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ADUNAREA FESTIVA 
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și 
statului au participat, miercuri după-amiază, la adunarea festivă 
organizată de Comitetul municipal București al P.C.R. cu prilejul 

solidarității internaționale a celor

8

3
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MARELE CROS AL DACIADEI
0 VIGUROASA AFIRMARE
A SPORTULUI DE MASA

Numeroase alte acțiuni sportive pe bazele
sărbătoririi zilei de 1 Mai, Ziua 
ce muncesc.

Cinstirea întâiului de Mai a 
dobindit, in această primăvară, 
o semnificație deosebită, avind 
loc in preajma aniversării u- 
nui eveniment de însemnătate 
crucială în istoria țării, cu vii 
rezonanțe în conștiința națiu
nii noastre : crearea in urmă 
cu șase decenii și jumătate a 
Partidului Comunist Român, 
organizatorul și conducătorul 
luptelor politice și sociale des
fășurate de masele largi popu
lare pentru libertate și progres, 
pentru socialism, pentru înăl
țarea patriei în demnitate și 
năreție.
în semn de profundă recu

noștință. pentru viața liberă și 
fericită ce o trăiesc, toți fiii 
țării aduc, in această zi a 
muncii, zi de sărbătoare a .tu
turor celor ce muncesc, un 
fierbinte omagiu gloriosului 
nostru partid comunist, care 
î-a afirmat de la început ca 
exponentul cel mai înaintat al 
națiunii române, forța politică 
in stare să conducă la victorie 
lupta clasei muncitoare, a în
tregului popor, împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru 
transformarea revoluționară a 
societății, pentru creșterea bu
năstării celor ce muncesc, 
>entru edificarea socialismului 
Si comunismului pe pămîntul 
latriei.

Intr-o impresionantă unitate 
le cuget și simțire, întregul 
topor reafirmă și în acest mo- 
nent sărbătoresc nețărmurita 
iragoste și prețuire față de 
ovarășul Nicolae Ceaușescu, 
«aducătorul iubit, care, de 
teste o jumătate de secol, și-a 
egat numele de marile bătălii 
1 momente hotărîtoare din 
existența eroică a partidului 
îostru comunist, acționind cu 
exemplară fermitate revoluțio- 
tară și strălucită dăruire pa- 
riotică împotriva asupririi, 
iedreptății și exploatării, a 
tericolului fascist, pentru con- 
olidarea unității și, indepen- 
lenței României, pentru trium- 
ul revoluției socialiste și îm
plinirea aspirațiilor fundamen- 
ale, de libertate, progres și 
tace, ale poporului român.
Aceste simțăminte și-au gă- 

it o pregnantă expresie în 
tmosfera entuziastă ce dorn
ica în marea sală a Palatului 
Sporturilor și Culturii, unde 
-a desfășurat adunarea festivă, 
'ovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ovarășa Elena Ceaușescu, cei- 
alți tovarăși din conducerea 
'artidului și statului au fost

salutați, la sosire, de partici- 
panți cu vii și îndelungi a- 
plauze, urale și ovații.

In această ambianță sărbă
torească, însuflețită, in pre
zidiul adunării, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
luat loc membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. a> 
P.C.R., membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, conducă
tori ai organizațiilor de masă 
și obștești, ai unor întreprin
deri și institute de cercetări, 
reprezentanți ai vieții noastre 
științifice și culturale, munci
tori și specialiști, alți oameni 
ai muncii din Capitală.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Constantin 
Olteanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general ai 
Capitalei.

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Miu 
Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
ai P.C.R., președintele Cole
giului Central de Partid.

Adunarea festivă s-a înche
iat intr-o atmosferă înălță
toare, de puternică vibrație 
patriotică. în vasta sală au 
răsunat din nou îndelungi a- 
plauze, urale șț ovații. Parti- 
cipanții, în picioare, au acla
mat cu însuflețire pentru glo
riosul nostru partid comunist 
și încercatul său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru minunatul popor român, 
constructor victorios al socia
lismului, pentru patria noastră 
liberă, demnă și înfloritoare, 
în aceste momente solemne a 
fost reafirmată unitatea strinsă, 
indisolubilă, a națiunii în ju
rul partidului, al secretarului 
său general, unitate ce dă 
forță și trăinicie orînduirii 
noastre socialiste, reprezintă 
garanția sigură a înaintării ță
rii pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație. Partici
pants la adunare au exprimat 
voința fermă a tuturor cetățe
nilor țării, a întregului popor 
de a acționa, cu dăruire și 
abnegație revoluționară, pentru 
realizarea exemplară a obiec-

(Continuare !n pag. 2-3)

Complexului Tineretului din Capitală
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g; Moment de referință în actl- 
g; vitatea sportivă de masă, bilanț 
g; al multiplelor acțiuni care au 
jă avut loc în tot cursul lunii a-

prilie, prin tradiție declarată 
g luna alergărilor pe teren variat, 
' Marele Cros al Daciadei, desfă

șurat în ziua de 2 Mai — Ziua 
Tineretului. în întreaga tară. în 
municipii și orașe, a constituit 
o uriașă revărsare de energii și 
o viguroasă afirmare a mișcării 

Șî noastre sportive de masă.
5; A fost, realmente, o reușită 
g; a atletismului pentru toti, o 

concretizare convingătoare a 
g; ideii de permanentizare a orga- 

nizării de crosuri de masă pe

I

plan local. în cadrul asociațiilor 
sportive, 
număr cit mai mare de partici- 
panți din rîndurile tineretului, 
ale tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, în sprijinul 
promovării continue a alergării 
in folosul sănătății, preocupare 
principală a C.N.E.F.S., menită 
să contribuie la creșterea efi
cienței sociale a educației fi
zice și sportului, la 
fizică armonioasă a 
nerații, la sănătatea 
întregului popor.

Crosul de masă 
care s-a desfășurat în 
pe un traseu

cu antrenarea unui

dezvoltarea 
tinerel ge- 

vigoareaSi

Daciada,
Capitală, 

din perimetrul

Pavilionului Expozițional de 
lingă Casa Scînteii, s-a bucurat 
de participarea a peste 20 000 
de iubitori ai alergării și a avut 
o semnificație aparte. El a avut 
loc sub patronajul Comitetului 
Internațional Olimpic, care, in 
cadrul acțiunilor de promovare 
a sportului pentru toți, a in
clus. pentru acest an, DACIA- 
DA între cele mai mari mani
festări sportive populare de pe 
glob.

Ora 9,45. în imensa piață din 
fata Pavilionului Expozițional.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

la startul marelui cros al Daciadei Aurel D. NEAGU

La Campionatele Europene de gimnastică— junioare

Tineri și vîrstnici

AL REPREZENTANTELOR TĂRII NOASTRE
KARLSRUHE, 2 (prin 

fon). După Milano, Lyon, 
kara și Rimini, lată că 
mai bune și cei mai buni 
naști juniori din Europa și-au 
dat întâlnire aici la Europa- 
halle, la cel de-al cincilea cam
pionat continental, spre 
desemna campionii. Sint 
zente delegații din 29 de 
România alintând numărul 
xim de concurenți admis — cite 
3. Sint programate trei reu
niuni, fiecare dintre ele de- 
semnînd campioni ai continen
tului. în prima zi a competi
ției. vineri seară, in concurs

tele- 
An- 
cele 

gim-

a-și 
pre- 
țări, 
ma-

Astăzi și miine, in Divizia A de fotbal

) ETAPĂ CU MULTE MECIURI ATRACTIVE
PROGRAMUL JOCURILOR CLASAMENTUL

Astăzi

Ploiești : 
Slatina 
Cluj-Napoca 
Bacău : 
Craiova : 
București :

Miine

PETROLUL 
F. C. OLT 
UNIVERSITATEA 
SPORT CLUB 
UNIVERSITATEA 
DINAMO

(Stadionul! Dinamo)

- F.C.M. BRAȘOV
- F. C. ARGEȘ
- F. C. BIHOR
- CORVINUL
- RAPID
- „POLI" TIMISOARA

Tirgoviște 
l"zău :

VICTORIA
GLORIA

- A.S.A. TG. MUREȘ 
_ cnn»TUl STUD.

$

1. STEAUA 25 21 3 1 54-12 45
2. Sportul Stud. 25 15 7 3 59-23 31
3. „U“ Craiova 26 14 6 6 43-24 34
4. Dinamo 25 14 6 5 35-17 34
5. Corvinul 26 13 3 10 67-31 29
6. F. C. Argeș 26 10 6 10 28-32 26
7. »VK Cj.-Nap. 26 11 3 12 32-35 25
8. Petrolul 26 8 9 9 23-29 25
9. Gloria 25 10 4 11 36-39 24

10. Rapid 26 10 4 12 32-40 24
11. „Poli“ Tlm. 26 11 1 14 42-46 23
12. Chimia 27 10 3 14 30-42 23
13. F.C.M. Bv. 26 9 5 12 21-45 23
14. S.C. Bacău 26 10 1 15 35-44 21
15. Victoria 25 6 7 12 23-34 19
16. A.S.A. 25 7 5 13 22-39 19
17. F. C. OU 25 6 5 14 22-42 17
18. F. C. Bihor 26 4 6 16 21-51 14

au intrat fetele, simbătă după- 
amiază vor evolua băieții, iar 
duminică sint programate fina
lele pe aparate, atit la feminin, 
cit și la masculin.

Conform tragerii la sorți, 
două dintre gimnastele române 
au concurat în prima serie. 
Este vorba de Mirela Sidon și 
Gabriela Potorac. Aurelia Do
bre a evoluat în cea 
serie. Alături de 
noastre, în această 
rie s-au aflat și 
sovietice Svetlana 
și Olga Strajeva. Cum era și 
firesc, lupta pentru 
s-a da' ‘ ' 
autentice 
școlilor 
România
Cei peste 5 000 de 
prezenți la reuniunea inaugu
rală a „europenelor" au fost 
martorii unor evoluții de bun 
nivel tehnic și spectacular, 
răsplătind cu generoase aplau
ze pe gimnastele române și so
vietice. Dintre cele două spor
tive reprezentând țara noastră, 
în prima grupă, mal bine a 
concurat gimnasta de la Sport 
Club Bacău. Gabriela Potorac, 
care s-a menținut in majorita
tea timpului printre fruntașele 
întrecerii. Gabriela a început 
cu 9,625 la sol, in primul 
sch'mb, pentru ca în cel de al 
doilea, la sărituri, ea să-și îm
bunătățească cu mai bine de o 
zecime de punct notarea, pri
mind 9,750. Am așteptat cu 
interes totația următoare, pen-

de a doua 
sportivele 

primă se- 
gimnastele 
Boginskaia

întâietate 
între aceste sportive, 

reprezentante ale 
de gimnastică din 
și Uniunea Sovietică, 

spectatori

tru că este bine cunoscută mă
iestria tinerei noastre gimnaste 
la paralele, probă în care ea 
deține și titlul de campioană 
de senioare a țării, iar în unele 
concursuri oficiale a fost nota
tă de mai multe ori cu 10. Și 
de data aceasta, Gabi și-a con
firmat clasa la acest aparat, 
fiind notată de brigada inter
națională de arbitre cu 9.850, 
care ii asigură, bineînțeles, șl 
prezența în finala de duminică 
dimineață la această probă. în 
ultimul schimb, la bîrnă, Ga
briela Potorac a primit 9,200. 
Iată și notele obținute de Mi- 
reia Sidon: 9,575 la bîrnă, 9.675 
la sol. 9.700 la sărituri și 9,200 
la paralele. 1

în felul acesta, după încheie
rea evoluțiilor din prima grupă 
Gabriela Potorac se situează pe 
locul al treilea la individual 
compus cu 38,425 p, avîndu-le 
in fată pe concurentele sovie
tice Svetlana Boginskaia și 
Olga Strajeva. Prima a acu
mulat 39,525 p (9,925 la bîrnă, 
9,800 
9,900 
doua

La 
telefonice tocmai au intrat la 
aparate gimnastele din grupa a 
doua, intre care se află și spor
tiva română Aurelia 
la care așteptăm să 
evoluțiile sale bune 
cursurile pregătitoare 
rea campionatelor de

Doru Dinu GLAVAN

la sol, 9,900 la sărituri și 
la paralele), iar cea de a 
a obținut 39,175 p.
ora efectuării convorbirii

Dobre, de 
confirme 

din con- 
în vede- 
aici.



ADUNAREA FESTIVA ÎN ÎNTREAGA JARĂ
Campionatul republican de lupte greeo-romanc Ast:

CONSACRATA ZILEI DE 1 MAI
(Urmare din pag. 1) statului au 

aleea centrală

NUMEROASE MANIFESTĂRI ULTIMA ETAPA A TUBULUI COMPETIȚIEI

tivelor actualului cincinal, în
făptuirea istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XlII-lea 
a] partidului, transpunerea 
neabătută in viață a mărețului 
program de edificare a socia
lismului și comunismului pe 
pămintul patriei, pentru fău
rirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, fără arme și fără 
războaie, o lume a păcii, în
țelegerii și colaborării rodnice 
între națiuni.

In continuare a avut loc 
spectacolul festiv consacrat 
zilei de 1 Mai și aniversării 
partidului.

La ieșirea 
Sporturilor și
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea

din Palatul 
Culturii, 

Ceaușescu,

partidului și 
parcurs pe jos _ 
a Parcului Tineretului, trccînd 
printr-un adevărat culoar viu, 
format din muncitori, intelec
tuali, studenți și elevi, cetățeni 
de toate vîrsteie și profesiile. 
Mii de oameni ai muncii din 
intreprinderile și instituțiile 
Capitalei au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu 
— România !“, dînd din nou 
expresie sentimentelor de dra
goste și prețuire pe care în
treaga noastră națiune Ic poartă 
față de secretarul general al 
partidului.

T<irarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură acestor ma
nifestări de respectuoasă dra
goste și prietenie.

SPORTIVE
la tot pasul, 

această

MARELE CROS AL DACIADEI
(Urmare din pag. 1)

președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport și al Comitetului Olimpic 
Român, tovarășul
Alexa, 
tivilor 
salută 
moașă
Capitala României a președin
telui Comitetului Internațional 
Olimpic, Juan Antonio Sama
ranch. La rîndu-i. președintele • 
C.I.O.. mulțumind pentru o- 
noarea ce i s-a făcut de a fi 
invitat la această manifestare 
sportivă de amploare, adresea
ză un cuvînt de salut partici- 
panților. Apoi, in aplauzele ce
lor prezenți are loc înmînarea 
steagului Comitetului Interna
țional Olimpic președintelui 
C.N.E.F.S. și al Comitetului O- 
Iimpic Român. Sînt înmînate 
diplome ale C.I.O. celorlalte 
principale organizații cu atri
buții în activitatea sportivă din 
Republica Socialistă România : 
C.C. al U.T.C., Consiliul Cen
tral al U.G.S.R.. Ministerul E- 
ducatiei și InvătăYnîntului. 
C.N.O.P., U.A.S.C.R., UNCAP, 
UCECOM. După aceea, preșe
dintele C.N.E.F.S. și'al Comite
tului Olimpic Român invită pe 
președintele C.I.O. să dea star
tul în Marele Cros al Daciadei.

...Un fluviu uriaș de alergă
tori de toate vîrsteie se revarsă 
prin fata tribunei oficiale. At
mosfera este plină de însufle
țire, specifică tuturor acțiunilor 
inițiate și organizate sub însem
nele marii competiții sportive 
naționale. Multi dintre concu
renti iau parte pentru prima 
oară la o întrecere de o aseme
nea amploare. Dar pe unii din
tre ei l-am mai întîlnit in com
petiții de cros. De pildă, pe 
Lucian Neagu, muncitor la Fi
latura din comuna Balotești — 
Sectorul Agricol Ilfov, sau pe 
tehniciană Maria Boicu, care 
deși nu mai este la prima tine
rețe ține pasul cu brio tempo- 
ului impus de majoritatea par- 
ticipunților... în ritm susținut a- 
leargă și cei mai în vîrstă din
tre concurenti. în frunte cu Io-

Haralambie 
primește raportul spor- 
bucureșteni. după care 

prezenta la această fru- 
actiune sportivă din

sif Kasco, care a împlinit nu de 
mult.. 85 de ani (!), alături de 
care se află cîtiva alergători 
dornici să... atingă și ei această 
vîrstă : Constantin Pagu (65 de 
ani). Ion Pricon (59) și Aurel 
Mocanu (58). Fără îndoială că 
vor reuși perse verînd în acti
vitatea sportivă, asa cum o fac 
acum, cu atâta pasiune ! Un e- 
xemplu minunat pentru toti cei 
prezenți...

...în vecinătate, la Complexul 
Sportiv al Tineretului, alte mii 
de bucureșteni au luat parte Ia 
o suită de activități sportive de 
masă, demonstrații și întreceri 
sportive dedicate aniversării 

- gloriosului jubileu al partidului 
— 65 de ani de la făurirea P.C.R. 
Printre participanți s-au aflat 
echipe feminine și masculine 
de handbal, baschet șl volei, 
jucători de badminton, precum 
și șahiști, care au răspuns si
multanului susținut de nume
roși fruntași ai eșichierului 
bucureștean.

$i to-t pe „Tineretului", miile 
de spectatori prezenți în tribu
ne au putut viziona întreceri 
de cros avînd drept protago
niști reprezentanți ai cluburilor 
Steaua, Dinamo, Voința, Olim
pia, Stirom, C.Ș.S. 1 și C.S.S. 2. 
reprize de gimnastică sportivă 
și ritmică (din nou C.S.S. 
Triumf a fost la înălțime, ală
turi de C.S.S. 7 Dinamo, Fla
căra Roșie. Liceul 37, C.S.S. 1 
și C.Ș.S. 2), alergări de atletism, 
demonstrații de aeromodele. 
rachetomodele și automodele, 
cu sportivi de la C.S.T.A., Po-’ 
litehnica. Semănătoarea și Gri- 
vița. Roșie, demonstrații de kar- 
turi și moto (C.S.T.A., C.M.A.K., 
Unirea Tricolor, I.T.B.), în timp 
ce pe terenurile de tenis de la 
Ștrandul Tineretului s-aU des
fășurat concursuri de inițiere, 
iar la bazinul de înot demon
strații de sărituri în apă și polo.

A fost o duminică superbă, 
dedicată sportului de masă, de 
neuitat pentru toti participantii. 
concurenti și spectatori.

Intilnim. 
în 
sărbătorească, 
sportive care ne îneîntă. 
deopotrivă, și privirile 
și inimile. Sînt 
meroasele întreceri 
magialfe pe care, 
entuziaste participări, 
tineretul sportiv din în
treaga tară le dedică, 
cu dragoste și recunoș
tință. gloriosului jubileu 
al partidului — 65 de 
ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român. 
Un peisaj sportiv de am
ple . dimensiuni. încărcat 
de frumusețe și semnifi
cații. căruia, în ultimele 
zile, de 1 și 2 Mai, i 
s-au adăugat — în afara 
Marelui Cros al Daciadei. 
din Capitală — ample 
acțiuni si manifestări or
ganizate pretutindeni. în 
marile centre industriale, 
școlare și universitare, la 
sate.

Prezenți la cele mai 
importante dintre aceste 
manifestări, redactori si 
corespondenți ai ziarului 
nostru consemnează, din 
localitățile respective, en
tuziastul final în „luna 
crosurilor de masă", a- 
devărate „recorduri" 
participare 
cu prilejui 
multe dintre 
ristice care 
în aceste zile la Ploiești, 
Brașov, București, Hune
doara, ca și preocupările 
susținute pentru iniție
rea altor întreceri si de
monstrații 
fășurate. 
Daciadei. 
comunele 
hor, 
Buzău 
zilele 
reveni 
câteva 
moașe 
tului 
numărul de astăzi ne-am 
propus, însă, să subli
niem marea pasiune a 
tineretului. a maselor 
largi de oameni ai mun
cii din întreaga tară 
pentru practicarea exer- 
citiilor fizice și sportu
lui. dragostea și recu
noștința cu care milioa
nele de sportivi ai pa
triei întîmpină marile 
sărbători din viata parti
dului, a patriei și a po
porului nostru.

primăvară
secvențe

nu- 
o- 

prin

.recorduri" de 
înregistrate 
celor mai 

acțiunile tu- 
au avut loc

sportive des- 
sub genericul 
în multe din 
județelor Bi- 

Giurgiu, Călărași, 
etc. Firește. în 
următoare. vom 
cu relatări de la 
asemenea fru- 

sărbători alespor- 
de masă. Pentru

insemnări: LA BOTOȘANI,
7 7

BASCHETUL FEMININ

î

J 
î

J

Baschetul, sport de înaltă 
tehnicitate. a fost adoptat 
cu entuziasm de tinerii din 
județul Botoșani. care se 
remarcă în această dificilă 
disciplină sportivă. Nu va 
fi vorba în aceste rinduri 
(cum poate ar crede unii) 
nici despre Iulian Carpen, 
nici despre Lucian Vasilică. 
copii ai Botoșaniului. — as
tăzi in loturile celor două 
fruntașe ale baschetului na
țional, Steaua și Dinamo — 
ci despre un grup de tinere.

Botoșanii nu sînt. de fapt. 
Ia prima lor ispravă bas- 
chetbalistică. Acum un de
ceniu și mai bine o echipă 
din același județ moldav. 
Viitorul Dorohoi. juca în 
prima divizie feminină. Dar 
Doina Iftimie și colegele ei 
au abandonat între timp ac-

răspîn- 
care încotro...

a fost preluată

tivitatea sportivă, 
dindu-se

Ștafeta 
trainic de cîteva- fete for
mate temeinic la „școala de 
baschet" a iscusitului an
trenor și animator al bas
chetului botoșenean. Mircea, 
Vâisser. Echipa CSȘ Electro 
spri jinită activ _de marea în
treprindere 
este fruntașă 
școlară și de 
sată pe locul 
IV-a) si calificată în 
neul final de la Timișoara. 
Dar succesul baschetului bo- 
tosănean nu se reduce doar 
prin această participare la 
„festinul" celor mai bune 
opt formații din tară (4in 
32 care au luat parte la în
trecere). ci si la importan
tul rol de furnizor al lotu
lui național juvenil, căruia

Electrocontact 
în Divizia 

juniori (cla- 
doi în -seria a 

tur-

Divizionarele A de lupte gre- 
co-romane susțin duminică în
trecerile din cadrul celei de a 
IV-a etape — ultima a turului 
competiției. în toate cele pa
tru serii se anticipează dispu
te interesante. „Capul de afiș" 
al primei serii este deținut de 
triunghiularul de la Timișoa
ra, unde se vor întîlni 
reanca Marghita, C.S. Arad si 
CFR Timișoara, 
de forte foarte apropiate 
deci, orice rezultat este posi
bil. Din aceeași serie retine a- 
tentia și triunghiularul de la 
Șiret. îndeosebi pentru faptul 
că este o premieră locală, 
oarece Hidrotehnica CNA 
ret n-a găzduit pînă acum 
o etapă, fiind debutantă 
primul eșalon. După calculul 
hîrtiei. Hidrotehnica CNA are 
chiar sanse de succes în_ parti
dele cu Simared Baia 
cu Electromureș Tg. 
Din seria secundă se 
ză reuniunea de la 
unde vor concura cele 
garnituri locale, CSM si Elec- 
troputere, în compania echipei 
Metalurgistul Băilești. Sub 
semnul echilibrului stau si 
partidele de la Reșița pe care 
le vor susține Aluminiu Slati
na. Muscelul Cimpulung. Mi-

Biho-

Sînt formații 
si.

de- 
Si- 
nici 

în

Mare și
Mureș, 

detașea- 
Craiova, 

două

nerul Motru si CSM Reșița, 
în Capitală sînt programate 
două triunghiulare : Ia Dinamo 
(Farul Constanta — ASA Bu
zău — Metalul București) și la 
Rapid (Cimentul Tg. Jiu — 
Construcția si Rapid București). 
Neîndoios, întrecerile de la Di
namo pot fi cotate ca derbyuri 
ale seriei respective. întîlniri 
așteptate cu mult interes sînt 
si cele de la Tulcea: LC Da
cia Pitești, Industria sîrmei Bu- 
zău. Prahova Ploiești și Delta 
Tulcea. în fine, din ultima se
rie se desprinde 
de la Botoșani : 
dăuti — Steagul 
— CS Botoșani.
fruntașe ale competiției divi
zionare. Dinamo București și 
Steaua, concurează în deplasa
re, dar și așa au, de departe, 
prima șansă. Dinamo va întâlni, 
la Galați, ne Rulmentul Su
ceava si pe Dunărea din loca
litate. iar Steaua.
poca. va concura 
echipelor Metalul 
Crișul Oradea si 
Napoca.

triunghiularul 
Metalul Ră- 
Roșu Brașov 
Cele două

la Cluj-Na- 
în compania 
IURT 
ASA

Lugoj, 
Cluj-

PEI
„Cap

EU 
cund 
bal 
tăzi 
sânt- 
sam< 
lorici 
Sala 
avea 
Mine 
tehn 
toria 
cu c 
nei. 
păta 
te. 1 
se 
rioai 
ce s

BAC 
OR/ 
BAI

acestei
si

partide ale 
loc la Medgidia
Neamț. Toate reu-

Celela-lte 
etape au 
la Piatra 
niunile încep la ora 10.

Divizia A de șah

POLITEHNICA BUCUREȘTI A
DERBYUL RUNDEI A 5-a,
învingătorii

(atit la
conduc lejer 
mixt, cit

BUZIAȘ, 2 (prin telefon). 
Campionatul Diviziei A de șah 
continuă în localitate, într-o at
mosferă de mare interes. In 
runda a 3-a. cel mai impor
tant meci a pus fată în fată 
echipele bucureștene Metalul și 
Politehnica. După o dispută 
foarte strînsă. studenții s-au 
desprins în câștigători, abia la 
ultima masă ! Scor 5,5—4,5 pen
tru Politehnica. In rest rezul
tate la fel de strînse (Univer
sitatea București — Mecanică 
fină București 5—5, Politehnica 
Iași — C.S.M. Electrometal 
Cluj-Napoca 5—5, A.E.M. Timi
șoara — Electromotor Timișoa
ra 6—4, I.T.B. — Calculatorul 
București 6—4) cu excepția par
tidei Petrolul Ploiești — Voința 
Rm. Vîlcea : 6,5—3,5. După a- 
eeastă rundă, două echipe s-au

INTERESANTE CURSE DE MOTOCICLISM

Și

in
la
înaflat 

București și

CIȘTIGAT
CU I.T.B
clasament

masculin)
frunte. Politehnica 
I.T.B.

In runda a 4-a, cîteva 
ruri neobișnuite : Voința 
Vîlcea — Calculatorul 
C.S.M. Elcctrometal Cluj-Napo
ca — I.T.B. 3—7, Petrolul Plo
iești — A.E.M. Timișoara 2,5— 
7,5 și, mai ales, Politehnica 
București — Politehnica Iași 
8—2 ! In același timp. Electro
motor Timișoara a întrecut cu 
5,5—4,5 pe Universitatea Bucu
rești, în timp ce egalitatea 
(5—5) a fost consemnată în 
partida dintre Mecanica fină și 
Metalul București, 
frunte I.T.B.
București.

sco- 
Km. 
3—7.

și
Au rămas în

Politehnica

f-ost domina -a
dintre I.T.B. și

p. 1
AR/
BIS

Ir. 
absi 
cău 
ami

mei 
le i 
ga? 
din

BU

BU

sii
PL

h

Mîine. la Oradea și Cîmpina, 
au loc interesante curse de 
motociclism cu caracter repu
blican.

Pe un nou traseu din muni
cipiul Oradea are loc inaugu
rarea sezonului la cea mai 
spectaculoasă probă de motoci
clism. aceea de viteză. Se dis
pută prima etapă a „Cupei 
F.R.M.", în care se întrec a- 
lergători din București. Arad, 
Cîmpina. Reșița. Timișoara, 
Oradea si din alte centre. In 
program — concursuri la șapte 
clase.

îi oferă în ultimul timp ele
mente cu reale perspective. 
Mai întîi, Delia Cuzic, cea 
mai înaltă baschetbalistă din 
tară (1,96 m). care a si răz
bit în grupul celor mai bu
ne junioare (dar atenție la 
capcanele îngîmfării). 
lori sigure — 
Mircca Vaisser 
Mihaela Lungu (1,83 
Dana Ionescu (1,86 m) 
Emilia Marian (1,81 
fruntașele unui grup de 
ve deosebit de dotate, 
lectionate toate din liceele 
municipiului Botoșani unde 
baschetul a prins aripi. Ce 
păcat că nu beneficiem în
că de o sală corespunzătoa
re, fiind obligați să jucăm 
toate meciurile decisive „a- 
fară“. să suportăm mereu 
handicapul deplasării".

Acestui mediu sportiv fa
vorabil i s-ar cuveni condi
ții pe măsură și atunci, de
sigur. randamentul si apor
tul baschetului botoșănean 
în arena performantei ar fi 
mult mai consistente.

Dimi’trie CALLIMACHI

„Va
ne afirmă 

— sînt acum
■ m), 

si 
m), 
ele- 
se-

1 
î

î 
î

î 
î
î
) 

î

î 
î
î 
I

î

sePe traseul de la Cîmpina 
desfășoară (de la ora 9) între
cerile etapei, a IV-a a Campio
natului national de motocros. 
Au loc curse la clasele 250 
cmc — seniori, 125 cmc — ti
neret. 80 si 50 cmc — juniori.

Runda a 5-a 
tă de derby-ul 
Politehnica București. Surprin
zător prin proporțiile scorului, 
prima echipă a pierdut întrece
rea, cu 2,5—7,5. (Cîteva rezulta
te : Pavlov — Ghițescu 0—1,
Gheorghiu — Ghindă %—‘A- 
Marina Pogor evici — Margare
ta Teodorescu 1—0).

re 
tir
TU 
ha 
în 
re

SALONUL NATIONAL

Iată și celelalte rezultn.te ale 
acestei runde : A.E.M. Timișoa
ra — Voința Rm. Vîlcea 
Universitatea București 
troiul Ploiești 6—4.
București — Electromotor 
mișoara 3—7, Politehnica 
— Mecanică fină București 6-5— 
3,5, Calculatorul București — 
C.S.M. Electrometal Cluj-Napo
ca 6—4.

8-2,
Pe- 

Metaiul 
Ti- 
Iași

DE MODELISM
Pavilionul Expozițional 
•Scînteii" se deschide,

La 
„Casa 
miine. Salonul național de mo- 
delism. organizat de C.C. al 
U.T.C. și C.N.E.F.S. Vor fi ex
puse cele mai reușite lucrări 
din acest domeniu, modele 
spațiale, machete statice de 
vitrină, aeromodele, racheto
modele, automodele (VM—VP), 
navomodele (CI. C2. C3. C4,), 
modele feroviare. Salonul na
țional de modelism este deschis 
pînă la 11 mai.

Clasamentul du.pă 5 runde a-
1. Poli- 

2—3.
rată astfel : la mixt, 
tehnica București 15 p., 
I.T.B. și A.E.M. Timișoara 12 p; 
la feminin : 1. A.E.M. 8 p., 2—3. 
Politehnica București și Elec
tromotor Timișoara 7 p ; la 
masculin, 1. Politehnica Bucu
rești 21 p., 2. A.E.M. 19,5 p., 3. 
Calculatorul București 17 P ; la 
juniori, 1. I.T.B. 8,5 p., 2. Me
talul București 7 p„ 3. A.E.M. 
G p.

Sîmbătă este zi liberă, în
trecerea reluindu-se duminică 
cu runda a 6-a.

P. ȘTEFANO^ <
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REZULTATELE DIVIZIEI B DE TINER
In cea de a 16-a etapă a Divi

ziei B de tineret s-au înregistrat 
următoarele rezultate : FEMI
NIN, 
resti 
CP 
0—3. 
CSM 
conf 
resti 
Hidrotehnica 
Craiova — 
Neamț 3—1; 
tura Zalău • 
3—0.
Universitatea Cluj-Napoca

rezultate :
seria I : CSU IEFS Bucu- 

— Comerțul Constanta .3—1, 
București — Oltcit Craiova 
Chimia Tr. Măgurele — 
Otelul Tîrgoviște 0—3‘, Brai- 
Brălla —. Metal ,33 Bucu- 
2—3, Chimpex Constanta — 

Focșani 3—1, ASSU 
Ceahlăul TCMRIC P. 
seria a II-a : Armă- 

— Voința București 
Metalotehnica Tg. Mures — 

1—3.

— ITB Electra Bucu- 
Politehnica Timișoara
Oradea 3—0, Explor- 

Maratex B.
FI. 

MAS- 
Bucu- 
Spar- 

Bacău

CSM Lugoj 
resti 3—1, 
— Olimpia 
min Caransebeș 
Mare 1—3, GIGCL Brașov — 
Roșie n București 3—0;

. CULIN, seria I : Vulcan 
resti — ASA Buzău 3—1, 
tacus Brăila — Viitorul 
3—1. ITB Electra București 
Gloria Tulcea 3—2, IATSA Da
cia Pitești — CSU Galați 3—0, 
SARO Tîrgoviște — Prahova 
Ploiești 3—0. Calculatorul II 
București — CSM Delta Tulcea

1- 
B.
3-
C

R 
șc
V
G 
re
D 
M
R
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n Divizia A la handbal [m + f] I în avanpremiera etapei

ORTANTE ÎN SPECIAL I DEZINVOLTURA

FERIA CLASAMENTELOR
«

I
a Mare: H.C. Minaur „Poli“ Timișoara
lui se- 
i hand- 
ză. as
in tere- 
ai cla- 
ipă va- 
iază in 
re va 
- H.C 
i Poli- 
ă vic- 

urmă 
mpioa- 
tit ca- 
o par

iu san- 
supe- 

n timp 
1 sigu-
irupa valorică 1—6

— Dinamo Bucureșii 
Steaua 
Politehnica Timișoara 
(azi. ora 17).

rantă, totul pentru menținerea 
poziției secunde deținute 
prezent. în celelalte 
care se vor disputa duminică 
studenții din Bacău 
vizita liderilor, dinamoviștii 
bueureșteni. neinvinși în actua
lul campionat, iar Steaua se 
deplasează la Oradea pentru 
partida cu Constructorul. în 
grupa valorică 7—12, cele mai. 
aprige meciuri se pare că vor 
avea loc la Arad și Bistrița, 
în care gazdele vor arunca în 
luptă toate energiile pentru 
victorii. între Constructorul si. 
respectiv. Metalul purtîndu-se 
în continuare un „duel" la 
tanță.

în
meciuri.

primesc

dis-

I
I
I
I
I

torul 
laur

rupă valorică 7—12 
ineșli
I

— Carpati Mîrsa
— Dinamo Brașov
— Universitatea Craiova

I
I
I

in 
Ba- 

Vilcea, 
icipării 
doua a 
le pri- 
ele cc- 
parteh 

națiilor 
valoric

n. 
a

de la 
si 
în

este dominat de partida 
Ploiești, dintre Dorobanțul 
Textila I.A.S. Zalău aflate 
luptă directă pentru evitarea 
celui de-al doilea loc retrogra- 
dant (primul se pare că va 
reveni Relonului Sâvinești). 
Programul jocurilor (toate vor 
avea loc duminică) este urmă
torul :

rupă valorică 1—6
îl — Hidrotehnica Constanta

— TEROM Iași 
(Sala Rapid, ora 11,15) 

■ușa valorică 7—12
— Relonul Săvinești 

(Sala Floreasca, ora 10) 
pendenta — Mureșul IMATEX Tg. Mureș

— Textila I.A.S. Zalău

I
I
I
I
I
I

ant la handbal masculin
I

Marele interes stîrnit de pre
zența finaliștilor C.C.E. înain
tea plecării lor la Sevilla a fă
cut ca stadionul din Zăvoiul 
vilcean să fie arhiplin încă din 
timpul meciului de „speranțe". 
Si tot cu speranțe (mai mult 
sau mai puțin mărturisite) aș
teptau miile de suporteri ai 
Chimiei această partidă cu li
dera autoritară a campionatului, 
ținînd cont de situația precară 
în clasament a echipei favorite, 
pentru care fiecare punct con
tează acum foarte mult. Spe
ranțe locale, deci, într-un meci 
echilibrat. Evoluția sigură a Ste
lei, afișind o dezinvoltură de
zarmantă în schimbarea regis
trului tactic, în funcție de re
plica adversarului, a făcut însă 
ca. repede după începutul întâl
nirii, aceste speranțe să se ri
sipească, în teren rămînîrjd ca 
solistă echipa noastră campioa
nă.

Ahtrenorul M. Pigulea a cre
zut că marcajul strict, om la 
om pe tot terenul, la cele trei 
vîrfuri steliste (Lazăr la Lăcă
tuș, Preda la Piturcă. Cireașă 
la Balint), asociat cu suprave
gherea în zonă a lui Boldni și 
Stoica (de către 
respectiv, Cincă) 
Basno ca libero 
nanismul ofensiv 
a fost așa, în primul rînd pen
tru că jucătorii din Ghencea au 
la această oră o excelentă pre
gătire fizică, care le-a permis 
un joc în continuă mișcare, cu 
demarcări pe front larg și 
schimbări derutante de posturi 
(Belodedici, de pildă, a apărut 
de multe ori fără adversar în 
careul vilcean), ceea ce i-a su
focat pe jucătorii Chimiei. Apoi, 
pentru că vîrfurile „clasice" ale 
Stelei au capacitate combinati- 
vă. ceea ce le-a permis să-și 
servească coechipierii din 1com- 
partimentul median și chiar 
din cel defensiv cu mingi de 
gol. e

Astfel s-au si înscris primele

Beldeanu și, 
și plasarea lui 
va bloca me
al Stelei. Nu

BAIA MARE-STEAUA
2-17 (11-9)

I
■
B

CAMPIONILOR
CHIMIA
STEAUA 4 (2)

Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; 
timp favorabil ; spectatori — 

-circa 20 000. Șuturi : 14—14 (pe
poartă : 10—9). Cornere : 7—6. Au 
marcat. BULON! (min. 18), STOI
CA (min. 42), PIȚURCĂ (min. 
65) și IOVAN (min. 80).

CHIMIA : Boldici — LAZAR,
M. Preda, Basno, Cincă — Bica, 
Beldeanu (min. 60 Scîrlete), CI
REAȘĂ, I. Gheorghe — Verigea- 
nu, Carabageac.

STEAUA : Ducadam (min. 70 
Stîngaciu) — Iovan, BUMBESCU, 
Belodedici, Bărbulescu — Balint, 
BtiLUNI, STOICA (min. 65 Bă
lan), Majaru — LAcAtuș, PI- 
ȚURCA.

A arbitrat bifie I. Igna ; la 11-
■ D. Buciuman și I. Ferenczi 

din Timișoara).
speranțe : 1—2 (0—1).

nie, : 
(toți

La

două goluri. în min. 18 o acțiu
ne individuală a lui Piturcă la 
marginea careului advers se în
cheie cu o centrare inapoi la 
BOlONI și acesta, lansat, șu- 
tează din voleu, pe lingă Bol
dici uluit : 0—1. In min. 42,
Piturcă repetă schema, de a- 
ceastă dată, insă, la primire a- 
flîndu-se STOICA, care șutea- 
ză pe lingă Boldici. ieșit în in- 
tîmpinare : 0—2. Dar, pentru , 
a-și satisface setea de gol, PI- 
ȚURCA va reuși să înscrie în 
min. 65. finalizind o lungă cursă 
a lui Majaru 
gol este semnat 
(min. 80), care a 
din alergare,

Gazdele, deși au 
vent la poarta lui 
Stîngaciu, au fost . _
gol doar în min. 23. dnd Ci
reașă (cel mai bun jucător vîl- 
cean) n-a putut înscrie din a- 
propierea buturilor adverse, și 
în min. 50, rând, deși balonul 
l-a depășit pe Ducadam. a fost 
respins de pe linia porții de 
Belodedici.

0—3. Ultimul
de IOVAN 
șutat plasat

șutat frec- 
Ducadam și 
aproape de

Paul SLAVESCU

Campionatul speranțelor

LIDERUL S-A D1STANTAT9

Divizia B

O Zl A DERRYURIL.OR
In paralel cu întrecerile 

viziei A, eșalonul secund, 
cele 54 de' participante. își con
tinuă „cursa celor 34 de etape", 
la finele căreia vor fi cunoscute 
echipele care vor promova în 
primul eșalon, precum și cele 
care vor lua drumul... Diviziei 
C. Avînd o largă răspândire 
geografică. întrecerea eșalonu
lui secund e urmărită cu mare 
interes. Și motivele acestui in
teres sînt destule.

Oțelul Galați, cel mai autori
tar lider, își continuă cursa de 
regularitate, vrînd, parcă, să nu 
lase nici un fel de speranțe 
concurentei din Dealul Copou- 
lui. In Seria a doua, marea re
velație _. ___ .... _
Flacăra Automecanica 
rezistă cu forțe nebănuite a- 
saltului vecinilor din Tîrgoviște,. 
care din două deplasări conse
cutive — Sibiu și Reghin — 
s-au întors cu 4 puncte. Iar in 
seria a treia, „joc de contre”, 
de la distanță. între Jiul și 
F. C. Maramureș. Fotbaliștii 
din Valea Jiului au ciștigat la 
Reșița, cei maramureșeni, la 
Cavnic, iar la „adevăr" cele 
două formații merg braț la braț 
(sînt la egalitate), deși Jiul are 
4 puncte avans în clasament.

Di- 
cu

a acestui campionat, 
Moreni.

care pentru unii par liniștitoa
re. Dar mai sînt de jucat 10 
etape, iar în această primă du
minică de mai au loc marile 
derbyuri. „probele de adevăr", 
întilnirile încărcate de ambiții 
și mari orgolii.

La Galați, derbyul OȚELUL 
— POLITEHNICA IAȘI. Gaz
dele. cu varianta victoriei, pot 
pune, practic, punct în proble
ma promovatei,' în timp ce Po
litehnica trebuie să învingă 
pentru ca să mai spere. în alt 
capăt de tară. Ia Baia. Mare, un 
alt derby, cu _o încărcătură și 
mai mare : _
REȘ — JIUL, 
mai ales la „adevăr", 
oaspeți, au valoarea... 
varii. în seria a doua, 
ta“ fruntașă. Flacăra 
Tîrgoviște — Progresul Vulcan, 
„discută" de ia distanță, de pe 
poziția gazdelor, ca favorite ale 
meciurilor respective, deși toate 
trei întîlnesc formații din pri
ma parte a clasamentului.

în Divizia B. deci. în două 
serii, este o zi a derbyurilor 
din fruntea clasamentelor, dar 
toate partidele sînt interesante, 
spectatorii așteptînd de la ele 
jocuri de bună calitate, într-o 
atmosferă sportivă. (AI. C.)

F. C. MARAMU- 
Aici. punctele, 

pentru 
promo- 
„triple- 

— C. S.

PROGRAMUL Șl ARBITRII PARTIDELOR
SERIA I: F.C. Progresul Brăi

la — Dunărea C.S.U. Galați: N. 
Țenea (Drobeta Tr. Severân), Me
talul Plopeni — Prahova C.S.U. 
Ploiești: D. Busuioc (Craiova), 
C.F.R. Pașcani — Dunărea Călă
rași: D. Pura (Dej), C.S. Boto
șani — C.SJM. Suceava: T. De- 
mîan (Zalău), F.C. Constanța — 
F.C.M. Delta Tulcea: A, Nicolescu 
(Pitești), Olimpia Rm. Sărat — 
Chimia Fălticeni: I. Floricel (Bra
șov), Minerul Vatra Dornel — A- 
ripile Bacău: I. Tărcan (Tg. Mu
reș), Ceahlăul P. Neamț — Stea
ua Mizil: T. Bone (Oradea). Oțe
lul Galați — „Poli" Iași: C. Co- 
rocan (Reșița).

D.

I. Metea <Aiud), Flacă- 
■ AS.

Tr. Severin: G. Macavci 
Automatica București —

Craiova: 
ra Automecanica Moremi 
Drobeta 
(Deva).
Sportul Muncitoresc Slatina: șt. 
Grosu ;
Automatica,
I.M.A.S.A. ' 
eeanu 
sîmbătă după-amiază.

(Călărași) — stadionul 
C.S. Tîrgoviște — 

Sf. Gheorghe: T. Cru- 
(Tecuci) — se dispută

ia Ma- ■ 
t con- 
i a tu-
A la 

să s-au 
ia Ma
il unui 
viteză, 
a am- 
morilor 
rames- 
să vic- 
Succe- 
ni se 
d am- 
it me-
i de a
ii bun. 
1 Baia 
ui Mir- 
apără-

care
12 si

te în 
itori de 
îi Ma- 
aceștia 
4icolac 
ii din- 
resteni 
:nt co- 
oonen- 
e au 
lis nu- 
re — 
Mingii, 
d vic- 
tă. a 
1 Voi- 
incon- 
itabili- 

fiind 
se-

Ioan 
ciu — 
ărarea 
ocazii

dintre cele mai bune pentru a 
primi pase decisive, pe care 
nu au ezitat să le transforme 
în goluri spectaculoase.

Meciul a început într-o no
tă de echilibru marcant. După 
3—3 (min. 9), Steaua se des
prinde la două goluri — 5—3 
în min. 10, în urma a două 
contraatacuri purtate de Stin
gă și Dumitru, Băimărenii reu
șesc să egaleze : 7—7 (min. 21) 
și după 8—8 (min. 22) preiau 
definitiv conducerea, pe care 
nu o vor mai ceda pînă la 
șfîrsitul partidei. La pauză, 
handbaliștii de la H.C. Minaur 
conduceau cu 11—9, avantaj 
care se va mări continuu ime
diat după reluare : 13—9 (min. 
35), -- -- -

I
I
I
I
I

Unul dintre frumoasele derby
uri ale Campionatului speranțe
lor s-a disputat, duminica trecu
tă, Ia Pitești. F.C, ATgeș, echipa 
pregătită de antrenorul Mihai 
lanovschi, a cîștlgat greu, 
1—0. luîndu-șl în acest fel re
vanșa după înfrângerea din tur, 
cînd, la Ploiești, elevii antreno
rului N. Lindenberg aduseseră 
prima înfrângere pi teștenilor!

In etapa precedentă a ciștigat, 
însă, și liderul Întrecerii, Steaua. 
Ea a trecut ușo-r de Sportul stu
dențesc, cu 3—0. Iar miercuri, ’ 
avanpremiera etapei a 27-a, 
Rm. Viloea, echipa pregătită 
Radu Troi a cîștlgat cu 2—1 
fața Chimiei, succes prin care ... 
distanțează în fruntea clasamen
tului.

Foarte bine se comportă, însă, 
In această primăvară și alte trei 
echipe, care In anii trecuți s-au 
aflat constant în disputa pentru

cu

în 
la 
de 
în 
se

El
șt. II
Iulia
CSM 

mrești 
Oltul 

: Bra- 
a — 
Dr. P.

(Co- 
i, I. 
1, N. 
tru, G. 
nu, I. 
. N.

tihul de campioană. Este vorba 
de Corvinul, Universitatea Craio
va și Sport Club Bacău. Rămîne 
de văzut dacă vor mal avea... 
etape la dispoziție pentru a ame
nința pozițiile celor trei din față.

1. STEAUA
2. F.C. Argeș
3. Petrolul
4. Corvinul
5. „U“ Craiova
6. Dinamo
7. F.C. Bihor
8. Gloria
9. S .C. Bacău

10. A.S.A.
11. Victoria

F.C.M. Bv. 
„Poli" Ttm. 
Rapid 
F.C. Olt 
„U“ Cj.-Nap. 
Sportul Stud.

18. Chimia

12.
13.
14.
15.
16.
17.

2
3
4
2
2
3
3
4
5
1
6
4
3
7
5

40- 34
42-26
32- 23
41- 33
42- 39
36-36
33- 44
27-36
27-48
34- 44
33-45 28 
24-39 24
26- 47 22 
22-49 20
27- 58 19

59
56
53
48
46
41
41
39
39
34
32
31
30

SERIA A II-a: Muscelul Cimpu- 
lung — I.C.S.I.M. București: V. 
Cenușe (Constanța), I.C.I.M. Bra
șov — Mecanică Fină Steaua 
București: C. Teodorescu (Bu
zău), Chimica Tîmăveni —• Avîn- 
tul Reghin: M. Hieș (Odorhei), 
Progresul Vulcan București — 
Tractorul Brașov: C. Gheorghîță 
(Brăila) — £‘ -------- -------- - ----
Șoimii LP.A. 
Mîrsa: 
Metan

stadionul Progresul, 
_____ Sibiu Carpați 
D. Vătran (Arad), Gaz 
Mediaș — Electroputere

SERIA A IlI-a: Mecanica Orâș- 
tie — Aurul Brad: C. Popovicj 
(Cimpia Turzli), C.S. U.T. Arad
— C.S.M. Reșița: V. Titorov (Dro
beta Tr. Severin), Armătura Za
lău — Minerul Cavnic: S. Kotă- 
răscu (Iași), Gloria Bistrița — 
C.T.H. Timișoara: C. Gheorghe 
(Suceava), înfrățirea Oradea — 
Unirea AJba Iulia: “ —-
(Tîrgoviște), Olimpia Satu Mare
— C.I.L. Sighet: I. Moraru (Cîm- 
pina). Minerul Lupeni — Mureșul 
Deva: I. Velea (Craiova), Me
talul Bocșa — Strungul. Arad: E. 
Pătrașcu (București), F. C. Ma
ramureș Baia Mare — Jiul petro
șani: A. Porumboiu (Vaslui).

I, Tănase

Meciurile cu excepția celui <Ic 
la Tîrgoviște, vor începe la ora 11.

PLENARA ANTRENORILOR BUCUREȘTENI
LUNI 5 MAI. ora 16,30. la 

baza sportivă „Motoare Diesel" 
(fostă Automecanica). din 
șeaua Olteniței, va avea
plenara antrenorilor de fotbal

■ ■ ■ ■ » a

so- 
loc

16—10 (min. 40), 19—11
(min. 49) pentru ca în min. 
55 diferența de scor înscrisă 
pe tabela de marcaj să fie de 
9 goluri — 21—12 —, cea mai 
severă în acest meci-, Initr-un 
final în care orgoliul rănit al 
campionilor se face simțit. 
Steaua înscrie de cinci ori, 
gazdele o singură dată. dar 
conturile erau deja încheiate, 
consfințind o victorie fără du
bii a băimărenilor. Arbitrii 
ieșeni Dumitru Gheorghișan si 
Cassian 
bine de 
dințată. 
ta doar 
fermi în a curma . _ _ __
de incitare a publicului de că
tre Mironiuc, prin gesturi și 
cuvinte. Marcatori : M. Voinea 
10. Porumb 5, Covaciu 3, Mi
roniuc 2 și Marta 2 pentru în
vingători.
7. Stingă 
bece 2 și

Drăgan s-au achitat 
greaua misiune încre- 
Lor li se poate impu- 
că nu au fost și mai 

încercările

respectiv Dumitru
5. Drăgănită 2, Ber- 

Mirică 1.

Mihail VESA

EDITORIAL:

A APĂRUT NR. 4/1986

din București și Sectorul A- 
gricol Ilfov. Cu acest prilej,’ 
lectorul univ. Ion Molroc. de 
la I.E.F.S., va prezenta o lec
ție deschisă privind conținutul 
antrenamentului sportiv în pe
rioada competitională la echi
pele de seniori.

AL REVISTEI DUMINICĂ

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT“
.^Făurirea 

Partidului Comunist Român, eveniment de în
semnătate istorică în mișcarea muncitorească din 
România4* „Formarea și dezvoltarea la elevi 
a deprinderii de a practica cu regularitate exer
cițiul fizic, sportul și turismul" (autor: D. Gu- 
țiu) • TDORIE-STUDI1I-CERCETĂRI: „Studiu al 

. acțiunilor tehnico-tactice ale jucătoarei de per
formanță specializată pe postul de portar (I)“ 
(autori: Maria Bota și I. Bota); „Contribuții 
teoretice și practice privind problematica luci
dității în sportul de mare performanță (III)** 
(autoare: Maria Șerban) ® EDUCAȚIA FIZICA 
ȘI SPORTUL IN ÎNVAȚAMÎNT: „Rezultate ob
ținute prin aplicarea unor exerciții de testare a 
rezistenței musculare a studentelor la efort" 
(autor: Șt. Birtolon); „Pregătirea fizică multi
laterală și pregătirea tehnică polivalentă, izvor 
al performanțelor atletice superioare" (autori: 
D. Gârleanu, VI. Simionescu, L. Pândele, Gh. 
Medeșan, Rodica Gârfeanu) • TEHNICA-METO-

DICA-ANTRENAMENT: „Unele 
sțruire a tinerilor tenismani 
Slapciu și Cristina Boboc Dumitrescu) 9 MEDI
CINA SPORTIVA: „Studiu privind corelația în
tre concentrația lactatului și frecvența cardiacă 
in antrenament și concurs la luptătorii- de stilul 
libere" (autori: N. Lazăr, Adriana Țugui și P. 
de Hillerin) 9 SPORT-RECREAȚIE-SANATATE: 
„Complexe de exerciții pentru practicarea gim
nasticii la locul de muncă" (autori: W. Wagner, 
Cornelia Voiculescu și Gabriela Iordan) 9 OPI- 
Nil-CONSULTAȚII: „Bicicleta ergometrică, mij
loc profilactic și curativ pentru bunăstarea ge
nerală a organismului" (autor: A. Udriștoiu); 
„Jocuri pregătitoare pentru handbal" (autori: G. 
Csiidor și Claudia Buiuc). Acest număr se gă
sește de vînzare la chioșcurile de difuzare a 
presei din Capitală și provincie, dar cea mai 
sigură modalitate de procurare a revistei „EDU
CAȚIE FIZICA ȘI SPORT" rămîne tot ABONA
MENTUL !

probleme de in- 
(U)“ (autori: G.

participați cu cit mai 
multe bilete!

tragere_

4 MAI 1986
O NOUA TRAGERE 

LOTO 2 
(prima din această lună)

3 EXTRAGERI
a 4 NUMERE din 75

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 30 APRILIE 1986. 
Extragerea I : 4 19 15 32 44 41; 
extragerea a II-a : 11 27 26 23 
35 16. Fond total de cîstiguri: 
943.407 lei.
• CÎȘTTGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 25 APRILIE 1986. 
Cat. 2:2 variante 100% a 
20.539 lei și 11 variante 25% a 
5.135 lei ; cat. 3 : 20,25 varian
te a 4.818 lei ; cat. 4 : 36,50 va
riante a 2.673 lei; cat. 5: 182,25

358 
X : 
Re-

variante a 535 lei; cat. 6 : 
variante a 273 lei; cat. 
1.948,50 variante a 100 lei. 
port la cat. 1 : 395.053 Lei.
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 2 
MAI 1986. Extragerea I : 24 85 
1 12 44 16 28 90 38 ; extragerea 
a II-a : 51 33 14 60 74 4 71 56 
18. Fond de ciștiguri : 623.756 
lei.

® Nufnai astăzi mai puteți 
pro-cura bilete la prima tragere 
LOTO 2 din această lună, care 
va avea loc mîine, duminică 4 
mai la care se acordă impor
tante ciștiguri constînd în auto
turisme „DACIA 1300“ și mari 
sume de bani, de valori fixe și 
variabile. .Reamintim că se poate 
cîștiga și cu 2 numere din 4 
extrase.

© Tragerea Loto 2 de duminică, 
4 mai, va avea loc în București,

in sala clubului -din str. Doam
nei ir. 2, cu începere de la ora 
17. Transmiterea desfășurării 
tragerii se va face la radio, pe 
programai I, la ora 17.30. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate. de asemenea, la ora 22,20 
pe programul I, o dată cu trans
miterea rezultatelor concursului 
Pronosport de mîine, și reluate 
luni dimineața, la ora 8,55, pe 
același program.

9 Nv uitați nici de interesan
tul concur-. Pronosport de mîine, 
4 mai, pentru care numai astăzi 
puteți depune buletinele cu pro
nosticurile dv. ! ■

Participanții au posibi
litatea obținerii unor im
portante ciștiguri în :

9 AUTOTURISME 
„Dacia 1300".

9 MARI SUME DE 
BANI.

Sîmbătă 3 mai 1986 
este

ULTIMA ZI DE PARTI
CIPARE.



VIZITA PREȘEDINTELUI C.I.O.

IN ȚARA
Tovarășul loan Totu, vice- 

prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, 2 mai, 
pe Juan Antonio Samaranch, 
președintele Comitetului In
ternațional Olimpic, care a 
efectuat o vizită în țara noas
tră.

în cadrul întrevederii au 
fost abordate probleme pri
vind . dezvoltarea mișcării o- 
limpice internaționale în spi
ritul promovării Idealurilor

★
în Capitală a avut loc vi

neri o întîinire a președinte
lui Comitetului Internațional 
Olimpic, Juan Antonio Sama
ranch, cu ziariști de la presa 
centrală.

Președintele C.I.O. a expri
mat deosebita apreciere a fo
rului olimpic internațional fa
ță de importanta contribuție 
a României la afirmarea i- 
dealurilor olimpice de unita
te și înțelegere. El a apreciat 
dezvoltarea pe care o cu-

Sovieticul Serghei Makarov înscrie din fata portarului american
Cristopher Terreri. Fază din meciul U.R.S.S. — S.U.A., din recen

tul Campionat Mondial desfășurat la Moscova (5—I).
Telefoto : A. P. Agerpres

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
MOSCOVA (Agerpres). — Ma

rele maestru Vitali T'eskosvski 
(42 ani) s-a clasat pe locul în- 
tîi la cel dc-al 53-lea campio
nat unional de șah, desfășurat 
la Kiev. El a totalizat 11 punc
te din 17 posibile, fiind urmat 
în clasamentul final de Vladi
mir Malaniuk — 10 puncte.

BELGRAD (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah do 
la Vrnjacka Banja a revenit 
marelui maestru iugoslav Matu- 
lovici cu 10 puncte, secundat de 
Ilincici — 9,5 puncte. în ultima 
rundă, a 15-a, Matulovici a câș
tigat la Crepanici, iar Ilincici 
l-a învins pe Haik.

TELEX 9 TELEX
AUTOMOBILISM • Raliul Cor- 

slcei, contînd ca a cincea probă 
a C.M. a revenit cuplului Henri 
Toivonen, Sergio Cresto (Finlan
da — Italia) pe Lancia Martini 
Delta S 4.

box • Englezul- Dennis An
dries este, surprinzător, noul 
campion mondial (WBC) la cat. 
semigrea El a dispus la puncte, 
în 12 reprize, de americanul 
Williamson, tntr-o gală la Londra.

CĂLĂRIE • Marele Premiu ai 
Națiunilor, în Concursul interna
țional oficial de la Roma, a fost 
cîștlgat de echipa Franței cu 4 
p, urmată de Marea Britanie 
9,75 p, 3. Austria 15,75 p, 4. El
veția 16,25 m etc.

CICLISM • Turul Spaniei. Eta
pa a 7-a (Cangas de Onls-Oviedo, 
180 km) a revenit la sprint bel
gianului Eddy Plankaert în 
4.56:33, iar etapa a 8-a (Oviedo — 
Alte Naranco, 9,7 km): Marino 
Lejarreta (Spania) In 18:28. In 
clasamentul general conduce 
brianicitl Robert Miliar cu 42.06:10

TENIS • La „Cupa Federației", 
întrecere feminină analoagă Cu
pei Davis, care va avea loo la 
Praga (20—27 iulie), vor lua par
te echipe reprezentative din 43 
de țări ! • Meci demonstrativ, la 
Lisabona : Kevin Curren — Ivan 
Lendl 7—6 4—6, 6—31! 9 Turneu
demonstrativ la DQsseldorf — 
Kaarst, în semifinale : Henri Le- 
conte — Boris Becker 6—4, 6—7, 
7—6!!, Mats Wllander — Guy 
Forget 7—5. 7—5, In finală: Wi- 
lander — I.econte 6—4, 6—4 • 
Turneul de la Madrid, din cadrul 
Marelui Premiu — Nabisco : Nys- 
trdm — Luna 6—0, 7—6, Jarryd — 
Osterthun 6—3, 6—4, Peccl — 
Popp 6—3, 5—7, 6—0, Ingaramo — 
Aerts 6—4, 6—4.

NOASTRA
de pace și colaborare dintre 
toți tinerii din lume.

Președintele C.I.O. a apre
ciat contribuția țării noastre 
la activitatea Comitetului In
ternațional Olimpic, la acțiu
nile întreprinse de acest for 
sportiv, precum și modul In 
care statul român sprijină 
mișcarea de educație fizică și 
sport.

La primire a luat parte 
Alexa Haralamble, președin
tele C.N.E.F.S. și al Comite
tului Olimpic Român.

★ ★
noaște activitatea de educație 
fizică și sport în țara noas
tră, ceea ce explică marile 
succese ale sportivilor români 
în arena internațională, ca și 
ponderea deosebită a exerci- 
țiilor fizice în viața de zi cu 
zi a tinerilor, a locuitorilor 
României.

în continuare, răspunzînd 
la întrebările ziariștilor, pre
ședintele C.I.O. s-a referit la 
probleme actuale ș’. de per
spectivă ale mișcării olimpice.

LISABONA (Agerpres). — 
în runda a doua a turneului 
internațional „Trofeul Alehin", 
ce se desfășoară în Orașul por
tughez Cascais, Baghirov a cîș- 
tigat la Fernandez, Galego a 
pierdut la Bellon, Davies a re
mizat cu Mihalcișin. în clasa
ment conduce Vladimir Baghi
rov (U.R.S.S.) — cu 2 puncte.

LUCERNA (Agerpres). — Du
pă cum se anunță de la Secre
tariatul Federației internaționa
le de șah. marele maestru vest- 
german Lothar Schmidt a fost 
numit arbitru principal al me- 
ciului-revanșă pentru titlul 
mondial, dintre actualul cam
pion Garj Kasparov și Anatoli 
Karpov, meci care va Începe 
la 28 iulie la Londra. Așa cum 
se cunoaște, a doua jumătate a 
meciului ce cuprinde 24 partide 
va avea loc la Leningrad.
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• Boxerul roy murphy, care și-a 
pus în joc, pentru a treia oară, centura 
mondială (IBF) de campion la categoria 
grea-ușoară, este considerat a avea calități 
fizice cu totul excepționale. Pentru aces
tea pledează însuși faptul că 21 dintre cele 
24 de meciuri susținute de ei s-au încheiat 
prin victorii înainte de limită I • dar, 
APROPO DE numărul meciurilor în care 
Campionii boxului și-au pus titlul în Joc, 
lată o listă a celor mai prolifici: Joe 
Louis (campion al lumii Intre anii 1937—48) 
și-a apărat de 2a de ori titlul mondial al 
greilor, Henry Armstrong (1938—39, la ca
tegoria semimijlocle) — 19 ori, Eusebio Pe
droza (1978—85, categoria pană) — 1» ori, 
Muhammad Aii a susținut și el 19 meciuri, 
dar în cele trei perioade ale sale când a 
fost campion. Marele campion al anilor 
trecuți, Jack Dempsey, poate că unul din
tre cel mal mari sportivi din istoria boxu
lui, n-a susținut insă decît 5 meciuri pen
tru titlul mondial la categoria grea. G 
CEA DE A 21-A EDIȚIE a ralyulul auto
mobilistic al Marocului va avea loc între 
26 șl 31 octombrie. Competiția face parte 
din cadrul C.M. de ralyuri. Organizatorii 
au hotărît să-l reducă traseul de la 5 00# 
km, anul trecut, la 3 700 km. • DODGE 
MORGAN, de 53 ani, este autorul unul au
tentic record. La bordul unei ambarcațli 
cu plnze, el a înconjurat, fără nici o es
cală, întreg globul timp de 145 zile. 22 ore 
șl 22 minute. în acest răgaz de timp el a 
străbătut 27 500 mile (o milă marină este 
egală cu 1 852 m». Morgan a părăsit rada 
portului St. Georges, din Insulele Bermude, 
la data de 12 noiembrie 1985. a trecut pe la 
Capul Bunei Speranțe, a urmat ruta est, 
revenind, pe la Capul Horn în același nori, 
la 7 aprilie 1986 s» PREȘEDINTELE CLU
BULUI spaniol Athletic Bilbao a depus o 
plîngere la federația de fotbal d'n tara sa. 
pentru faptul că arbitrul mec’u’ui FC

Athletic — CF Barcelona, Garcia de Loza, 
în cadrul „Cupei", a condus attț de slab, 
de/, ivantajindu-i echipa, îneît a comis „tul
bur i ale sordinei publice" (au avut loc 
inci lente soldate cu ciocniri cu forțele de 
ordine!). Comisia de apel din cadrul Fe
derație: a respins însă contestația Iul Pedro 
Aurten ?che, astfel că finala s-a desfășurat 
între CF Barcelona șl Real Zaragoza (0—11) 
• CAMPIONUL MONDIAL DE MARATON, 
australianul Rob de Castella, care a cîștl-

gat maratonul de la Boston cu un rezultat 
excelent (2.07:51), a declarat, după cursă, că 
ar fi putut probabil întrece 
Carlos Lopes 
fost atît de 
dacă n-ar fi 
de spectatori 
sosirii. Poate 
RECENTULUI 
tradițional în

„recordul" lui 
(2.07:12) dacă traseul n-ar fi 
alunecos din cauza ploii, și 
fost zgomotul infernal făcut 
pe ultima porțiune, dinaintea 
că altădată... • IN CADRUL 
TURNEU de la Monte Carlo, 

____ ,_____ __ lumea tenisului, meciul din 
turul trei dintre suedezul Joakim NystrOm 
șl uruguayanul Diego Perez (6—4, 6—3). dar 
șl altele s-au Întrerupt din cauza ploii to
rențiale care avea să cadă timp de mai 
multe ore asupr- acestui oraș de la Medi- 
terană. Pînă la urmă, totuși, meciurile au 
avut loc, căci organizatorii le-au reprogra- 
mat pe un alt teren, care beneficia de un 
acoperiș mobil. Ploaia a fost prezentă, zl 
de zl. in tlmput turneului de pe Rivieră. • 
CICLISTUL VEST-GERMAN DlETRlCH

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• Cea de-a 39-a ediție a com

petiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" va începe în zi
ua de 6 mai. la întrecere ur
mând să participe și echipa 
României, care este alcătuită 
din Mircea Romașcanu, Valen
tin Constantinescu, Ionel Gan- 
cea, Costică Paraschiv, Con
stantin Căruțașu și Stelian Bu- 
l&reanu, rezerve fiind Cristian 
Neagoe și Olimpiu Cclea.
• Echipa națională feminină 

de baschet a României a avut 
o comportare bună la turneul 
Internațional de la Halle, cla- 
sîndu-se pe locui secund. Cla
sament final: L Polonia, 2. 
România (82—76 cu R. D, Ger
mană, 61—70 cu Polonia, 67—64 
cu R.PJ>. Coreeană), 3. R. D. 
Germană, 4. R.P.D. Coreeană. 
Din lotul nostru au lipsit Mag
dalena Jerebie și Mariana Bă- 
dinlci, AtuuriUe lotului român

Fotbal 
ItMindicuM.

MECIURI 
INTERNAȚIONALE

• Surpriză la Oslo: NORVEGIA
— ARGENTINA 1—0 (0—0). A
înscris Oswold (min. 82).
• La Sofia: BULGARIA —

R.P.D. COREEANA 3—0 (3—0).
Au înscris Dragolov (min. 14), 
P. Markov (min. 26 șl 42). Gaz
dele au aliniat formația: Mihai
lov (Valov) — Petrov (Tankov), 
Arabov, Mladenov, A. Markov, 
Dimitrov — Sirakov (Kostadinov), 
Sadkov, P. Markov (Gospodinov)
— Dragolov (Jellaskov), Iskrenov.
• La Recife: brazilia — 

IUGOSLAVIA 4—2 (1—1). Au în
scris : Zico (min. 20, 60 din penalty 
șl 74),' Careca (min. 82), respec
tiv Grațan (min. 41) și Iankovlci 
(min. 55 din penalty). Timp de 
aproape o oră iugoslavii au ju
cat foarte bine, după care gaz
dele s-au desprins. Arbitrul 
Wright (Brazilia) a condus echi
pele: BRAZILIA: Leao (Gllmar)
— Leandro, Oscar, Mozer, Bran
co — Elzo, Zico (Sias), Falcao 
(Alemano) — Renato (Muller), 
Casagrande (Careca), Edivaldo. 
IUGOSLAVIA: Llukovatan (Sto
ici) — Milius, Elsner, Radonovlci, 
Baltici — Grațan, Bazdarevici, 
lankovici — Skoro, Slikovici 
(Mrkela) Vujovici.
• La Londra: Tottenham —

Internazionale 2—1 (1—0). Au
marcat: Falco (min. 4), C. Allen 
(min. 90), respectiv Brady (mln. 
73).
• La Malmo: SUEDIA — GRE- 

CTA, Q 0,
FINALE DE CUPE. Franța (la 

Paris): Bordeaux — Marseille
2—1, după prelungiri. Au înscris: 
Țigana (min. 52) și Giresse (min. 
116), respectiv Diallo (min. 45, 
din penalty). Polonia (la Chor- 
zow): Katowice — Gornik Zab- 
rze 4—1 (2—0). Au înscris : Fo- 
tok (3), Koniarek, respectiv Ko- 
mornlcki.

Alain Giresse, căpitanul ,. Giron
dinilor" din Bordeaux, in dreapta 
imaginii, a fost autorul golului 
victoriei echipei sale. Iată-l in 
timpul finalei Cupei Franței, de 
la Paris. Telefoto: A. P. Agerpres 

au fost spiritul de echipă și a- 
gresivitatea în apărare.
• în meciurile disputate în 

cadrul competiției internaționa
le de fotbal „Cupa Balcanică" 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Atena: Panionios 
Atena — Gloria Buzău 3—1 : 
Salonic : Heraklls — A.S.A. Tg. 
Mureș 4—1.
• Echipa secundă de ciclism a 

României a participat la tradi
ționala competiție „Turul Nie- 
dersachsen", desfășurată pe 
șoselele din R. F. Germania 
de-a lungul a 13 etape, care au 
însumai 1639 km. Dintre ci
cliștii români cel mal bine s-a 
comportat Nicolae Aldulea, si
tuat pe locui 2 in clasamentul 
cățărătorilor.

La echipe, formația României 
s-a clasat pe locul 8, devanâînd, 
printre altele. selecționatele 
Franței, Belgiei, Ungariei și

A ÎNCEPUT campionatul
în mai multe orașe din Grecia 

a început Campionatul European 
de Juniori n. La Larissa, în gru
pa D. echipa Franței a dispus 
de cea a României cu 2—1 (2—0), 
prin golurile marcate de Mauf- 
froy (mim. 2), Lestrade (min. 6), 
respectiv Răchită (min. 75). în 
aceeași grupă: U.R.S.S. — Olan-

DINAMO KIEV A CUCERIT CUPA CUPELOR
Aseară, la Lyon, în finala Cu

pei Cupelor, s-au întîlnlt echi
pele Dinamo Kiev și Atletico 
Madrid. Victoria a revenit for

In Cupa U.E.F.A.
Miercuri seara. în prima manșă 

a finalei Cupel U.E.F.A., la Ma
drid, echipa locală Real a sur
clasat formația vest-germană 
F. C. K61n cu 5—1 (2—1). După
ce oaspeții au condus cu 1—0, 
prin golul Iul Klaus Allots (min. 
30), gazdele au atacat dezlănțuit, 
mardind de cinci ori, prin San
chez (mln. 37), Gordillo (min. 
43), Valdano (min. 51 șl 85), San- 
tlllana (min. 90). In fața a 90 000 

THURAU, unul dintre cei mal buni din 
lume, și-a descoperit o nouă vocație, cea 
de actor de film. El a deținut rolul princi
pal în pelicula „Ciclism și dragoste", care 
s-a bucurat de un frumos succes. în po
fida acestui succes Thurau nu renunță încă 
la Ciclism. • ACADEMIA SPORTURILOR 
DIN FRANȚA a acordat, abia zilele trecute, 
Marele său Premiu pentru cel mai bun 
sportiv al anului 1985 Acesta este săritorul 
cu prăjina, sovieticul Valeri Bubka, care 
la 13 iulie 1935, chiar la Paris, a sărit 6.0fl 
m. Pe lista premianțllor, inaugurată în 195G 
cu schiorul austriac Toni Seiler a figurat, 
in 1976, gimnasta română, Nadia Comăneci, 
după Impresionantul el triumf la Montreal
• FOTBALISTUL BRAZILIAN MULLER, 
component al echipei naționale, nu este — 
cum poate credeți — cetățean de origine 
gerrflană. Nui El se numește, pur și sim
plu: Luis Antonio Correira da costa (este 
•născut în urmă cu 20 de ani, în „Tara 
Cafelei"), MUller fiindu-i doar „poreclă", 
după tipicul fotbaliștilor carlocas • CU 
prilejul UNUI CONCURS, desfășurat la 
Chengdu, înotătorii chinezi au realizat 18 
noi recorduri naționale Intre care trei re
corduri ale Asiei — unele de o 
bună valoare. Tot înainte I • UN JURIU 
INTERNAȚIONAL a stabilit lista premia- 
țllor la prima expoziție filatelică „Olimpia". 
Premiul I a fost decernat, la egalitate, u- 
nul timbru polonez (înfățișează un asalt de 
floretă) șl unuia francez (o adevărată fres
că a dezvoltării atletismului) cu prilejul 
celei de a 90-a aniversări a creării C.I.O.
• YANNICK NOAH, finalist al turneului 
de tenis de la Monte Carlo, a dorit foarte 
mult să cîștlge competiția, consldortnd po
sibila victorie ca un cadou pentru fetița sa 
care, chiar duminică, a văzut lumina zilei. 
Dar n-a avut această bucurie, în afara 
celei de a fi din nou tată...

Romeo VILARA

Cubei. Media orară generală a 
cursei a f<*st de 44,300 km.
• La Sczeczin, în cadrul con

cursului internațional de cano
taj academic, tinerii sportivi 
români au cîștigat trei probe : 
schif 4 plus 1, schi! dublu 
rame și schif dublu cu vîsle.
• In mai multe orașe au loc 

întreceri de calificare pentru 
Campionatele Europene de ti- 
nerțpt la volei.

Madrid. în competiția mascu
lină : România — Cipru 3—0, 
Polonia — Austria 3—0, Spa
nia — Israel 3—1.

Stuttgart.. Participă formații 
de juniori : Cehoslovacia — 
Marea Britanie 3—0, R.F.G. — 
Suedia 3—0, Turcia — Norvegia 
3—0.

San Sebastian. Turneu femi
nin : România — Finlanda 3—2, 
Spania — Suedia 3—0.

EUROPEAN DE JUNIORI II
da 3—1 (2—0); Gr. A: Scoția — 
Portugalia 5—1 (1—0), Italia —
Grecia 3—0 (2—0). Gr. B: Bul
garia — Suedia 1—0 (1—0), Spa
nia — Norvegia 2—0 (0—0). Gr. 
C: Danemarca — Cehoslovacia 
1—1 (0—1), R. D. Germană — Aus
tria 1—1 (0—0).

mației sovietice cu scorul de 3—0 
(1—0) prin golurile înscrise de 
Zavarov (min. 6), Blohin (min. 
85) șȚ'Evtușenko (min. 88). Amă
nunte în ziarul de luni.

REAL MADRID DE LA 0-1 LA 5-1 I
de spectatori, englezul Courtney 
a condus echipele: REAL MA
DRID: Agustin — Solana, M. 
Vasquez (Santillana), Salguero, 
Camacho — Juanito, Gordillo, 
Michel — Sanchez, Butragueno, 
Valdano. F. C. KOLN: Schuma
cher — Prestln, Geils, Gielchcn. 
Steiner — Geilenkirchen, Bein 
(Hassler), Honerbach, Janssen — 
Littbarski (Dickel), K. Allots. 
Returul, la 8 mai.


