nismului socialist, al eticii și echității socialiste.

Cu convingerea că aceste infăptuiri, care de
monstrează superioritatea orînduirii socialiste, re
prezintă o contribuție concretă Ia întărirea for
țelor progresului și păcii din lumea întreagă, în
suflețesc în lupta lor pe militanții revoluționari 
de pretutindeni, poporul român își afirmă cu 
vigoare prietenia frățească și solidaritatea cu 
toate partidele comuniste, cu alte partide ale 
clasei muncitoare, cu forțele revoluționare, de
mocratice șl progresiste eu toate organizațiile și 
mișcările populare care acționează pentru cauza 
libertății naționale și sociale a popoarelor, pen
tru o viață mai bună, pentru progres, pentru 
socialism, pentru ca omenirea să se dezvolte 
intr-un climat de înțelegere, colaborare și pace.

Sărbătorind acum, din nou. ca de fiecare da
tă, cu sentimente de profundă bucurie, cu fru
moase realizări în toate sferele de activitate, ziua 
de 1 Mai, oamenii muncii din țara noastră, in
diferent de naționalitate, își manifestă și cu acest 
prilej dragostea fierbinte și recunoștința fată de 
conducătorul partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, unitatea trainică. de 
nezdruncinat in jurul partidului, al secretarului 
său general, hotărirea fermă de a înfăptui cu 
abnegație obiectivele stabilite de Congresul al 
XlII-Iea, pentru a asigura astfel ridicarea necon
tenită a României socialiste pe noi culmi dc pro
gres și civilizație.

Desen de RADU ViLARA

| ÎNTÎI DE MAI |
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Intii de Mai, simbol mereu al muncii 
In sufletele noastre a-nflorit, 
Și cutezînd cu țara către miine 
Noi. rodul muncii ei i-am dăruit.

Căci țara-i pentru noi lumina vieții,
E tot ce-avem mai bun, mai drag, mai sfint, 
Și pentru-a ei deplină înflorire
Ii dăm temei prin faptă si cuvint.

Din munca noastră împletim cunună 
Să crească însutit al țării spor. 
Și pace și unire și frăție 
înseamnă si prezent si viitor.

De-aceea ne sint brațele vinjease
Și ochii fericiți ne ard făclii, 
Ca să rodim străbuna noastră vatră, 
Să creștem faima scumpei Românii.

Și cînd Armindeni ride în petale.
Și visul nostru-i mai cutezător 
Slăvim în cîntul muncii și al păcii 
Pe-al tării ne-nfricat conducător.

VIOREL COZMA
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După „Internaționalele" României Miine, la ora 18, pe stadionul „23 August*4

VICTORIA GIMNASTELOR NOASTRE, 
IN PERSPECTIVA APROPIATELOR

ROMÂNIA - ANGLIA.
PENTRU MUNDIALUL MEXICAN

CAMPIONATE EUROPENE
Duminică, în sala „Victoria" 

din Ploiești, s-a încheiat cea 
de a 28-a ediție a Campiona
telor internaționale de gim
nastică ale României, dotate 
cu trofeul „Gheorghe Mocea- 
nu“. Un record demn de reți
nut îl constituie numărul ță
rilor participante — 23. din 
patru continente. Desigur, ne 
bucură prestigiul de care se 
bucură „internaționalele" noas
tre in lumea gimnasticii, dar 
trebuie să recunoaștem că a- 
ceastă prezentă masivă de 
gimnasti si gimnaste nu a fost 
susținută în toate cazurile de 
o valoare mai ridicată a com
petitorilor de peste hotare.

Publicul ploieștean, mare iu
bitor si cunoscător al gimnas
ticii. a urmărit cu mare inte
res evoluția fetelor din lotul 
nostru reprezentativ, care au 
lăsat, trebuie să spunem de la 
început, o excelentă impresie. 
La prima lor apariție publică 
din acest an. gimnastele noas
tre au prezentat în fata spec
tatorilor. arbitrelor sî specialiș
tilor ceea ce au acumulat la 
antrenamente, ce au pregătit 
nou în exercițiile lor în ve
derea importantelor obiective 
ne care le au în acest an : 
Campionatele europene de la 
Helsinki. „Universiada" de la 
Kobe si Campionatele mondia
le de la Montreal.

Iată, deci, destule motive 
pentru ca evoluțiile fetelor 
noastre să fi fost așteptate cu 
mare nerăbdare. Campioanele 
noastre olimpice Ecaterina Sza
bo, Laura Cutina și Lavinia 
Agaehe au demonstrat că ră- 
mîn aceleași gimnaste de mare 
valoare, cu prestații sigure si 
de un înalt nivel, care le men
țin competitive în orice între
cere de mare anvergură. Exer
cițiile lor. axate acum pe noi
le cerințe ale codului de punc
tai. cuprind elemente de mare 
dificultate si risc. îmbinate 
mult mai armonios cu cele de 
artistică In care tinuta si ele
ganta mișcărilor au o pondere 
tot mai ridicată. Am regretat 
absenta din concurs (din di
ferite motive) a celorlalte cam
pioane olimpice Simona Păuca 
Si Cristina Grigoraș dar avem 
încredere în revenirea lor.

Așteptată cu deosebit inte
res. „tinăra gardă" a gimnasti
cii noastre a confirmat spe
ranțele. Deși foarte tînără. Da
niela Silivas a impresionat 
prin dificultatea execuțiilor, 
prin siguranța manifestată. Ea 
reprezintă, de Pe acum, o cer
titudine. In Imediata ei apro
piere se află Camelia Voinea,

Paul IOVAN

A venit și ora marelui match 
cu Anglia. Întotdeauna, un 
meci cu Anglia e unul mare, 
fie că se joacă la București, 
pe Centomila, stadionul actua
lilor campioni, sau pe Maraca- 
na braziliană, unde. iată, en
glezii au ciștigat acum un an 
cu 2—0, ceea ce — spun orgo-

detă tip Bobby Charlton sau 
Moore — reprezintă un soccer 
cu un potențial incontestabil, 
recomandat, dacă vreți, de pu
ternicul său campionat, de se
ria engleză din cupele euro
pene. marcată și anul acesta 
prin cuplul Everton-Liverpool, 
și. în general, de o (ca și) ine-

(Continuare in pag. a 4-a)

ROMÂNIAi NEGRILA

I

IOVAN
REDNIC BOLONI 

CORAȘ

testate din istoria competiției. 
La aceasta se mai adaugă un 
element concret, care nu tine 
seama de aureole. „Insularii" 
au început la fel de specta
culos preliminariile pentru .e- 
uropenele" din Franța. Atunci, 
Anglia a pornit cu un 2—2 la 
Copenhaga, a continuat cu un 
3—0 la Salonic, pentru ca du
pă mai puțin de o lună să 
urmeze acel 9—0 cu Luxem
burgul. Deci, +3 „la adevăr" 
și un golaveraj de 14—2. în 
cele din urmă englezii aveau 
să fie eliminați de... Danemar
ca. fiind învinși pe Wembley.

★
Revenind în tabăra „tricolo

rilor". să spunem din capul lo
cului că palmaresul româno- 
englez din ultimii 15 ani este 
unul care ar putea să-i sur
prindă pe comentatorii euro
peni. Iată-1:

România — Anglia 
5131 3—3 5
Iar dacă mai adăugăm faptul 

că două din cele trei meciuri 
egale s-au jucat pe Wembley, 
ajungem la un și mai surprin
zător + 1 „la adevăr".

Dincolo de aceste calcule de 
avancronică, mîine. ne stadio
nul „23 August". fotbaliștii 
noștri, care au destule rezul
tate răsunătoare, mai ales tn 
ultimul deceniu. înfruntă o e- 
chipă foarte puternică, a că
rei faimă acoperă — pe dea
supra — unele rezultate mult

toon CHIRILA

LUNG
ȘTEFĂNESCU 

IRIMESCU
CAMATARU

UNGUREANU 

HAGI

Arbitru : Emilio Guruceta (Spania)

MARINER
BARNES

SANSOM
ROBSON 

WRIGHT
SHILTON

T. FRANCIS
WILKINS 

BUTCHER
STEVEN 
ANDERSON

ANGLIA
lioșii lor comentatori — nu e 
chiar o surpriză.

Un meci cu Anglia, pentru 
Mexic, e un meci in care „tri
colorii" vor să facă pasul cel 
mare, pentru a porni din nou 
'a drum. împreună cu Anglia, 
așa cum s-a intimplat acum 15 
ani. cînd Anglia și România 
au jucat, in aceeași grupă, 
grupa de la Guadalajara.

„Naționala" lui Bobby Rob
son — iată că Anglia nu mai 
poartă efigia unor jucătorl-ve-

puizabilă sursă de materie pri
mă, dovadă și faptul că echi
pa Albionului are la dispozi
ție jucători din nu mai puțin 
de 13 cluburi, tn sfîrșit. ar 
mai fi startul spectaculos din 
aceste preliminarii, cu un go
laveraj de 14—0 și cu un au
toritar +4 ..la adevăr".

Acestea ar fi argumentele 
pro. în grupul celor contra 
s-ar afla faptul că Anglia păs
trează în panoplia ei unul din 
titlurile mondiale cele mal con (Continuare în pag. t—3)
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AMPLE Șl ENTUZIASTE ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ

suita amplelor acțiuni îni- 
în întreaga țară și dcdi- 
Zilei Muncii și Zilei Tine- 

sportului — activitate

CLARIFICĂRI ÎN SERIILE I Șl A II a
au realizat, cite două victorii, 
iar a patra (Universitatea Cluj- 
Napoca) nu a obținut nici un 
succes în turneul desfășurat in 
Sala sporturilor „Dacia" din 
Baia Mare. Rezultate : DINA
MO ORADEA : 82—74 (43—26) 
cu „U“. 78—81 (33—52) cu Ra
pid 102—80 (51—39) cu IMUAS; 
IMUAS : 96—89 (45—36) cu
„U“, 85—65 (47—28) cu Rapid; 
RAPID : 119—68 (50—39) cu
„U“. Clasament : 1. Rapid
București 15 p. 2. Dinamo O- 
radea 15 p. 3. IMUAS Baia 
Mare 14 p. 4. Universitatea 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca 10 p 
(Andrei CRIȘAN — coresp.).

țiate 
cate 
rctului, ._____ ________
larg îndrăgită de cetățenii patriei 
de toate viratele — i s-a re
zervat și în acest an un loc 
aparte. Astfel. în zilele de 1 
și 2 mal, pe terenurile și bazele sportive 
asociațiilor și cluburilor au fost programate 
meroase și atractive întreceri sportive.

Din bogatul program elaborat cu acest prilej 
de organele sportive și cu atribuții in domeniul 
sportului, consemnăm acțiunile cele mai impor
tante :

Intre acțiunile sportive dedicate Anului li Tinerelului
s-aânscris ți cea tr.ițiaU și organizată de Clubul sportiv școlar „Triumf" 
din Capitali in sala de sport a ~ 
reprize de 
spectacol !

gimnastică ritmică.

ale 
nu-

SUB GENERICUL „DAC1ADC1*, 
ÎNTRECERI PCklSPORT.VE IN CAPITALA

Bucureștenii vor avea prilejul să viz..:ieze ac
țiuni sportive Ia Parcul tineretului, acolo unde 
vor avea loc întreceri de cros, biciclete, troti
nete, triciclete, ciclocros și patinaj cu role sus
ținute de tineri din sectorul 4 ; demonstrații de 
box ale sportivilor de la Dinamo. Steaua. Rapid. 
Metalul etc., asalturi de scrimă cu part: ci pare* 
floretiștilor și sabrerilor de la Stea ta. Progre
sul, cluburile sportive școlare Triumf. Energia 
Viitorul și nr. 1. Si tot acolo sint programate 
demonstrații de navo și aeromodele.

In același timp, in parcul Herăstrău vor putea 
fi urmărite, printre altele, concursuri de ca
notaj și yachting ale sportivilor de la Olimpia. 
C.S.U. Construcții. AS. Praiect. A_S Eiitronica 

1 „Cupei 1 Mai* 
irul 1. iar la Exp 

de aero auto și navomodeli 
program sportiv este prevăzui 
StrăuleștL a U.T.C.. care cu 
cros. șah. volei, handbal, teni 

gimnastică.
sportivă „Voinicelul*.
..Cupa 1 Mai- la baschet, 
șah. karting, tenis de masă 

X

onstrați 
mia R.

;e*e.

mecș.a., meciurile din 
nis al tinerilor d.i 
demonstrații

Un bogat 
baza de la 
întreceri de 
bal, demonstrații de 
, în fine, la baza 
întreceri 
handbal, 
susținute

Tot în 
de orientare turistică, in pădurea EÂnexsi. pre
cum și o excursie cicloturistică ia pidsrea 
Pusioicu. rezervată tinerii r d^i sec: t-. T St 
mai consemnăm și faptul că peste 5 000 de tiner: 
și oameni ai muncii vor lua parte la excurs-.: 
pe Litoral și Valea Prahovei.

tot-

dotate cu
minifotbaL
de copii și tineri din secio:
Capitală va mai avea Ioc un cone:

Volei juniori și școlari
S-au încheiat campionatele na

ționale de volei rezervate junioa
relor și școlarilor. Turneele fi
nale, desfășurare concom-tem. la 
sfirșitui săptăminii trecute. La 
orașele Piatra Neamț ș; Timi
șoara. au stabilit formațiBe cam
pioane ale tării, ediția 19K8: 
C.S.V. „NICOLAE TnULESCC-- 
OLTCIT CRAIOVA (I) șl C.S.S 
STEAUA BUCUREȘTI țm). Iată 
citeva amănunte de ia uit.meie 
acte ale finaleior :

9 TINERELE CRA1OVFNCE, LI 
ÎNĂLȚIME I Întrecerile celor șase 
echipe care și-au dștigas 
dreptul de a participa la turneul 
final disputat tn sala „Ceahlăul- 
din Piatra Neamț, Intr-O organ.- 
zare excelentă asigurată de către 
F.R. Volei ș‘ CJ.Li'A Neamț 
au scos in evidență o ix-auye 
net detașată ca valoare față de 
celelalte echipe. Jucătoarele era- 
iovene, antrenate de prof. Mir
cea Dumitresca (in sextetul Ba
lot Ancuța. Neeuliță Mirela, Du
mitrescu Gabriela. Chitic Maria. 
Popescu Liliana, Oprea Șoimii

„CUPA PRIMĂVERII*4
A luat sfirșit la București, pe 

poligonul Tunari, „Cupa primă
verii" la tir cu arcul. Deschisă 
tuturor categoriilor de virată, 
competiția a prilejuit o trecere 
în revistă a întregului potențial 
de care dispune această discipli
nă, la începutul sezonului in aer 
liber. Care ar fi principalele con
cluzii 1

La senioare, Aurora Chin se 
menține în fruntea ierarhiei, la 
mare distanță față de colegele 
de categorie. E momentul ca a- 
ceastă talentată performeră, se
rioasă în pregătire șl doritoare 
de a se perfecționa continuu, să 
facă un salt notabil în ierarhi
ile internaționale, eveniment aș
teptat cu prilejul Campionatelor 
internaționale ale României șl 
Balcaniadei (luna iulie), dar și 
în celelalte reuniuni cu adversari 
puternici, pe care sportiva noas
tră le are în programul acestui 
an. Dintre urmăritoarele sale se 
detașează Daniela Urițescu șl 
Gabriela Coșovan, ambele capa
bile să se apropie vizibil de 
campioană.

Seniorii nu au un lider auten
tic. Alternează în fruntea con
cursurilor Călin și Wcszelowschi 
de la Satu Mare, Stănescu de la

Institutului ajronomic ; in principal, 
de excelentă calitate și de mare 

Foto : prof. Robert FLOCA

paletă de concursuri și competiții 
masă sint prevăzute și in țară, la 

a Constanța, la Brașov și Suceava, 
la Cluj-Napoca și Tulcea, la Rm. Vilcea și 
Oradea etc., pe majoritatea bazelor sportive și 
la locurile de agrement din împrejurimi, cu 
participarea a mii de iubitori ai sportului.

® O largă 
sportive de 
Craiova și k

LA B'JZÂU, IMPORTANTE FINALE PE ȚARĂ 
LA SPORTUL DE MASĂ

Un moment de referință al activităților spor
tive d:n aciustă per.aadă il constituie tinalele 
pe Iară ale eresului tineretului dotate eu „Cu
pa Congresului al XII-lea al U.T.C." și Comple
xului aplicație „Pentru apărarea patriei", care 
vor avea drept gazdă municipiul Buzău, pro- 
r—mate in ziua de 2 mai. Cu acest prilej vor 
H cunoscuți eiștigălarii acestei îndrăgite probe 

categoriilor 15—16 ani (fetele 
i — 2 000 m) 17—19 ani (fetele 
- 3 000 m) și peste 19 ani (fe- 
lăieții — 5 000 m). foarte mulți 
i la activitatea de performanță. 

~.oc pe Stadionul 
ezenți vor putea 
(box. lupte, gim- 
la alte două ac- 
— iot atletice : 

lui Internațional 
a circa 5 003 de

ia an fost luate tnate măsurile orga- 
destiaate să asigure reușita deplină 
frcmeaae acțiuni spurtive de masă.

>c in prea desfășurării marelui fo- 
neretuM — Concesii al XII-lea al 
■wanogft de puternică s> entuziastă an- 
îcwugalai nostru tineret in muncă, 

ieoitnîrea sar-inilor izvorite din isto- 
iriri ale Congresului a! XTTI-Iea a!

— _ :: ? 
re ei as;

U-T.C.

Pentru 
ricele

ce*
•im

prilejul

Liberi u STAMA

CÂMPÎO^Ht SI-MJ PAS1UM IlîlURIlt

La sfirșitui săptămînii 
cute s-au disputat 
celui de al treilea tur 
pei F.R. Baschet" si 
ca între 10 și 12 mai 
loc partidele ultimului 
după care vor fi cunoscute fi
nalistele. Pînă acum a fost 
clarificată situația în seriile I 
și a Il-a, din care Steaua, 
ICED-CSȘ 4, Dinamo București 
si CSU Balanța Sibiu si-au a- 
sigurat calificarea în turneul 
final 1—6. In seria a IlI-a. si
tuația va 
ultimul 
turneului

SERIA
Turneul 

sporturilor 
minat de campioana tării. Stea
ua. învingătoare în toate cele 
trei întilniri susținute. în care 
a înscris de fiecare dată peste 
100 de puncte. în contrast, for
mația gazdă, deși a evoluat 
mai bine decît la turneele an
terioare. nu a cistigat nici un 
ioc. Rezultate : STEAUA :
113—90 (54—44) cu ICED. 126— 
89 (56—55) cu Academia Mili
tară. 102—87 (40—47 !) cu Po
litehnica Iași ; ICED : 100—88 
(54—47) cu Academia Militară, 
105—93 (56—49) cu Politehni
ca Iași ; ACADEMIA MILITA
RĂ : 109—102 (49—52) cu Po
litehnica Iași. Clasament : 1.
Steaua 17 p. 2. ICED-CSȘ 4 16 
p. 3. Academia Militară Meca
nica Fină 12 p, 4. Politehnica 
CSS Unirea Iași 9 p. (Alexan
dru NOUR — coresp.).

SERIA a H a
In sala Floreasca, Dinamo 

București a obtinut incă trei 
victorii și continuă să fie sin
gura echipă neînvinsă dintre 
cele 12 participante la com
petiție. Turneul a fost echili
brat. dovadă fiind cele trei 
meciuri încheiate la diferențe 
de două-trei puncte. Rezulta
te : DINAMO BUCUREȘTI : 
89—72 (46—35) cu Politehnica
București. 84—-74 (45—37) cu
CSU Sibiu. 104—33 (44—40) cu 
Farul ; CSU : 74—72 (44—29)
cu Farul. 69—67 (38—33) cu Po
litehnica ; POLITEHNICA : 
32—80 (52—33) cu Farul. Cla
sament : 1. Dinamo București 
18 u. 2. CSU Balanța Sibiu 14 
p. 3. Farul CSS 1 Constanta 
12 n. 4. Politehnica Sportul 
studențesc București 10 p.

SERIA a III-a
Trei echipe (IMUAS. Rapid 

București si Dinamo Oradea)

tre- 
jocurile 
al „Cu- 
urmează 
să aibă 
turneu.

fi clarificată după 
turneu.

3
I

Rezultatele
Si unele amănunte:

desfășurat în Sala 
din Iasi a fost do-

TURNEELE FINALE ALE CELOR MAI

Gheocghe DEDiU
9 „B1SUX." JUNIORILOR DIN 

CALEA PLEVNEJ. Fără du rupe, 
la Timișoara echipa CS.S. Stea
ua (antrenori. M. Rauch — V. 
Paraschiv) s-a arătat cea mai 
completă formație (bine cLădită 
fizic și cu un bagaj tehnico-tac-

LA TIR CU ARCUL
Ploiești, Bobu de la București, 
uneori (rar, in ultima vreme) 
Eerki de la Tirgu Mureș. Situa
ția nu e de natură să bucure, 
pentru că egalizarea este Ia ni
vel mijlociu, nici unul dintre toți 
aceștia nereușind să se trans
forme într-o valoare autentică.

REZULTATE TEHNICE, 
FITA, senioare : 
(Steaua) 2458 p, 
țescu (Minerul) 
briela Coșovan 
2227 p; seniori: 1 
ința Satu Mare) 2393 p, 2. V. 
Weszelowschi (Voința Satu Ma
re) 2356 p, 3. A. Berki (Voința 
Tirgu Mureș) 2290 p; junioare 1: 
1. Diana Nieolaescu (Olimpia) 
2202 p, 2. Angela ștefan (Mine
rul) 2120 p, 3. Iuliana Fodor 
(C.S.M. Iași) 2096 p; juniori I: 
1. F. Iliescu (C.S.M. Iași)

dublu
1. Aurora Chin
2. Dorina 
2232 p, 3.
(C.S.Ș.

1. I. ----
I 2393

Uri- 
. Ga- 
Răd.) 

Călin (Vo- 
P, 2. “

Satu

.ori

laturilor reprezentative 
-.ere*. sau juniori, 
sa Di na mc a avu: 
dență constant bună ca 
-LS.A. Eleetromareș <
pon:b lit pentru un joc mo
dera și spe—-aeulos. Această ul
timă remarcă st* valabilă și 
pentru juniorii timișoreni. cu 
amendamentul că frumoasele lu
cruri arătam de el in dinamica 
îocuiui. ta blocaje si in atac, au 
tost anulase de supărătoare nea
tenții și chiar supe: “ 
a ■ ____
In sfIrșit C.S.S. Caransebeș, 
foarte puține 
impresia unet ec 
gătită, deși in lot 
elemente destul de

in
|il și chiar superficialități in- 
m te momente ale meciurilor.

.. cu 
excepții, a lăsat 
■htpe to .al r.epre- 

eitevaexistă 
dotate.

1.CLASAMENTUL :
STEAUA BUCUREȘTI 10 p
2. Dinamo
C.S.S. Tg M. t p (1»:2). 4. C^.S. 
Baia Mare 7 p (8:11). 5. C.S.S. 
„Poli- 6 p (7;i4), 6. C.S.S. Ca
ransebeș 5 p (3:15).

Stelior IRANDAFIRESCU

c&s. 
(15:1). 

Bac.) 9 p (12:4), 1.

5.

VALOROȘI BASCHETBALIȘTI JUNIORI
De milne pînă duminică se 

vor desfășura, in Sala sportu
rilor din Constanța, turneele fi
nale ale Diviziei școlare șl de 
juniori la basc -. la care iau 
parte echipele c—uite pe locu
rile 1 și 2 in se. u. adică : BĂ
IEȚI: C-S.Ș. Mediaș (antrenor 
O. Șerban). Lie. matematică-ttzi- 
că Pitești (G. Ziguli), C.S.Ș. 
Meiaiotehnica Tg. Mureș (D. Ma
lic), C.S.Ș. Viitorul Universita
tea Cluj-Napoca (V. MoidovanH 
C.S.Ș. 4-ICED București (L. Că
lin). C-S-S. Steaua (C. Moldo- 
vanu), C.S.Ș. 1 — Farul Con
stanța (M. Hondrilă), Dinamo 
București (T. Giurculescu); FE
TE: C.S.Ș. Viitorul Universitatea 
Cluj-Napoca (H. Pop), C.S.Ș. 
Brașovia (Octavia Simon). C.S.Ș. 
2 Oradea (Bona Ghiță), CS.Ș. Sf. 
Gheorghe (Kato Vancsa), C.S.Ș. 
Rm. Vilcea (AL Moise). C-S.$. 1 
Constanța (L Adrian), Cdî.Ș. 2- 
Progresui București (Cristina Tă
băraș). C.S.Ș. 4 București (Gh. 
Lăzărescu). Anul trecut titlurile 
au fost cucerite de C.S.Ș. Rm. 
Vilcea (fete) și C.S.Ș. 4-ICED 
(băieți).

Amintim că echipele clasate pe 
ultimul loc In fiecare serie au 
retrogradat In campionatul de 
calificare pentru Divizia școlară 
șl de juniori.

MECIURI SPECTACULOASE
ÎN CAMPIONATUL DE LUPTE LIDERE
Duminică s-au disputat între

cerile celei de a 3-a etape a 
campionatului republican pe e- 
chipe la lupte libere.

. . 2168 p,
JIabian (Minerul) 2164 p, 

Matei (C.S.M. Iași) 2055
Pulii 

., Carmen 
Bulbuc (Voința Satu Mare) 1664 
p, 3. 'tuikd Gordan (Voința Sa- 
tu Mai'e) 1520 p: juniori II:

Hăvîrnean
2. M. Fîrdea (Voința*

R. Pavel

2. V.
3. I.
junioare II: 1. Mihaela 
(C.S.M. Iași) 1786 p, 2.

(C.S.M. Iași)c.
p.Mare) 1875 p, 3. 
ința Satu Mare) 1827 p.

p;

1. 
2121 

Satu 
(Vo-

REZULTATE TEHNICE e Ora
dea (S-au desfășurat două re
uniuni — în sala C.S.Ș. 1 și in 
sala Armatei): A.s.A. Oradea 
7—3 cu U.M. Timișoara șl 7—3 
cu C.S.M. Reșița, U.M. Timișoa
ra — C.S.M. Reșița 5—5; înfră
țirea Oradea 8—2 cu Comerțul 
Tg. Mureș și 7—3 cu Steagul ro
șu Brașov; Steagul roșă Brașov 
— Comerțul Tg. Mureș 6—4. 9 
Satu Mare: Unio Satu Mare 7—3 
cu C.S.M. Cluj-Napoca și 8—2 cu 
C.S.M. Rapid Arad, C.S.M. Ra
pid Arad — C.S.M. Cluj-Napoca 
7—3. • Vaslui: c.S. Viitorul
Vaslui 5—5 cu Rapid București și 
7—3 cu C.S. Brănești-Ilfov, C.S.

Brăneșii-Iifov — Rapid 5—5 9
Lugoj: Metalul IURT Lugoj 3—3 
cu Dinamo Brașov șl 6—4 cu 
Armătura Zalău, Dinamo Brașov 
— Armătura Zalău 3—3. 9 Brăi
la: Progresul Brăila 6—3 cu 
drotehnica Constanța șl 2—7 
Nicollna Iași, Nicolina Iași 
Progresul Brăila 7—3. •
Gheorghe: Lemnarul Odorheiu 
Secuiesc 5—5 cu C.S.M. Sf. 
Gheorghe și 6—4 cu Constructo
rul Hunedoara, Constructorul 
Hunedoara cu Lemnarul Odor
heiu Secuiesc 5—5 9 București 
(sala Progresul): Vulcan Bucu
rești 7—3 cu Jiul Petrila și 8—2 
cu Electra București, Jiul Petri
la — Electra București 8—2; (sa
la Rapid): C.S. Onești 7—3 cu 
URBIS, 7—3 cu C.S.M. Dunărea 
Galați și 9—1 cu Forestierul Tg. 
Secuiesc.

111-
cu
Sf.

LA H
se

TR

ÎN PL

coresp.

cla 5—9,
9—1, CU 
reș 9—0; 
rul 9—4, 
structorul

AR

M.

A

în sfir 
capricios 
letismul 
trat seri 
cursurile 
multeasc 
antrenori 
ficării c 
lor cant 
rioada d 
biți in 
oar a 1 
si obțin 
valoare 
în concu 
situl săpt 
dionul 
tală. Si 
IEFS) n 
mitătoare 
tri la di

în Divizia

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ
Prima etapă a Campionatului 

Diviziei „A" la tenis de masă a 
oferit, așa cum se anticipa, mul
te partide interesante, pe prime
le locuri continuind să se afle 
Juventus MILMC-IMG București 
(feminin) și Universitatea A.S.A. 
Craiova I (masculin). Iată a- 
mănunte:

MASCULIN
BUZĂU. în organizarea bună a 

asociației Hidrotehnica s-au dis
putat întrecerile primei grupe 
valorice. Dacă rezultatele nu au 
ridicat, în general, semne de 
întrebare. Mecanică fină Bucu
rești a fost pe cale să furnize
ze o surpriză, fiind la un pas 
de victorie in fața Universității 
A.S.A. Craiova 11. Scor: 8—9. 
După ce craiovenli ajunseseră la 
7—3, s. Caurl — JuCînd exem
plar, muncind ca niciodată — 
„trage" echipa după el și: 7—7 ! 
Tiugan Învinge pe Stoica, dar 
Ghiță egalează, ciștigînd la Nef. 
Le răminea lui Călăuz și lui 
Bădescu să decidă, dar primul 
pierde ocazia să realizeze măcar 
o victorie In acest meci, deci
sivă pentru echipa sa, Mecani
că fină, outsideră, și craiovenli 
scapă cu.„ fața curată. REZUL
TATE; Universitatea I cu Hi
drotehnica Buzău 9—1, cu Me
canică tină 9—4, cu Universita
tea H 9—2; Universitatea II cu 
Mecanică tină 9—7, cu Hidroteh
nica »—4; Mecanică fină cu Hi
drotehnica »—4 (M. COSTEA).

OD. SECUIESC. Gazdele s-au 
detașat șl este greu de crezut 
că vor mal ceda poziția frunta
șă. REZULTATE: C.S.Ș. Tehno- 
utilaj Od. Secuiesc cu Știința 
C.S.Ș. 2 IJPIPS Constanța 9—3, 
cu Stlrom C.S.Ș. 2 București 9—1, 
cu Progresul IIRUC București 
9—3; Progresul cu Stlrom 9—1, 
cu știința 9—3; Stirom cu Știin
ța 9—2. (A. PIALOGA — co
resp.).

TG. MUREȘ, 
pentru „șefie", 
descurcindu-se____.___
Mureș și C.S.Ș. Sticla Bistrița. 
REZULTATE: înfrățirea cu Stl-

t

Luptă strînsă 
cel mai bine 

înfrățirea Tg.

DIVIZIA

BUCUR 
școlar I. 
mai bune 
neril șl e 
la lucru 
cătoare 
mărind
clurt atra 
lungite șl 
Otilla Bă 
2-1 (-15

Oiilia Bă 
frumoasă
geatu - 
(-17. 1 Andreea 
U). descu 9— 
mal rema 
rul de 
(Spartac) 
(Juven 
(Juventus 
Blasko, Lî 
— 5 ș.a. 
victoria 
(Juvent

Dopft desfășurarea etapei a XX-a a 
mlniae de handbal, clasamentele
1. ȘT UN Ț A 20 17 1 2 547-404 55
2. Cb1 mistui 20 17 0 3 524-445 54
3. Hfdroteti. 20 13 4 3 417-355 50
4. Rulmentul 20 12 0 t 418-359 44
5. Mureșul iO 9 5 6 422-432 43
«. TEROM 20 10 1 9 483-427 41
7. Confecția 20 7 1 12 501-421 35
S. Rapid 20 6 1 13 358-407 33
9. Text. Z. 20 6 1 13 391-446 33

10. AEM Tim. 20 6 1 13 374-449 33
11. Text. PI. *0 6 1 13 344-437 33
12. Progresul 20 3 1 10 333-450 27

MOTOCICLIȘTII,
PESTE » OM DE SPECTATORI 

LA GALAȚI...
..au urmărit, pe un traseu din 

cartierul Țiglina. un reușit con
cura de viteză In circuit, prima 
etapă a campionatului național, 
la care s-au întrecut 76 de moto- 
clcliștl din toate centrele cu sec
ții de moto, tată ciștigătoril : 
ol cmc — clasa națională — 
Gh. Boier (I M.G. Buc.) ; 50 cmc 
— sport — D. Mihăescu (Voința 
Brad) : 50 cmc — sport, fete — 
Emilia Dinu (I M.G. ~ 
cmc și 230 cmc — I.
ița Oradea) ; ataș 

E. Kcul — C. Bojilă 
biu) ; ataș 1090 cmc 
liu și Attila Toth 
Mureș).

T STRIOPOL

Buc.) : 123
Viktor (Vo- 
600 cmc — 
(Voința Si- 

— frații Iu- 
(I.R.A. Tg.

ERNEST Mt'LNER CLASAT PE 
PRIMUL LOC...

...la etapa a IV-a a campiona
tului republican de motocros, 
care a avut loc duminică pe tra
seul de la marginea orașului Zăr- 
nești (jud. Brașov). Foarte bine 
s-au comportat tn această spec
taculoasă cursă multiplul cam
pion- al țării, stelistul E. Miilner, 
și juniorul P. Gagi. care au to
talizat ' ‘
40.

maximum de puncte, cite
Iată

cmc) : 1.
40 P» 2. P.
Zârnești) 32
ua) 30 P.

clasamentul seniorilor (250 
Miilner (Steaua) 

Titilencu (Torpedo 
p, 3. Al. IUeș (Stea-

camplo 
prezln

1. Maria 
tul) 211 
Uuc (T 
Tîrcă 
Gheorghe 
Rodlca G 
6. Eszter

La 
gat ;
— tineret 
(Steagul 
juniori m
(I.R.A. T 
ni ori mici

După 
clasament 
157 p, FI.’ 
150 p, E. 
127 p și IA

Nicole
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SÎNT GRĂBIȚI

NTEĂ

Carmen

Napoca
Mu- 

tructo- Con-

început
— at- 

i-a in- 
! Con- 
se in
ilor si 

veri-
mulări- 
în pe- 
i... gră- 

sezon 
are au 

bună 
Astfel, 

sfîr-
ne sta- 

Capi- 
CSU —

pro-
me-

ată a-

runcarea sa cea mai bună a 
măsurat 86,20 m). iar colegul
ei de probă. Ion Zamfirache, a 
reușit 61.90 m. Alte rezultate 
notabile : femei : 100 tn : Car
men Sirbu (CSS 4) 11,5 ; lun
gime : Sirbu 6,38 tn, Maria 
Ionescu (Rapid) 6.13 m (ambele 
sînt junioare) ; 100 mg : Li
liana Năsțase (CSU Galați) 
13,4 ; disc : Olga Uhliuc (CSȘ 
Triumf-Dinamo) — junioară, 
52,60 m ; 800 m : Margareta 
Ghile (CSM Zalău) 2:04,4. Ni- 
coleta Vornicu (Dinamo) 2:05,4. 
bărbați : 110 mg : Liviu Giur- 
gian (Dinamo) 13,9 ; ciocan : 
Albert Meheș (Dinamo) 70,54 
m ; disc băieți : Stelică Turbă 
(Steaua) 55,42 m.

ANGLIA
l

I
I

MECIUL NR. 373

PENTRU MUNDIALUL MEXICAN
(Urmare din pag. 1)

rupului 
cele 

ne. Ti- 
văzut

lte ju- 
1, ur- 
i me
ri pre- 
scor : 
ăcean

Spartac C.S.Ș. 1, acestea din ur
mă pierzind apoi șl partida cu 
C.S. Arad (3—5) mult mai ușor 
decit se preconiza și fiind la un 
paș de a fi Întrecută și de 
Faimar B. Mare. In timp ce Ju
ventus (12 p) s-a distanțat, ne
învinsă (dar se așteaptă in con
tinuare replica C.S. Arad — ii 
p), lupta pentru evitarea uiu
mului loc a devenit acerbă. Fal
mar șl Spartac fiind, deocam
dată, la egalitate. Dar. mal stat 
trei turnee... REZULTATE: Ju
ventus cu Spartac 5—4, cu Fal
mar 5—0, cu C.S. Arad 5—3 ;

Arad cu Faimar 5—3,

sub cotă. Ei au, încă o dată, 
misiunea de a face abstracție 
de marele renume al adversa
rilor și mai au și mijloacele 
de a face ca așii să coboare 
pe pâmint , așa cum s-a în- 
timplat în toate jocurile pal
maresului de pină acum. (Cel 
dinainte de război se exclude, 
pentru că aparține unei istorii 
îndepărtate.)

Va fi un meci in care trico
lorii vor înfrunta o echipă care 
joacă la ciștig indiferent de 
stadionul pe care evoluează, un 
meci in care echipa noastră, 
deși mai puțin cotată, are o 
experiență reală — dovadă si nu
meroasele tricouri naționale ale 
„U“-lui nostru probabil — ea 
făcind proba unei inteligențe 
tactice in atitea și atitea jocuri, 
ca să nu 
cu Italia

E greu de prefigurat 
med

mari — chiar dacă nu decisi
ve — asupra grupei. Impresia 
noastră este că marea cheie a 
meciului stă în duelul celor 
două linii de mijloc, care par 
a fi compartimentele forte ale 
echipelor. De rezultatul aces
tei înfruntări, asemănătoare cu 
duelul grămezilor la rugby, va 
depinde și intrarea în arenă a 
virtuozilor din ambele echipe, 
care ar urma să facă diferen
ța. Dacă echipa României Iși 
va fi rezolvat ultimele incerti
tudini, pentru atingerea pros
pețimii și potențialului maxim
— fapt deosebit de important
— ea va putea împlini speran
țele tuturor iubitorilor fotbalu
lui nostru, care — de la un 
timp încoace — se confruntă 
mereu cu marile puteri ale

«soccerului european.

0 Partida de .hiine este cea de-a japiea limre cele două 
formații, prima disputindu-se cu aproape c jumătate de veac 
in urmă, mai nrecis la 24 mai 1939, cind Angi.a a invins cu
2— 0 (1—0), golurile fiind marcate de Broome (min. 7) și Welsh 
(min. 52). Iată formațiile utilizate atunci : ROMANIA : Pavlo- 
viei — Biirger. Sfera — Vintilă, Juhasz, Demetrovici — Orza 
Ploeșteanu, Bodola, Keuter, Dobay. ANGLIA : Woodley - Male. 
Morris -— Willingham, Cullis, Mercer (viitorul antr-nor) — Bro
ome. Goulden, Lawton, Welsh, Smith. Partida a fost condusa 
de celebrul arbitru belgian John Langenus. Reprezentativa Ro
mâniei a jucat în zece oameni, încă din min. 2 fundașul Bur
ger ieșind, accidentat, de pe teren, locul său fiind luat in dis
pozitivul apărării de extrema dreaptă Orza. înlocuirile de ju
cători nefiind permise.
• In următoarele cinci partide fiecare echipă a reușit cite 

o victorie, trei meciuri incheindu-se la egalitate. Golaveraj :
3— 3. Și, totuși avantajul este de partea fotbaliștilor români 
care au reușit două egaluri chiar la Londra, pe Wembley în 
timp ce englezii au reușit unul singur la București.
• Iată rezultatele de pină acum : 24.V.1939, București : 0—2 

t.XI.1988, București : 0—0 : 15.1.1969, Londra : 1—1 • 2.V1.1970,
Guadalajara . o—1 : 15.X.1980, București : 2—1 : 29.IV.1981 Londra : 0—0.
• Loturile anunțate de antrenori :
ROMANIA (antrenori M. Lucescu și M. Radulescu) : Lung 

(29 ani, 26 selecții). Cristian (28, 14) - portari ; Negrilă (30, 23) 
Iorgulescu (29, 39), Ștefănescu (34. 60). tovan (24. 5), Ungureanu 
(28. 33), Zare (26, 4), Andone (25. 25), Munteanu II (30 34) —
fundași ; Rednic <23. 35), Mateuț (19, 8), Klein (26 37). Bolăni 
(32, 81). Hagi (20, 18). Irimescu (26. 9> — mijlocași ; Cămălaru ... ... . . .. .. (26 21) cirțu

Univ. Craiova

cu

ne amintim decit cele 
sau Suedia.

acest 
implicații deosebit de

PS. Formațiile prezentate 
mai au unele semne de între
bare. Cele definitive vor fi 
comunicate oficial astă-seară.

(27, 44). Augustin (29, 32), Lăcătuș (21, 9). Coraș 
(29, 7) — atacanți. Cei mai mulți jucători ii dă 
— 7. de la Dinamo și Sp. studențesc — cite 4.

ANGLIA (antrenori B. Robson și D. Howe) : 
hampton ; 34, 67), Bailey (Manchester Utd. ■ 25 
Butcher (Ipswich ; 28, 29). Wright (Southampton 
som (Arsenal ; 25 49), Anderson (Arșenal ; 28

ÎN CÎTEVA
Fotbaliștii englezi s-au•

antrenat ieri după-amiazi pe 
stadionul Steaua. Au fost nre- 
zenti si cei doi .italieni- — 
Wilkins si Trevor Francis — 
sosiți Ia prinz cu avionul din 
Italia. Am înregistrat declara
ția lui Shilton, unul dintre cei 
mai vechi internaționali en
glezi. făcută la terminarea an
trenamentului : .Am găsit ■■ 
gazon de • excelentă calitate 
aici, pe stadionul Steaua. An
trenamentul a fost tare. Se
lecționerul Robson ne si pre
venise. de altfel. Meci foarte 
greu cu echipa României. Să 
vedem cum se va rezolva for
mula de echipă in absența tul 
Hateley*.

RÎNDURI...
• Emilio Carlos Guruceta 

Maro, arbitrul meciului de 
miine. de pe stadionul -23 Au
gust*. es> In virstă de 43 de 
ani. A condus pină acum peste 
170 de intilniri în prima divi
zie spaniolă Și peste 90 de 
jocuri internaționale. A fost 
prezent la două Universiade, la 
două turnee finale olimpice si 
Ia ..Mundialito*. N-a participat, 
pină acum. Ia un turneu final 
al C.M.. dar speră să realizeze 
si această performantă, cum 
dedara. recent intr-un interviu 
apărut In revista „AS-.
• Observatorul FJ.F.A.. la 

meciul dintre primele repre
zentative este G. Schneider 
(R.D. Germană). El funcțio-

Shilton (Sout- 
1) — portari 
; 21. 5). San- 

---- .------------. —. —-———„ , ... 14), Fenwick 
(Queen’s Park Rangers ; 25, 6), Watson (Norwich : 22. 3). — 
fundași ; Robson (Manchester Utd. ; 27, 40), Wilkins (A.C. Mi
lan ; 27, 67), noddle (Tottenham ; 27, 20), Williams (Arsenal : 
26,6). G. Stevens (Everton; 23,2) — mijlocași; Barnes (Watford : 20. 
16), Mariner (Arsenal ; 32, 34), T. Francis (Sampdoria ; 23. 43) 
Lineker (Leicester City ; 23, 2), Waddle (Newcastle ; 24. 1), T. 
Steven (Everton ; 22. 3). Blisset (Watford ; 27. 15) — atacanți.

nează in aceeași calitate de 
observator (dar reorezentînd 
U.E.F.A.) și la intîlnirea 
astăzi, dintre formațiile de 
neret de la Brașov.

• Cu avionul cu care a 
lătorit. de la 
restl. echipa 
selecționerul 
Finlandei. T.
urmări partida de ne 
nul -23 August*.

Miine. la Turnon, In preliminariile
de 
ti-

că-
Londra la Bucu- 

An gliei a sosit si 
reprezentativei 

Kuusela. care va 
stadio-
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Găgeatu au oferii o dispută foarte 
Foto : Aurel D. NEAGU

Spartac 5—3; Spartac cu Faimar 
5-4. (EM. F.)

TG. MUREȘ. în prima serie a 
grupei a H-a, victoriile obținute 
de înfrățirea Tg. Mureș au a- 
dus-o de pe ultimul loc pe cel 
secund, In frunte răminind cu 
un mic avantaj C.S.M. Cluj-Na
poca. REZULTATE: Înfrățirea cu 
C.S.M. 5—3, cu Metalurgistul Cu- 
gir 5—2, cu Progresul IIRUC 
București 5—4; C.S.M. cu Progre
sul 5—1, cu Metalurgistul 5—3; 
Metalurgistul cu Progresul 5—4.

In a doua grupă s-a detașat 
, Metalul C.S.ș. Bm. Vllcea, care 

a ciștigat toate cele trei tatn- 
nlrl, in timp ce fruntașa de pini 
acum (Tractorul Brașov) a tre
buit să se mulțumească cu un 
singur succes. REZULTATE: Me
talul cu C.S.Ș. Slatina 5—2, cu 
Constructorul Tg. Mureș 5—3, cu 
Tractorul 5—2; C.S.Ș. Slatina eu 
Tractorul 5—2, cu Constructorul 
5—4; Tractorul cu Constructorul 
5—3. (C. ALBU — coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I

Astăzi, la Brașov, In cadrul C. E.

INTI LN IRE A ECHIPELOR DE
„PRELUDIU" LA PARTIDA PRIMELOR

România — Anglia, un meci 
care pe „genericul- european al 
acestei săptămln: deține primul 
loc. „Preludiul" intîlnirii de 
miine, de pe stadionul „S3 Au
gust* din Capitală, va avea loc 
astăzi, la Brașov, unde se dis
pută partida din cadrul Cam
pionatului european, dintre se
lecționatele de tineret ale ce
lor două țări. Un meci extrem 
de greu pentru tinerii noștri 
jucători, avînd în vedere fap
tul că echipa Angliei se anun
ță foarte puternică, din lotul

—a„

CRATER A CIȘTIGAT „PREMIUL DE APRILIE"

TINERET,
REPREZENTATIVE

cîști- 
r 34 p kularca
2 p —

Gagi
P ju-

luc în 
Miilner 
Mureș) 
rnești)

133 p. 
resp.

Prima alergare semiclasică a 
anului a revenit lui Crater, care, 
Împreună cu Ogor, au realizat 
noi și valoroase recorduri. Per
formerul reuniunii de duminică 
a fost, insă, antrenorul T. Ma
rinescu, care a reușit trei vic
torii frumoase, cu Rezeta, Iscusit 
și Românaș, toți dovedindu-se ta 
real progres și realizlnd noi re
corduri de carieră. Alte două 
formații, G. Popescu șl S. Io- 
nescu, au reușit cite două vic
torii. Prima dintre ele a învins 
cu Sulițaș (inspirată transfera
rea lui R. Costică la această for
mație) și cu Delicat, N. Simion 
îndeplinind doar o simplă for
malitate. deoarece majoritatea 
driverilor s-au dovedit foarte a- 
patlcl, tn special G. Suditu, care

fll 4 (aprilie)

ILUSTRATE
Anglia din; a meciului România - 

itbal.
ampionatului Diviziei „A" 
pa de vară a „Daciadei" 
iii sportive in' județul Suceava

(fete) Universitatea Cluj-Napoca, o
mr“ la campionatele europene de box 

și ju-do
•uă pagini de fotografii inedite)
scrisori". „Mari sportivi, ieri și azi", 

h Caleidoscop"
E PAGINI. BOGAT ILUSTRAT.

ne-a dat o mostră de cum nu 
trebuie condus un cal (Valea). 
Cea de a doua formație a învins 
cu Hamilton și Sardonic, ambii 
ta frumoasă formă, M. Iorga $1 
V. Molse conducîndu-i fără gre
șeală. Au mal ciștigat: Janeta, 
in real progres, șl Handorf, In
tr-o cursă cu peripeții.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Românaș (Marinescu) 1:39,8,
2, Tușina, 3. Samba. Cota: ctșt.
3, ord. triplă 84. Cursa a II-a : 1.
Rezeta (C. Iorga) 1:36,9, 8. Foo- 
șa. Cota: cișt. 9, ev. 280. Cursa 
a IlI-a: 1. Sardonic (Molse) 
1:27,2, 2. Bon, 3. Daciada. Cota: 
cîșt. 7, ev. 230, ord. triplă 930. 
Cursa a IV-a: 1. Sulițaș (Costi
că) 1:29, 2. Silica, 3. Toporaș.
Cota: cîșt. 3, ev. 115, ord. triplă 
498. Cursa a V-a: 1. Delicat (Si
mion) 1:32,3, 2. Kalin. Cota: cîșt.
4, ev. 32. Cursa a Vl-a: i. Ha
milton (M. Iorga) 1:26,7, 2. Per
cutor, 3. In. Cota: cîșt. 2, ev. 
55, ord. triplă 501, triplu H—IV—VI 
1635. Cursa a Vil-a: 1. Crater 
(M. Ștefănescu) 1:24,9, 2. Ogor, 
3. Tenor. Cota: cîșt. 1,40, ev. 10, 
ord. triplă 91. Cursa a VIII-a: 
1. Janeta (Pătrașcu) 1:33,4, 2.
Florian, 3. Ama. Cota: cîșt. S., 
ev. 7, ord. triplă 1524. Cursa a
IX- a: 1. Iscusit (Marinescu) 
1:37,6, 2. zela, 3. Recrut. Cota: 
cîșt. 3, ev. 28, ord. triplă 274, 
triplu V—Vn—IX 208. Cursa a
X- a: 1. Hendorf (Popa) 1:35,0, 2. 
Jebel. Cota: cîșt. 9, ev. 422, ord. 
90.

celor 16 jucători deplasați la 
Brașov, U făcind parte din 
formații care activează in pri
ma ligă engleză. Firește, jucă
torii noștri au un moral bun 
după acea spectaculoasă victo
rie, la scor, obținută acum 
cinci ani, cu 4—0, la Ploiești, 
cind au Învins net selecționa
ta Angliei, dar partida de 
astăzi se anunță foarte grea. 
Antrenorul Cornel Drăgușin 
făcea următoarea remarcă: 
„Ne așteaptă un meci de ma
ximă importanță și, in același 
timp, de mare dificultate, fi
nind seama de faptul că in- 
tilnim un adversar care se bu
cură de o mare faimă pe plan 
continental, Anglia avînd la 
ora actuală două echipe in fi
nalele cupelor europene, Ever
ton și Liverpool. Ne-am pregă
tit cu toată atenția și încercăm 
să facem totul pentru a re
zolva jocul in favoarea noas
tră".

Selecționata României și-a 
Încheiat ieri pregătirile. Antre
norii noștri s-au oprit asupra 
următorului „11*: Stingaciu — 
Pascu, Belodedici, Bucico, Wei- 
senbacher — Văidean, Mujnal, 
Crlstea, Bozeșan — Soare, O. 
Popescu.

• Partida de la Brașov fa
ce parte din grupa a ni-a a 
Campionatului european. Pi
ni acum s-au disputat urmă
toarele partide: Anglia — Fin
landa 2—0, Turcia — Finlan
da 1—1, Turcia — Anglia S—• 
și România — Turcia 1—0.

• înaintea medului 
astăzi, clasamentul 
prezintă astfel:
1. Anglia
2. România 
I. Turcia 
4. Finlanda

de 
grupei se

A. MOSCU

2
1
3
2

englez DaveSelecționerul _
Sexton va incepe partida cu 
următoarea formație: Seaman 
(Birmingham) — Parker (Ful
ham), Adams (Arsenal), But- 
tenworth (Coventry), Pickering 
(Sunderland) — Allen (West 
Ham), Snodin (Doncaster). Wal
ters (Aston Villa) — Wilkinson 
(Everton). Cottee (West Ham). 
Rideout (Aston Villa).

Partida se va disputa pe 
dionul tineretului 
17) și va fi condusă 
gadă de arbitri din 
mania, avîndu-1 la 
W. Fokler.

Gheorghe

Sta-
ora 

bri-
(de la 

de o
R.F. Ger- 
centru pe

NERTEA

ADMINISTRAȚIA Dt STM LOTO PRONOSPDRI IfifORMHZÂ

TURNOV, 2S (prin telefon). 
Orașul Turnov, situat la apro
ximativ 80 de kilometri la nord- 
vest de Praga. va găzdui miercuri 
al treilea meci ai grupei a 8-a 
preliminare a Campionatului 
european de juniori A. cel din
tre selecționatele Cehoslovaciei 
și României. Partidă deosebit de 
grea pentru tinerii noștri jucă
tori, cunoscută fiind valoarea 
fotbalului cehoslovac. De altfel, 
prezent la meciul Cehoslovacia 
— Turcia, disputat in 18 aprilie, 
antrenorul federal Gheorghe 
Ola aprecia atlt puterea de 
luptă a echipei gazdă, cit și 
capacitatea ei tehnico-tactică. 
.Cehoslovacii au prezentat I» 
Malacky un „11“ echilibrat, ca 
o linie de mjiloe foarte activă 
și cu un 
laț două 
nosek și 
eutaate. 
turci au _ 
duri, breșe in apărarea gazde
lor, sper ca și atacanții noștri 
să se descurce si să Dună oro- 
bleme portarului Barchuc".

Juniorii noștri s-au pregătit 
tot timpul convinși că meciul 
de aici, de la Turnov. va fi de 
două ori mai greu decit cel de 
la Istanbul, pe care l-au ciști
gat în final, cu 1—0. Ultimul 
meci de verificare, susținut la 
Bușteni, cu Caraimanul, a fost 
ciștigat cu 3—0, prin golurile 
marcate de Teodorescu. Cadar 
și Chircă. A fost recuperat mij
locașul Pistol, care n-a putut 
evolua in primul meci din pre
liminarii. De asemenea, in lot 
au fost introduși fundașul Po
pescu (care poate juca și mijlo
caș de acoperire), mijlocașul 
Oloșuteanu și atacantul Cadar, 
Nuță, ușor accidentat, a făcut, 
totuși, deplasarea.

atac in care au exce- 
extreme clasice. Sta
llalias. rapide si per- 
Dar, cum si juniorii

«râs it. in citeva rin-

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 24 APRILIE. 
Cat 1:1 variantă 25% a 50.000 
lei ; cat. 2 : 3,75 variante a 17.668 
lei ; cat. 3 : 26,25 a 2.524 lei ; cat. 
4 S 116,50 a 569 lei : cat. 5 : 255,75 
a 259 lei ; cat. 6 : 9.097,25 a 40 
lei ; cat. 7 : 264,25 a 200 lei : cat. 
8 : 4.620 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA 1 ; 16.254 lei. Ciștigul de 
50.000 lei de la cat. 1 a revenit 
lui Fraenk GQnther din București.
• ASTAZI, 30 aprilie, este UL

TIMA ZI pentru procurarea bile
telor la tragerea obișnuită PRO
NOEXPRES care va avea loc 
miine. 1 mai. >n București. in 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, ou Începere de la ora 16.
• Informăm participant!! că 

agențiile Loto-Pronosport (care 
vor fi deschise miercuri parțial 
șl fol In totalitate, după progra
mul cunoscut) -or avea spre vln- 
zare bilete pentru tragerile oblș-

nuite LOTO de vineri 3 mai și 
LOTO 2 de duminică 5 mai. pre
cum șl lozuri in plic, serii obiș
nuite și speciale. Deci nu uitați 
să vă procurați in aceste 
bilete la aceste trageri care 
vor desfășura în săptămîna in 
curs.
• Numerele extrase la tragerea 

Obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 1 mal. precum și omo
logarea ciștig urilor la concursul 
Pronosport din 28 aprilie vor a- 
părea in rubrica noastră vineri 3 
mai. Omologarea cîștigurilor la 
tragerea obișnuită Loto din 26 a- 
prie a.c. se va face vineri 3 mal.

® Administrația de Stat Loto- 
Pronosport va oferi, în mod gra
tuit premii in obiecte spectato
rilor care respectă numerotarea 
locurilor înscrise pe tichetele de 
intrare la meciul de fotbal Ro
mânia — Anglia. Respectați deci 
locul indicat și păstrați tichetul 
pentru a putea intra in posesia 
premiului.

Iată formațiile probabile :

zile 
se

Cehoslovacia: Barchuc — Pi- 
varnik. Furda. Hamrick. Sobota 
— Saicek. Fryk, Nemecek — 
Stanosek. Gostiț. Hallas.

România : Leu — Pologea, 
Zamfir. Proșteanu. Pojar — 
Pistol. Lupu, Popescu, D. Sa
va — Chircă. Chivu.

Partida va fi condusă de ar
bitrul bulgar A. lașarov.

Lourențiu DUMITRESCU

Următorul număr al 
ziarului nostru va apărea 
vineri 3 mai.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARECAMPIONATUL
Echipa de polo a cîștigat turneul de la VarșoviaMONDIAL DE HOCHEI

Mulți ar dori să „controleze" acest balon. în prim plan, dinamo- 
viștii Podărescu și Zafiescu ; intre ei, prins in „clește", Văr- 

zaru. (Fază din meciul Dinamo — Steaua 12—3)
Foto : Aurel D. NEAGU

Marginalii la clapa a Xl-a din campionatul dc rugbu

PRAGA. A început turneul 
pentru locurile 5—8 ale clasa
mentului ediției a 50-a a Cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață. De acum și pînă la În
cheierea competiției se va juca 
alternativ o zi „5—8“ și apoi 
„l-4“.

în cadrul primei etape au fost 
Înregistrate rezultate normale : 
Suedia a învins R.F. Germania 
eu 5—3 (0—0, 8—1, 1—1), iar
Finlanda a Întrecut RJ>. Ger
mană cu 8—2 (2—0, 4—2, 0—0).
Clasamentul: 
(3+2+2 28-27),a

$

DINAMO - STEAUA, UN MECI CU IMPLICAȚII...
• Intr-un fel. meciul Dina

mo — Steaua, derbyul etapei a 
XI-a din campionatul de rugby, 
putea decide titlul cu nr. 68- 
Dar asta di o condiție: ca 
Steaua să învingă! Atunci, sin
gura problemă care ar fi ră
mas în suspensie ar fi fost 
aceea legată de locul secund : 
Dinamo sau Farul pe treapta 
a doua a podiumului ? Prin 
victoria sa de duminică (re
amintim : 12—3). Dinamo a re
intrat însă în lupta directă 
pentru titlu, egalind. teoretic 
cel puțin, pe Steaua, bineînțe
les cu condiția să cîștige la 
Bîrlad în etapa următoare (12 
mai), cînd principala-i contra
candidată la supremație. Stea
ua. va „sta“. ea iucîndu-și în 
devans partida din etapa a 
XH-a, cu Știinta Petroșani 
(26—0). Nici XV-Ie Litoralu
lui nu e în afara întrecerii, 
constăntenii avînd doar două 
înfrîngeri. ambele în deplasa
re: 6—9 la Dinamo, 0—3 la 
Baia Mare si o egalitate (15— 
15 cu Steaua), e drept mai 
puțin avantajoasă, fiind reali
zată acasă.

Creste, așadar, cota de inte
res pentru viitoarele etape mai 
importante ale campionatului, 
care se vor disputa începînd 
din luna iunie.
• O caracteristică a ultimei 

etape : victoria masivă a gaz
delor (considerînd-o ca atare 
si ne Dinamo), cu o singură 
excepție : succesul Sportului 
studențesc la Clui-Napoca. în 
fata echipei universitare loca
le (18—12). Bucureștenii s-au 
anaaiat ferm în acest fel în 
lupta pentru promovare în gru
pa de elită, alături — se în
țelege — de actuala lideră a 
seriei a II-a Rapid Chimia 
Buzău (mult transformată în 
bine, sub bagheta iscusitului 
antrenor emerit Petre Cosmă- 
nescu) si CSM Suceava, o altă 
revelație a acestei Serii se
cunde care — iată — își do- 
ve'i^sfe din plin viabilitatea.

® Meciul-derby al campiona
tului a prezentat publicului a- 
mator de spectacole rugbysti- 
ce si specialiștilor pe multi 
dintre internaționalii noștri cu... 
firmă. Nu ar fi prea multe de

spus despre comportarea lor. 
fiindcă notele cele mai mari 
s-ar cuveni grupului mai ve
chilor tricolori (ieșiti deocam
dată din „vizorul" selecțione
rilor). reprezentanții noului val 
suportînd din plin povara lip
sei lor de rutină. Comportări 
la nivelul așteptărilor, doar 
Mircea Paraschiv, căpitanul 
naționalei făcînd un joc bun; 
apoi. Lungu. centru de talent, 
în vizibilă creștere de la zi la 
zi. Mulțumitor s-au comportat 
Podărescu și Bucan. din tabă
ra dinamovistă. în timp ce de 
la Steaua nu au ieșit In evi
dență — fapt de-a dreptul în
grijorător 1 — dedt Murarin
(sub nivelul anilor trecut!, to
tuși). Vărzaru (cu ale sale fru
moase fente, din păcate fără— 
efect) si M. Toader. o aripă nu 
lipsită de calități, dar fără 
experiența partidelor grele. Si. 
în încheiere, o observație de 
care ar trebui să tină seama 
și federația : toți cei trei eli
minați ai partidei-derby: AI. 
Rădulescu. L. Constantin și Șt. 
Podărescu sînt prezumtivi pur
tători ai tricourilor cu frunza 
de stejar. Ne întrebăm : cum 
se împacă onoranta calitate de 
internațional cu indisciplina, 
regretabilă, a unora dintre 
sportivii noștri fruntași ? O 
temă de reflecție pentru forul 
de specialitate, pentru antre
norii lotului reprezentativ, pen
tru rugbyștii înșiși.

Dimitrle CALLIMACHI

CLASAMENTE 
Seria I

1. STEAUA ia 10 1 1 347-109 33
2. Dinamo 11 9 1 1 208- 86 30
3. Farul 11 8 1 2 284- 80 28
4. CSM Sitiu M 6 0 5 135-183 23
5. Șt. Baia M. 11 6 0 5 52-1E6 23
6. Grivița R. 11 4 1 6 82-100 20
7. Știința Petr. 12 4 0 8 96-146 20
8. Poli Iași 11 4 0 7 UI 5-195 19
9. Gloria Arad 11 2 0 9 82-191 15

10. Rulm B. M 1 0 10 70-255 13
Seria a II-a

1. Rapid Bz. 11 10 0 1 128- 66 31
2. CSM S-va 11 8 0 3 169- 51 27
3. Sp stud. 11 8 0 3 161- 84 27
4. Milcov Focș. 11 6 0 5 122- 97 23
5. Poli Tim. 11 6 0 5 161-106 23
6. MG Olimpia 11 5 0 6 98- 88 21
7. TCInd. Md. 11 5 0 6 102-111 21
8. U. Cluj-N. 11 4 0 7 143-131 19
9. Moțai. Cu gir 11 2 0 9 53-113 15

10. Gloria Buc. 11 1 0 10 66-346 13

$

£

S. Finlanda 8 p 
6. Suedia 6 p 

(3+0+5 28—32), 7. R.F. Germania 
3 p (1+1+6 18—16), 8. R.D. Ger
mană 2 p (0+2+6 13—53). Toate 
echipele au susținut cite 8 jocuri, 
tn stabilirea clasamentelor con
tează rezultatele din turneul pre
liminar.
• După primele șapte etape, 

clasamentul golgeterilor este ur
mătorul: L Serghei Makarov
(U.R.S.S.) 13 p (8 goluri + 5
pase de gol), 2. Kent Nilsson 
(Suedia) 11 p (6+5), 3. Vlaceslav 
Fetisov (U.R.S.S.) 10 p (4+6), 4. 
Vlaceslav Bîkov (U.R.S.S.j, Ni
kolai Drozdetskl (U.R.S.S.) ambii 
8 p (5+3) și Vladimir Krutov 
(U.R.S.S.) 8 p (3+5) etc. -

TURNEE DE ȘAH

I
I
I

• Barajul pentru calificarea In 
turneele interzonale a programat, 
la Sofia, prima partidă dintre 
Malgorzata Wiese și Rumlana 
Boiadjieva. Wiese a obținut vic
toria.
• Turneul de la Vrnjacka 

Banja s-a încheiat cu victoria 
iugoslavului Matulovid și a un
gurului Lukacs, ambii cu 8,5 p.

• VARȘOVIA. Turneul in
ternațional de polo pe apă s-a 
încheiat cu victoria selecționa
tei României — 7 p. urmată în 
clasamentul final de formațiile 
Poloniei — 5 p. Bulgariei — 
4 p. Cehoslovaciei și Greciei 
— cu cîte 2 p.

In ultima zi a competiției, 
selecționata României a învins 
cu scorul de 15—10 (4—0. 2—2, 
4—3. 5—5) echipa Bulgariei, iar 
reprezentativa Poloniei a dis
pus cu 9—8 (2—3. 3—1, 1—2, 
3—2) de formația Cehoslova
ciei.

In clasamentul golgeterilor 
primul s-a situat jucătorul ro
mân Vlad Hagiu, care a în
scris 16 goluri.

• TUNIS. A început nnul 
dintre turneele interzonale ale 
campionatului mondial mascu
lin de șah, la care participă 18 
concurenți. în prima rundă, 
marele maestru român Mihai 
Șubă a remizat cu marele ma
estru sovietic Aleksandr Be- 
liavski, iar în cea 
întrerupt partida 
(Columbia).

Alte rezultate 
două runde : De 
Nikolici 1—0 ; Gavrilov 
supov 0—1 ; Hmadi —____
0—1; Iusupov — Sosonko 1—0 
Dlugy — Miles i 
Sosonko — Miles i 
Nikolici — Hort remiză.

în clasament conduce Iusu
pov (U.R.S.S.) 2 p. Mihai 
bă are 0,5 p și o partidă 
treruptă.
• SOFIA. Au luat sfirșit

trecerile competiției interna
ționale de polo pe apă „Cupa 
Diana" pentru echipe de ju
niori. Pe primul loe în clasa
mentul final s-a situat selec
ționata U.R.S.S. — 14 p. ur
mată de echipele Ungariei și 
Iugoslaviei — cu 10 p. Spa
niei și României — cu 8 p, 
Bulgariei — 4 p și Greciei — 
2 p.

Rezultate întregistrate în ul
tima zi a turneului : România 

17—5 (5—1, 5—2,— Grecia
6—0. 1—2) ; Iugoslavia — Spa
nia 7—3 (1—1, 3—1. 2—0, 1—1); 
U.R.S.S. — Bulgaria 14—7 (2—2, 
4—2, 3-0, 5—3).

• TELEX • TELEX •

de-a doua a 
cu Zahata

din primele 
Firmian — 

— Iu- 
Cernin

> 
remiză ; 
remiză ;

Șu- 
în-

în-

I
!

ATLEȚI ÎN
PARIS, Cursa de fond (16,250 

km), „Foulees de Montmartre", 
a fost tfștlgată de francezul 
Jacky Boxberger In 45:04. Portu
ghezul Carlos Lopes a abandonat 
la km. 8 (avea un avans ■*' 
m) fiind „deranjat" de 
șină...

DES MOINES. Ttnărul 
Harris (19 ani), medaliat 
glnt la J.O., a realizat cu 48,69 
oel mal bun rezultat mondial al 
anului la 400 mg. Reggie Davis 
43,90, Leander McKenzie 49,44. 
Lungime : Moses Kiyai (Kenya) 
7,80 m, disc : Todd Kaufman

CONCURSURI
100 m ; Gwen 

Înălțime : Jan

de ISO 
o ma
Danny
cu ar-

67,94 m ; femei, 
Torrence 11,53 
Chesbro 1,90 m.

PHILADELPHIA. 400 mg t Ke
vin Henderson 
Roald Bradstock 
93,24 m, 100 m : 
10,31. 110 mg

49,24, suliță : 
(M. Britanie) 
Terry Scott 

__ _ ________ _ Henry Andrade 
13,72, înălțime : Bill Jasenski și 
Darren Burton 3,27 m, 5000 m : 
Marcus O’Sullivan (Irlanda) 
13:33,0, Sydney Maree 13:37,4.

WALNUT. Decatlon : Mike Ra
mos 8295 p ; heptatlon : Maryse 
Ewanje-Epce (Franța) 5599 p, 
Sheila Tarr 5563 p.

ACTUALITATEA IN TENIS
• Turneul feminin de la Or

lando (Florida) a avut o finală 
inedită : Martina Navratilova — 
Katerina Maleeva 6—1, 6—0 (în 
semifinale : Navratilova — Clau
dia Kohde Kilsch 6—2. 6—1, Ma
leeva — Bonnie Gadusek 6—1,
6— 4),
• La Atlanta, turneul contind

pentru „Marele premiu", a fost 
cîștigat de ~ ”,
7— 6, 6—2 cu Paul Annacone. In 
semifinale : Annacone — Kevin 
Curren neprezentare, McEnroe — 
Mike Leach 6—3, 6—3.
• Australianul Simon 

cîștigat turneul de la 
întrecîndu-1 pe englezul 
Bates cu 6—1, 6—4.
• Argentinianul Horacio de la 

Pena (18 ani) a Ieșit învingător 
în competiția de la Marbella

John McEnroe 7—6,

Youl a 
Londra, 
Jeremy

(Spania), dispunînd ou 6—0, 6—3 
de americanul Lawson Duncan. 
La dublu : Andres Gomes, 
slo Motta au Întrecut pe 
Courteau Mlchlel Shapers 
6—1.
• Turneu demonstrativ 

Tulsa (Oklahoma) : Jimmy 
nors — Yannick Noah 6—4,
• Finală la San Diego (Cali

fornia) : Annabel Croft (Anglia)
— Wendy ' " '' " '
6—0, 7—6. In semifinale
— Melisca Gurney 5—7, 6—2, 6—3, 
Turnbull — Mary Lou Platek 
6—2. 6—1.

Cas- 
Loic 
6—1,

la 
Con- 
6-4.

Tumbull (Australia) 
Croft

DUPĂ „INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI
(Urmare din pag 1)

cu mișcări grațioase, cu multă 
fantezie. Eugenia Golea și Me
lania Huș sint considerate, de 
ne acum, sportive ce bat cu 
insistentă la porțile echipei 
naționale. Ele au prezentat în 
concurs' multe elemente de 
mare dificultate Ia care au a- 
dăugat o gratie specifică deo
potrivă vîrstei si ...maturității. 
Celestina Popa si Dana Dumi
tru au fost și ele prezențe 
demne de reținut. Evoluțiile 
lor au fost apreciate bine de 
arbitre. Cizelările care se im
pun în execuții vor face si din 
aceste două gimnaste concu
rente de primă mărime.

Iată cîteva aprecieri asupra 
primei apariții publice a celor 
mai bune gimnaste române. 
Acestea sînt făcute prin pris
ma apropiatei prezente a spor
tivelor noastre la Camnionate- 
le europene de la Helsinki 
<11—12 mai) unde au obiecti
ve importante. Testul de la 
Ploiești a fost trecut cu bine 
dar confirmarea o așteptăm în 
cea de a doua decadă a luni’ 
mai fiindcă la .internaționale"

CELESTINA POPA ECATERINA SZABO

fetele noastre s-au întrecut în
tre ele fără o concurentă se
rioasă a gimnastelor oaspete. 
Oric'm comisia de selecție are 
- misiune dificilă în a stabili 
ne cele trei concurente care ne

vor reprezenta la C.E. Să spe
răm că alegerea va fi cea mai 
bună iar rezultatele ne mă
sura prestigiului de care se 
bucură gimnastica românească 
în arena mondială.

AUTOMOBILISM a C.M. de 
rezistență, cursa de 1000 km de 
la Monza: 1. Winkelhok, Surer 
(R.F.G., Elveția), pe „Porsche 
956“ medie orară de 196,364 km,2. Stuck, “ . ...
3. Patrese, _____ _____

BASCHET • Turneu masculin 
Ia Gravelines (Franța): Villeur- 
banne — B.C. Maritime (Franța) 
146—102, Limoges (Franța) — 
Diana San Marino All Stars (Ita
lia) 126—101, Den Bosch (Olan
da) — El Ferrol (Spania) 
111—103, Orthez (Franța) — Esto
nia Toronto (Canada) 94—91.

haltere * Concurs la Varna: 
cat. 52 kg: Tan Czuncziun (R.P. 
Chineză) 235 kg, cat. 56 kg: Za- 
valiev (Bulgaria) 242,5 kg, cat. 
60 kg: Dimitrov»(Bulgaria) 282,5 
kg, cat. 67,5 kg: Marinov (Bul
garia) 300 kg, cat. 75 kg: Guidi- 
kov (Bulgaria) 342,5 kg, cat. 82 
kg: Boev (Bulgaria) 355 kg, cat. 
100 kg: Grigorov (Bulgaria) 370 
kg, cat. 110 kg: Gheorghiev 
(Bulgaria) 377,5 kg, cat. +110 
kg: Kolev (Bulgaria) 385 kg.

MOTOCICLISM • In cadrul 
C.M. clasa 125 cmc, „Marele 
Premiu al Belgiei": olandezul Da
vid Strijbos („Honda") a cîștigat 
ambele manșe șl conduce deta
șat în clasamentul mondial, cu 
106 p (2. Madidii — Italia 80 p, 
3. Kekkonen — Finlanda 77 p).

RUGBY • Bath și-a păstrat 
„Cupa Angliei", invingînd cu 
24—15 pe London Welsh. In me
ciul de pe Twickenham, în mln. 
28 Bath conducea cu 18—0.

SĂRITURI « „Cupa mondia
lă" a avut loc la Sanghai. Băr
bați: trambulină: Tan Liandge 
(R.P. Chineză), Mark Bradshaw 
(S.U.A.), platformă: Tong Hui 
(R.P. Chineză), Vlaceslav Troșin; 
pe echipe: 1. R.P. Chineză 2463,12 
p, 2. U.R.S.S. 2228,07 p, 3. S.U.A. 
2199,45 p; femei: trambulină: Li 
Yihua și Li Xiaoxin (ambele 
R.P. Chineză), platformă: Mi
chelle Mitchell (S.U.A.), Chen 
Xiaoxia (R.P; Chineză); pe echi
pe: 1. R.P. Chineză 1870,95 p, 2. 
U.R.S.S. 1754,94 p, 3. S.U.A. 
1742,64 p.

SCRIMA • în finala trofeului 
„Leon Jeanty", de Ia Saint Maur, 
italianca Anna-Pia Gandolfi a 
întrecut-o pe vest-germanca 
Anja Fichtel cu 8—2, pentru lo
cul 3: Laurence Modaine (Fran
ța) — Barbara Wysoczabska (Po
lonia) 8—6. Nici una dintre flo- 
retlstele noastre nu s-a clasat în
tre primele opt concurente.

CBaEH
PROGRAM BOGAT IN 
PRELIMINARIILE C.M.

Astăzi sînt programate două 
meciuri Importante : Tara Gali
lor — Spania (gr. 7) și Cehoslo
vacia — R. F. Germania (gr. 2). 
Mîine este o zi foarte bogată. In 
afara medului România — An
glia (gr. 3), în program figu
rează partidele : Belgia — Polo
nia (gr. 1). Ir'anda de Nord — 
Turcia (gr 3), Luxemburg — Iu
goslavia (gr. 4), Olanda — Aus
tria (gr. 5) și Irlanda — Norvegia 
(gr. R). Joi sînt alte două parti
de : Bulgaria — Franța (gr. 4) 
și U.R.S.S — Elveția (gr. 6).
• în preliminariile C.M„ zona 

Americii de Nord. Centrale și 
Caralbe (gr. 3) : Trinidad Tobago
— Costa Rica 1—1. în clasament 
conduce Costa Rica 3 p, urmată 
de Trinidad Tobago 1 p (ambele 
cu dte două jocuri), S.U.A. 0 p, 
care n-a susținut nld un med.

CAMPIONATE, ȘTIRI
FINLANDA (et. 1) : H.J.K. — 

ROPS 2—2, Ilves — KUPS 1—0, 
KEPS — Kuu-ysl 0—8, Koparit
— PPT 2—3. Două meciuri (OTP
— Haka și TPS — KPV) au fost 
amînat.- din eauza timpului nefa
vorabil.

ungaria (et. 23) : Honved — 
U1 pești Dozsa 2—1. Ferencvaros
— Vasas 1—0. Szeged — Pecs 
2—1. Zalaegerszeg — Eger 1—0, 
M.T.K, — Csepel 0—2, Bekescsaba
— Cyor 1—1. Tatabanya — De
brețin 1—2. Szombathely — Vi
deoton 0—2 Clasament : L Hon
ved 34 p. 2. Videoton 32 p, 3.

Bell (R.F.G., Anglia), 
Nannlni (Italia).

Gyor 28 p... 15. Eger 18 p, 16. 
Szeged 10 p.

R. D. GERMANA (et. 22) : Ros- 
tock — Dynamo Dresda 1—1, 
F.C. Karl-Marx Stadt — Dynamo 
Berlin 2—5, Lokomotive Ldpzlg — 
Suhl 2—0, Erfurt — Jena 1—0, 
Magdeburg — Chemle Leipzig 
7—0, Brandenburg — Frankfurt/O. 
1—1. Riesa — Aue 1—2. Clasa
ment : 1. Dynamo 38 p, 2. Dyna
mo Dresda 32 p, 3. Lokomotive 
Leipzig 31 p... 13. Chemie Leipzig
15 p, 14. Suhl 5 p.

PORTUGALIA (et. 26) : Sal- 
gueiros — Benfica 2—3, Belenen- 
ses — Braga 1—1, Sporting — 
F.C. Porto 0—0. Coimbra — Gui
maraes 3—1, Farense — Setubal 
3—1. Varzim — Boavista 1—1. Pe- 
naflel — Rio Ave 2—0, Vlzela — 
Portimonense 2—3. Clasament : 
1. F.C. Porto 48 p, 8. Sporting 
42 p, 3. Benfica 37 p... 15. Varzim
16 p. 16. Vlzela 14 p.
• In meci amical la Brasilia t 

Brazilia — Peru 0—1 (0—0) 1 A 
marcat Uribe (min. 62).
• Comisia de disdpllnă a 

F.I.F.A. a sancționat cu amenzi 
o serie de federații pentru ne
glijențe în organizare și compor
tări nesportive ale publicului. 
Printre acestea se află Chile 
(15 000 de franci elvețieni), Spa
nia. Qatar. Arabia Saudită (cu 
sume importante).
• In meci amical la Asuncion: 

Paraguay — Argentina 1—0 (1—0).
• La Buenos Aires, med între 

echipele de veterani : Argentina 
— Brazilia 5—2. Au mareat : Mas, 
Glaria Gonzales, Bablngton șl 
Artime, respectiv Rivellno șl 
Jalrzinho.
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