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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl IN VEDEREA TURNEULUI DIN BRAZILIA Șl ARGENTINA

PIONIERII 
ȘI 

SPORTUL REUNIREA LOTULUI
din care spicuim :

articole cu referire la u- 
nele probleme actuale (atletis
mul, cit mai aproape de pio
nieri), un reportaj la Școala ge
nerală nr. 1 din Baia Mare, 
scurte relatări despre micii Ju
doka din Galați etc.

REPREZENTATIV DE FOTBAL
ANUL XXX

FINALELE DE LA PLOIEȘTI

Este un fapt dovedit că orice 
competiție sportivă de masă poate 
propulsa o disciplină sau alta în 
centrul preocupărilor multor zeci 
de mii de tineri. Firește, pentru a- 
ceasta este necesar ca respectiva 
ramură să 6e bucure de audiență 
In rîndurile practicanților, să dis
pună de o bază materială cît de cît 
corespunzătoare și să existe per
spective de dezvoltare a acesteia, 
în sfîrșit — dar nu în ultimul rînd 
— să se bucure de o organizare 
ireproșabilă.

Toate atributele amintite le-a în
trunit întrecerea de tenis de masă 
din cadrul ediției de iarnă a „Cu
pei tineretului". S-a dovedit, ast
fel, că includerea sportului cu min
gea de celuloid printre disciplinele 
marii competiții republicane a fost 
de-a dreptul inspirată. La căderea 
cortinei peste întrecerile finale, 
sîntem în măsură să expunem cîte- 
va concluzii.

Mai înt.îi să remarcăm faptul că 
LA 1NTÎLNIREA DE LA PLOIEȘTI 
AU V&NIT APROAPE 500 DE TI
NERI ȘI TINERE FOARTE BINE 
PREGĂTIȚI, dovadă incontestabilă 
că etapele de masă s-au ținut cu 
multă seriozitate. Desfășurată pe 
departamente — pionieri, U.T.C., 
vindicate, studenți, cooperație meș
teșugărească și mediu rural — în
trecerea a dat posibilitatea tuturor 
categoriilor de tineri să fieprezenți 
la startul etapelor de masă, și a 
celei finale, în funcție de specificul 
de. învățătură și de producție. A- 
ceâsta a înlesnit considerabil par
ticiparea unui număr mare de con- 
cilrenți.

Ceea ce nu poate fi neglijat, de 
asemenea, este ÎNFIINȚAREA U- 
NOR CENTRE ȘI SECȚII DE TE-

UN PRIM BILANȚ

Din momentul în care s-a dat 
startul festiv al ediției de vară a 
„Cupei tineretului", în___. , __ _ județul 
Hunedoara au participat la etapele 
de masă foarte mulți tineri și ti
nere, S-au remarcat, pentru bunele 
rezultate obținute, unitățile școlare 
de la Grupul școlar Minerul Lu- 
peni. Liceul de cultură generală 
Petroșani, Liceul Industrial minier 
Petroșani precum și școlile genera
le nr. 1 Petrlla, nr. 5 Petroșani, nr. 
4 Vulcan și nr. 6 Lupani. Din rân
dul asociațiilor sportive sindicale 
pot fi scoase în evidență cele de la 
Preparați*, Viscoza și Minerul din 
Lupenl și Preparațla Petrlla.

8. BALO!, coresp. județean

ORIENTAREA TURISTICA 
PUNCT DE ATRACȚIE

Duminică, în pădurea din jurul 
Băilor 1 Mai de lîngă Oradea, s-a 
desfășurat un reușit concurs de 
orientare turistică, la care au par
ticipat 31 de echipe de fete și 32 
de băieți. Aceste formații au re
prezentat școlile generale din Ora
dea, Cordău, Oșorhci, Drăgești și 
Haieu. Pe primele trei locuri s-au 
clasat, în ordine, Șc. gen. 1 Oradea 
(Florica Balint și Maria Dibuț), Șc. 
gen. 13 Oradea (Ana Blaga și Eu
genia Lăzuran), și Șc. gen. nr. 6 
Oradea (Viorica Soare și Dorina 
Dragoș) — la fete, iar la băieți, 
Șc. gen Haieu (D. Ghișidin și F. 
Mitrea), Șc. gen. Cordău (I. Balint 
și I. Sabău) și Șc. gen. Cordău II 
(Gh. Iuhaț și L. Floroi).

I. GHIȘA, coresp. județean

PROGRAM AMĂNUNȚIT DE 
ÎNTRECERI

Conducerea unității, asociația 
sportivă și comitetul U.T.C. ale. Li
ceului „Vasile Roaită" din Rm. Vîl- 
cea au alcătuit un amplu și amă
nunțit program de manifestări 
sportive cu caracter de masă în 
vederea bunei desfășurări a între
cerilor din cadrul „Cupei tineretu
lui". Vor avea loc competiții de 
volei, gimnastică, atletism și fotbal. 
Primele activități au și fost de alt
fel organizate, ele fiind urmărite 
cu interes de către profesori, pă
rinți și alți spectatori. Prima du
minică sportivă din cadrul acestui 
program a fost completată cu de
monstrații de gimnastică acrobatică.

C. DIACONESCU și L. STELEA
— coresp.

★
în multe dintre localitățile țării 

au loc, în continuare, întrecerile 
etapelor inițiale ale „CROSULUI 
TINERETULUI". Vă prezentăm 
citeva amănunte din scrisorile co
respondenților noștri :

★
MOTRU. Sub egida C.O.E.F.S., a 

Comitetului U.T.C. și Consiliului

(Continuare in pag. a 3-a)
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NIS DE MASĂ ÎN MULTE LOCA
LITĂȚI URBANE ȘI RURALE 
ALE ȚĂRII, preocuparea fiind mai 
vădită din partea organizațiilor 
pionierești, U.T.C. și a celor sindi
cale. După cum ne spunea profeso
rul Dan Matei, reprezentant la fi
nale al C.N.O.P., de la lansarea 
„Cupei tineretului" și pînă la data 
întrecerilor finale, aproape la toate 
casele pionierilor au luat ființă 
cercuri de tenis de masă. C.C. al 
U.T.C., la rîndul său, a luat salu
tara inițiativă de a dota toate cen
trele de comune cu mese de tenis. 
Pînă acum dezideratul a devenit 
realitate în județele Iași și Covas- 
na. în atenția organizațiilor sindi
cale a fost rezervarea, la cluburile 
și la casele de cultură ale sindica
telor, a unor încăperi destinate 
practicării tenisului de masă.

La festivalul tenisului de masă 
de la Ploiești au asistat reprezen
tanți ai tuturor departamentelor a- 
mintite la începutul însemnărilor. 
Tovarășul Efrem Cherteș, șeful co
misiei sport și turism la Consiliul 
Central al U.G.S.R., ne spunea : 
„Este momentul ca tenisul de masă 
să intre cu adevărat în rîndul spor
turilor cu largă audiență printre 
salariați. Etapele de masă au dove
dit că sînt condiții. în fiecare în
treprindere și instituție se poate 
găsi loc pentru instalarea unei 
mese de tenis. Opiniez pentru men
ținerea tenisului de masă și în edi
țiile viitoare ale „Cupei tineretului".

V

't

Ieri dimineață s-au prezentat la 
sediul F.R.F. . componenții lotului 
reprezentativ, convocați în vederea 
turneului pe care echipa națională 
îl va face, începînd de la 13 și 
pînă la 25 aprilie, în Brazilia și 
Argentina, fotbaliștii chemați pen
tru această acțiune sînt următorii : 

portari : RÂDUCANU și JIVAN ; 
fundași : ANGHELINI, ANTO

NESCU, SAMEȘ, DINU, CRISTA- 
CHE, HAJNAL ;

mijlocași : BROȘOVSCHI, BEL- 
DEANU, D. GEORGESCU, BĂLĂCI;

atacanți : TROI, LUCESCU, IOR- 
DĂNESCU, KUN, NEAGU, DUMI- 
TRACHE, MARCU.

Jucătorii de la Steaua se vor 
prezenta pentru antrenamentele 
comune cu lotul, de mîine, deoare
ce ei participă astăzi la jocul for
mației lor cu O.F.K. Belgrad. E 
vorba de Sameș, Cristache și Ior- 
dănescu. Dumitrache resimte încă 
dureri la piciorul accidentat. El va 
fi supus unui energic tratament 
medical, în urma căruia se va de
cide dacă va efectua sau nu depla
sarea. Dobrău, care e nerefăcut, nu 
a fost convocat.

Programul pregătirilor a prevăzut■ 
pentru ieri dimineață vizionarea

— Romă- 
antrenorii 

și RO- 
observații

filmului meciului Franța 
nia, în cursul căruia 
VALENTIN STÂNESCU 
BERT COSMOC au făcut 
asupra greșelilor din jocul echipei 
noastre. După-amiază a avut loc un 
antrenament intens. Astăzi are loc 
o nouă ședință de pregătire, iar 
după-amiază întregul lot va asista 
la partida Steaua — O.F.K. Belgrad 
de pe stadionul Steaua. Mîine di
mineață se va desfășura 
antrenament, urmat de o 
educativă, iar 
loc un joc la 
nia formației 
vizia C). Joi 
antrenamente,
neața —, celălalt, tehnico-tactic du
pă-amiază. Vineri este rezervată unui 
nou joc la două porți, de data a- 
ceasta în compania unei formații 
de prima divizie. Rapid.

Plecarea spre Brazilia va avea 
loc sîmbătă dimineața, pe calea 
aerului. După cum se știe, întîlni- 
rea cu reprezentativa campioană a 
lumii va avea loc miercuri, 17 a- 
prilie, iar cea cu selecționata Ar
gentinei la 22 aprilie. Prima parti
dă va fi găzduită de orașul Sao 
Paulo, iar a doua de Buenos Aires.

un nou 
ședință 

după-amiază va avea 
două porți în compa- 
Unirea Tricolor (Di- 
sînt prevăzute două 

unul fizic — dimi-
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Vedere panoramică a sălii sporturilor „Victoria" din

Tovarășul Iovîță Popa, șeful secției 
organizare și control din C.N.E.F.S., 
a reliefat seriozitatea cu care s-a 
muncit în toate județele pentru 
reușita competiției, atât în etapele 
de masă, cît și în cea finală.

Scopul mărturisit al întrecerilor 
de masă este și depistarea unor 
elemente înzestrate, care să fie 
îndrumate spre performanță. Din 
acest punct de vedere, finala de 
tenis de masă a fost bogată în 
roade. Observatorul federației de 
specialitate, antrenorul bucureștean 
Haralamb Podgoreanu a reținut 
8—10 nume de concurenți : Lenuța 
Brădățan — 13 ani (Hunedoara) ; 
Mariana Miculescu — 12 ani (Pu
cioasa) ; Niculina Ceaușescu — 11

Ploiești în timpul

Buzău) ; Adrian 
ani (Moreni) și

In pagina a 3-a

• Un comentariu al etapei Diviziei A

desfășurării finalelor
Foto : Dragoș NEAGU

• Rezultatele și clasamentele Diviziei C

ECHIPĂ
VIRIUALĂ

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
sala Olimpia din Timișoara a fost 
gazda penultimului turneu al cam
pionatului republican feminin - de 
baschet (grupa 1—6).

Acest turneu a fost dominat de 
două partide-cheie (Politehnica — 
I.E.F.S. și Politehnica-Voința Bucu
rești), rezultatele lor urmînd să sta
bilească, în mare măsură, pe ocu
pantele primelor două locuri în 
clasament. Și iată că după disputa
rea meciurilor turneului timișorean, 
răspunsul la prima întrebare (ce 
echipă va avea, la începutul ulti
mului turneu de patru jocuri ce se va 
desfășura la Cluj, cele mai mari 
șanse de a cuceri titlul) se cunoaș-

te : Politehnica București- Cîștigînd. 
intr-o manieră categorică (excepție 
a făcut doar partida cu Voința, vic
torie la 4 puncte), formația antre
nată de Grigore Costescu are în 
prezent un avans de 5 puncte 
de fostele ei rivale (I.E.F.S. și 
ința), fiind virtuală campioană 
țională. Baschetbalistele de la 
litehnica, dovedind încă o dată că 
alcătuiesc cea mai omogenă forma
ție, au impresionat, și la Timișoara, 
prin valorificarea la maximum a 
atuurilor lor bine cunoscute : o 
mare putere de luptă, mobilizarea 
rapidă și eficientă în momentele 
decisive, calm, respectarea discipli
nei tactice, dar mai ales eficacitate.

față 
Vo- 
na- 
Po-

Ieri, pe poligonul Tunari, In „Cupa primăverii“

CORNELII) ION (Steaua)
NOU RECORD NAȚIONAL LA PISTOL VITEZA- 598 p!

Concursul inaugural in aer liber la 
arma cu glonț, „Cupa primăverii", 
ca ce dispută pa poligonul Tunari 
din Capitală fi la care participă țin- 
tași fruntași din întreaga țară, «-» 
soldat cu un excelent rezultat la 
pistol viteză. Tinărul trăgător al clu-

pre-80 f culcat), Georgian» Oprișan, 
cum «1 juniorii V. Dragomlr și Ta
tiana IIovIcI (armă standard 60 t 
culcat).

REZULTATE TEHNICE : pistol viteză 60 f -------- — - -î

ani (Brezoi, jud. 
Georgescu — 12 
alții.

Ceea ce ni se 
reținut, după încheierea întreceri
lor, este necesitatea de a se menți
ne treaz interesul pentru tenis de 
masă, un interes enorm și entu
ziast pe care „Cupa tineretului" a 
reușit să-l trezească. Pe scurt des
pre gazdele finalelor. C.J.E.F.S. 
Ploiești, consiliul județean al sin
dicatelor, al organizației pionierilor, 
comitetul județean U.T.C., inspecto
ratul școlar, precum și alți factori 
au contribuit la organizarea între
cerilor la un nivel la care aspiră 
chiar și o competiție internațională.

Ion GAVRILESCU

pare că trebuie ASTĂZI, FOTBAL PE STADIONUL STEAUA

STEAUA-O.F.K. BELGRAD, 
UN MECI CARE PROMITE

bului Steaua. Corneliu Ion, a între
cut orice așteptări, realizînd un 
punctaj de valoare mondială — 598 
— din 600 posibile, ceea ce repre
zintă un nou record național (v. r. 597 
p. stabilit de I. Tripșa în 1972). C. 
Ion (antrenor Gh. Corbescu) a tras 
în ambele manșe excelent, cite 299 
p. pierzînd cile un punct la focurile 
de 4 secunde (manșa I) și la 8 se
cunde (în manșa a II-a). Studentul 
la A.S.E.. Corneliu Ion, merită cu 
prisosință felicitări pentru rezultatul 
obțirfut, punctajul său reprezentind 
totodată, și cea mai bună performan
ță mondială a anului.

în alte probe, încheiate pînă luni 
Ia prînz. și-au înscris numele pe 
lista cîștiffătorilor concursului repu
blican „Cupa primăverii" cu 
mulțumitoare : V. Atanasiu (la pistol 
liber). Gh. Sicorschi (armă liberă

cifre

1. C. Ion 598 p. S. V. Ata- 
nasiu 593 p, 3. Al. Go
red 591 p (toți de la 
Steaua), pistol liber 60 
f seniori : 1. V. Atana- 
siu 555 p, 2. M. Teodor 
(Steaua) 553 p, 3. L. 
Giușcă (Dinamo) 548 p, 
la juniori a cîștigat V. 
Olaru (Letea Bacău) — 
526 p ; armă liberă ca
libru redus 60 f culcat 
seniori : 1. Gh. Sicorschi 
(Dinamo) B93 p (u.d.

100), 2. Coldea (Steaua) 
593 p (u.d. 96), 3. M. 
Marin (Steaua) 591 p ; 
armă standard 60 f cul
cat senioare : 1. Geor
giana Oprișan .(Unirea 
Focșani) 589 p., 2. Me
lania Petrescu (Dinamo)
588 p, 3. Mariana To- 
mescu (Dinamo) 586 p. 
Ia junioare — Tatiana 
Iloviei (Activul Brașov)
589 p, la juniori — V.
Dragomir (C.S.IVI.B.) 587 
P : skcet (100 talere) se
niori : 1.
(Steaua)
Sencovici (Olimpia) .. 
t. 3. D. Buduru (Steaua) 
94 t, la juniori (50 
talere) C. Pintilie (C.S.O, 
Baia Mare) 47 t.

întrecerile se încheie 
marți.

Fouad M’Bazzaa, ministrul tine
retului și sportului din Republica 
Tunisiană, care a sosit în România, 
la invitația ministrului pentru pro
blemele tineretului din țara noas
tră, a făcut ieri o vizită la sediul 
C.N.E.F.S.

Oaspetele a fost 
prim-vicepreședlntele 
general lț. Marin Dragnea. 
cest prilej au avut loc convorbiri 
între conducerile Ministerului Ti
neretului și Sportului din Tunisia 
și C.N.E.F.S. cu privire la rela
țiile sportive dintre România șl 
Tunisia, la cooperarea dintre orga
nizațiile sportive ale celor două 
țâri.

Delegația tunhlanâ a mulțumit 
pentru sprijinul acordat de Ro
mânia prin trimiterea In Tunisia 
a unor specialiști în «port de înal
tă calificare, schimbul reciproc de 
echipe sportive șl pregătirea unor 
studenți tunisieni la I.E.F.S.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

$

FI. Iurcenco
96 t, 2. Al.

94

T. RABȘAN

CORNELIU ION 
(Steaua) realizatorul 
noului record

VIZITĂ LA C.N.E.F.S

Referitor la acest ultim aspect, me
rită subliniată deosebita contribu-

Adrlon VASILESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Fotbaliștii de la O.F.K. Belgrad, in fața aeroportului internațional Otopenl, la citeva minute de la sosire
Foto : Paul ROMOȘAN

primit da
C.N.E.F.S., 

Cu a-
Astăzi, Începînd de la or* 18, 

stadionul Steaua va găzdui meciul 
internațional amical de 
tra formația-gazdă și 
echipă iugoslavă O.F.K. 
partidă care promite 
spectacol fotbalistic, ambele cluburi 
alinlind cela mal bune efective de 
care dispun In momentul de față. 
Iată ultimele amănunte din 
două tabere...

Ieri la amiază, un avion al 
paniei TAROM a aterizat pe 
portul Otopenl, aducînd la bord cu
noscuta formație iugoslavă O.F.K. 
Belgrad, veche cunoștință a Iubi
torilor fotbalului din țara noastră. 
Anul trecut echipa antrenată de 
Millutln Sosklci a participat la

fotbal din- 
cunoscuta 

Belgrad. O 
un frunu»

C©I«

©om-

turneul organizat de F.C. Argeș eu 
ocazia celei de-a 20-a aniversări a 
înființării clubului piteștean. Ime
diat după sosire, Milorad Rcceno- 
vld, conducătorul delegației fotba
liștilor iugoelavl, îți exprima «atia- 
facția că se află din nou tn Româ
nia, de data aeeaita dînd cura in
vitației clubului Steaua. „Formația 
noMtră a avut e perioadă mei sla
bă do evoluție tn campionat, dar a- 
cum se află tn plină ascensiune do 
formă. Ca dovadă, duminică a Ju- 
oal la Sarajevo ou echipa locală, 
pe care a reușit a-o Învingă eu 
t— 0. După Meet rezultat ne aflăm

La Poiana Brașov

A ÎNCEPUT
CAMPIONATUL

(Continuare tn pag. a 3-a)
NAȚIONAL

DUMINICA CICLISTA BOGATA
Examenele rutiere ale sfiirșitului 

de săptămină — „Cupa orașelor" și 
campionatul municipal de fond — au 
produs, în special duminică, o ani
mație deosebită pe șoseaua Bucu
rești—Ploiești (varianta Buftea). Am 
consemnat multe lucruri bune, unele 
mai puțin bune, asupra cărora vom 
reveni.

IN FRUNTE, TIMIȘOARA Șl 
RESPECTIV BRĂILA

Cei mai tineri alergători și-au dis
putat, timp de două zile, prima eta
pă din noua ediție a „Cupei orașe
lor". în afara municipiilor „consa
crate", la start s-a prezentat și selec
ționata Aradului, aflată deci, la ora 
debutului. Timpul a fost frumo-s, ast
fel că la juniorii mari s-a putut în
registra sîmbătă o medie orară mul
țumitoare. Prima cursă — 20 km — 
a celor mici a fost foarte liniștită, 
plutonul de 18 rutieri menținîndu-se 
compact pînă spre final. Cu foarte 
puțini metri înainte de sosire, o bus
culadă scoate din. concurs trei spor
tivi. Primul trece timișoreanul Wil- 
hem Kovacs (33:57), urmat de E. Si-

• CAMPIONATUL MUNICIPAL DE
Po.ș (Tg. Mureș — 33:58) și D. Timin- 
geriu (București — 33:58).

Mult mai interesantă a fost între
cerea categoriei superioare — juni
ori mari (50 km). Trierea începe la 
km. 25. Se aleargă „tare" (41 km/h). 
După alți patru km se formează 
două plutoane. La punctul de întoar
cere, apare un al treilea. Grupul din 
față, de 11, se rupe și el în două. 
N. Frunză dă semne de oboseală, 
pierde teren pe ultima porțiune. Fi
nișul e pasionant. După obișnuita ta
tonare, Costel Vizitiu hotărăște,

• JUNIORII AU DEBUTAT
ÎN „CUPA ORAȘELOR"

FOND, AVANPREMIERA FINALEI
atacă, dar piciorul îi scapă din ra- 
trapă ! Cu o ambiție superbă, brăi- 
leanul nu se dă bătut, cîștigînd la o 
roată în fața Iui I. Bădiță (Brașov) 
și Em. Vișan (Constanța), toți în a- 
celași timp (lh 15:19).

Duminică, W. Kovacs avea să tri
umfe din nou, după o cursă fără ni
mic spectaculos. Al doilea a venit,

Geo RAEȚCHI

LUPTĂ STRiNSĂ IN CRUPA B

A DIVIZIEI DE HOCHEI

DE ȘAH
PE ECHIPE

Pe patinoarul artificial acoperit 
din Miercurea Ciuc a început tur
neul final al grupei B a 
naționale de hochei, care 
să desemneze locurile 5—8 
samentului competiției.

Primele meciuri au prilejuit în- 
tîiniri echilibrate, încheiate cu sco
ruri strînse : Agronomia Cluj — 
Tîrnava Odorhei 6—5 (2—2, 2—1,

Diviziei 
urmează 
ale cia-

2—2), Liceul 1 M. Ciuc — A.S.E. 
București (care a preluat fosta sec
ție de hochei a I.P.G.G.) 4—4 (2—0. 
I—0, 1—4) ; Agronomia — Liceul 
4—3 (1—0, 1—0, 2—3), Tîrnava — 
A.S.E. 5—3 (1—0, 3—1, 1—2). în
clasament : Agronomia 24 p, A.S.E. 
14 p, Liceul 10 p, Tîrnava 8 p. 
Astăzi este zi de odihnă.

(Continuare în pag. a 3-a)

înStart 
brăilenii

cursa ele duminică a juniorilor mari! Peste o oră și jumătate, 
sc vor îmbrățișa : au triumfat in prima etapă a „Cupei orașelor"

Foto : S. BAKCSY

în sala de festivități a hotelului 
„Teleferic", din Poiana Brașov, a 
început turneul final al campiona
tului național de șah pe echipe 
mixte. Trei titluri (de campioană 
absolută, masculin și feminin) se 
dispută în

Tragerea 
rea ordine

1. c.s.u. 
Mureș, 3. 
Medicina. Iași, 5. Politehnica Bucu
rești, 6. Constructorul București, 7. 
Petrolul Ploiești, 8. I.T. București, 
9. Universitatea București, 10. C.S.M. 
Cluj.

încă din prima rundă, campio
natul a programat citeva întîlniri 
cu tradiție în disputa echipelor 
noastre fruntașe. Astfel, meciul 
dintre deținătoarea titlului, Con
structorul, și Politehnica s-a înche
iat la egalitate (3’/2—3V2), în timp 
ce Petrolul Ploiești a întrecut la 
mare luptă pe Medicina Iași cu 
4—3. în celelalte trei întîlniri favo
ritele au învins cu același rezul
tat de 5—2 : C.S.M. pe C.S.U., Uni
versitatea pe Mureșul și Medicina 
Timișoara pe I.T.B.

în runda a II-a s-a consumat 
primul derby al întrecerii : Uni
versitatea București a întrecut cu 
4‘/a—2'/s pe Medicina Timișoara. La 
un scor neașteptat de sever (6—1 !) 
Petrolul a învins Politehnica. în 
rest : Constructorul — C.S.M. 5'4 — 
l‘/s, I.T.B. — Medicina Iași 4—3, 
Mureșul — C.S.U. 5»/2—1’/2.

în clasament conduc Petrolul și 
Universitatea cu 2 victorii. Primii 
dețin locul I datorită punctavera- 
jului superior : 10 față de 91/» al
studenților bucureșteni. Constructo
rul are 3 puncte (o victorie și un 
meci egal).

cadrul competiției, 
la sorți a dat următoa- 

pe tabela de concurs :
Brașov, 2. Mureșul Tg. 
Medicina Timișoara, 4.



LOGHIN LAZAR (judo)MICH JUDOKAPe feme actuale

n

PRIMĂVARĂ"

„CRAVATELE ROȘII SI» ATLETISMUL DIN GALAȚI

Nr. 7736

A ÎNCEPUT concursul de tenis 
CRITERIUL DE

r

organizate cu 
săpta-

Capricioasă ca în fiecare an, pri
măvara și-a făcut» totuși, apa
riția. îndemn pentru copii, pen
tru elevi de a-și petrece o purte 
din timpul lor liber pe terenuri 
și stadioane, în mijlocul natu
rii. în multe organizații de pio
nieri primăvara a fost întâmpi
nată intr-adevăr cu multe ac
țiuni de drumeție,
precădere la sfîrșit de 
mînă, în împrejurimile localită
ților, în zone cu verdeață, 
mai departe de larma, 
pidația străzilor. Este 
bine !

Priinăvara, și mai ales 
ța, poate însemna ceva 
mult. Și anume o prezență 
convingătoare a pionierilor 
concursuri atletice. E drept, 
se organizează pe alocuri 
încă cu multă grijă pentru 
care detaliu), fără a av&a, 
un caracter continuu și, 
sies, fără a cuprinde mase 
de școlari. Lipsește, de pildă, la 
nivelul celor opt sectoare 
Capitalei, o mierodivizie 
atletism pentru copii și pionieri, 
un triatlon (alergare, ț_. 
aruncare) f 
neze toate 

mai mulți 
Capitala a 
proape 250 
cînd fiecare sector a s 
mensiunile și populația 
oraș, o astfel de inițiativă 
impune. Există în fiecare

cît 
de tre- 

fcarte

vacan- 
mai 
mai 

în 
ele 
(și 

fie- 
însă, 
mai 

largi

ale
de

p i,
săritură, 

în măsură să angre- 
școlile generate, rit 
copii. Astăzi, cînd 

ajuns să numere a- 
i de școli generale, 

atins dî- 
. unul

tor suficiente forțe organizato
rice pentru a lansa /itiletismul 
pionieresc de masă și a pregăti 
și în acest fel gustul eoplilor 
pentru prima dintre disciplinele 
olimpice.

Nădăjduim că inspectoratele 
școlare, consiliile de sectoare 
ale organizațiilor pionierilor și 
cele de educație fizică și sport, 
profitînd de vacanța de primă
vară, vor promova 
mult atlotismu! în rîndul celor 
mai mici cetățeni 
plecînd de la clasă și școală 
pînă la concursuri care să adu
că la start sute de participant!. 
Un triatlon al claselor a V-a 
sau a Vl-a, de pildă, sau al 
altor clase, cum ne-au sugerat o 
serie de 
fizică, ar 
început...

cît mai

a! Capitalei.
Și

profesori de educație 
putea însemna un bun

Dintre cele 13 cercuri sportive ale 
Casei pionierilor din Galați, cel de 
judo se înscrie net printre cele 
fruntașe. De la înființarea sa — în 
anul 1970 — peste 500 de copii 
gălățeni au pătruns tainele acestei 
discipline, iar 130 dintre ei au și 
făcut primii pași în performanță, 
obținînd o clasificare sportivă.

Prof. Dumitru Dumitraș, respon
sabilul cercului — și antrenorul lui 
totodată — își pune mari nădejdi 
în Marcel Muuteanu (component al 
lotului republican de juniori), 
C. Uzuneanu, E. Chirpac, L. Ciurel» 
și D. Ealint. Deocamdată.

Față de interesul acordat judou- 
lui de către pionierii și copiii gă
lățeni s-ar impune o mai mare 
grijă din partea conducerii Casei 
pionierilor, îndeosebi în direcția a- 
sigurărli unui spațiu de lucru co
respunzător...

Telemac SIRIOPOL, coresp. Jud

După încheierea numeroaselor în
treceri de tenis pe teren acoperit, 
noul sezon se anunță a fi cel pu
țin tot atît de încărcat în întreceri. 
Pe trei baze sportive din Capitală 
au început, ieri, confruntările cî- 
torva sute de jucători și jucătoare 
de tenis, din întreaga țară, din ca
drul „Criteriului de primăvară".

Pe tabloul seniorilor au fost în
scriși 56 de concurenți, printre care 
Toma Ovici — campionul țării, 
Viorel Marcu, Ion Sântei, Constan
tin Bopovici, losif Kerekeș, Mihai 
Russu, Lucian Bolilor, Bebe Almă- 
jan și alții. La senioare (18 jucă
toare) se vor întrece Mariana Si- 
mionescu, Valeria Balaj, Elena Tri- 
fti, Ecaterina Roșianu.

Concursul este, de asemenea, des
chis juniorilor mari (71 de spor
tivi), celor mici (64), junioarelor 
mari (16) și junioarelor mici (37). 
Pe tablouri au fost înscrise, în or
dinea categoriilor, numele jucăto
rilor Laurențiu Țiței, Marian Mîrza, 
Călin lonescu, Dan Comănescu, pre
cum și al jucătoarelor 
Hadgiu, Dorina Brăștin, 
Szabo, Viorica Demeter.

La întrecerile juniorilor 
tc, ca invitați, 6 tenismeni __ 
garia. întrecerile au loc zilnic, de 
la ora 8,30, seniorii și senioarele 
jucînd la arena Progresul, iar ju
niorii la Școala sportivă nr. 3 și 
Tenis-Club.

Mariana
Doina

iau par
din Bul-

I. GV.

„Cupa primăverii" la pentatlon modern

D. SPlRLEA - ÎNVINGĂTOR LA CĂLĂRIE

Născut la 29 decembrie 1954, 
la Arad, înalt de 1,73 m șl în 
greutate de 71 kg, Loghin Lazăr 
începe să practice judo-ui in 
1969, Ia Vagonul Arad (in pre
zent Unirea Arad) sub îndruma
rea antrenorului Mihai Botez. 
Este elev in anul III la Școala 
profesională pentru industriali
zarea lemnului din Arad. Obține 
prim,ut său succes la finalele 
campionatelor republicane indi
viduale de juniori mici (16—17 
ani) din 1972 cînd cucerește tit
lul la categoria semimijlocie. 
în același an. echipa Vagonul 
Arad, din care făcea șl el parte, 
a devenit campioana țării 
la 
țla 
in 
de 
de 
dar la juniori 
ani). Z—.1 —.

1,1114 A SOLICITA „CONDIȚII SPECIALE
Școala generală nr. 1 din municipiul 

Bala Mare. reprezintă o unitate de în- 
vățămînt de un l'el deosebit. Adică : 
fără a ii o școală cu profil sportiv, ea 
constituie principalul nucleu de per
formanță al Clubului sportiv Baia Mare, 
peste 100 dintre pionierii și pionierele 
de aici alimentindu-i secțiile.

Directorul școlii, prof, l.ucian Oșianu 
(specialitatea : fizică și matematică...), 
împreună cu colectivul cadrelor didac
tice,. a găsit modalitățile, pentru ca 
elevii cu aptitudini în sport să poată 
participa nestingheriti iș antrenamente 
în cadrul C.S. Bala Mare și, paralel, să

' i

■ ... ,

Cresc și la Tg. Mureș viitori mușchetari!... li pregătește cu răbdare și 
pricepere prof. Sofia Orban, floretistă de performanță, componentă a echi
pei Medicina, participantă în divizia A. O grupă de copii și pionieri din 
care se vor selecta, fără îndoială, elemente pentru scrima de performanță...

Foto : Eliacu ERLICTI — Tg. Mureș

BREVIAR

• • •
rezolve — la cotele unei înalte exigențe 
— și problemele procesului de invă- 
țămint. Un antrenament dimineața, 
înainte de începerea cursurilor ți altul 
după-amiaza. iată ce s-a realizat Ia 
Școala generală nr. 1 din Baia Mare, 
tr.tr-o atmosferă de mare interes d-n 
partea copiilor și a familiilor lor. 
Fiindcă intre ceie două ședințe de an
trenament. în orele de clasă. elevilor 
li se asigură un asemenea sistem de 
predare incit seara, cdat.l ajunși acasă, 
el nu mai sînt nevoițl să muncească 
ore întregi cu pregătirea temelor, a 
lecțiilor, ci cel mult să tșl fixeze unele 
noțiuni învățate în cursul zilei, la lec
țiile predate.

Kște un mod inedit de a face pregă
tirea elevilor cave necesită însă un 
efort suplimentar din partea cadrelor 
didactice, dar extrem d<y util, o altă 
metodă de lucr u la clasa. Cel instruițl 
realizează la un bun nivel calitativ 
două activități importante, șl pregătirea 
școlară, inmagazinarea umil volant cit 
mai complex de cunoștințe da cultură 
■generală, totodată și cea sportivă. In 
„atelierele" Clubului sportiv Bala Mare. 
Șl aceasta fără a ii create „condiții spe
ciale".

Că prip acest sistem d„ organizare a 
activității —
iară nu țasă cu nimic de dorit, 
atestă faptul

Ieri dimineață, La baza hipică din 
Calea Plevnei s-a încheiat proba 
de călărie din cadrul concursului 
inaugural de pentatlon modern, 
„Cupa primăverii". Pe o vreme mo- 
horftă, ploioasă, ultimii 4 concu- 
rențl au parcurs traseul probei de 
călărie. Dintre aceștia, Mihai Dra- 
gomir (Olimpia II), cu calul Mila
no a efectuat traseul fără penali
zări, într-un timp foarte bun, ob- 
ținînd și el punctajul maxim : 
1100 p., Ștefan Cosma (Un i verși-

De azi, la Mamaia

CEI MAI TINERI
ÎNOTĂTORI

I

ÎȘI DISPUTĂ TITLUL 
DE CEA MAI BUNĂ

tate-a Timișoara II), cu calul Soli- 
man a realizat și el un timp bun
— 1:31,5, fără nici o penalizare, 
obținînd 1098 p. Și Constantin Că
lina ar fi putut face punctajul 
maxim, deoarece timpul său a fost 
unul dintre cele mai bune (1:25,7), 
dar o penalizare a făcut ca el să 
fie notat cu 1 068 p.

Astfel că prima probă a acestui 
concurs s-a încheiat cu succesul 
meritat al campionului țării, Dumi
tru Spîrlea — 1:2?,0 — 1 100 p. El 
a fost urmat de Vasile Nemețeanu
— 1:26.5 — 1 100 p., Mihai Drago- 
mir — 1:26.5— 1 100 p, Marius Mi- 
halașcu — 1:27,5 — 1 100 p, Ștefan 
Cosma — 1:31,5 — 1 098 p. Alex. 
Naglii — 1:41,5 — 1 078 p ; pe echi
pe : Olimpia I — 3 246 p, „U” Ti
mișoara I — 3 174 p, Olimpia II — 
2 200 p, ;,U‘‘ Timișoara II — 2 124 p.

Astăzi, de la ora 9, în stila de 
scrimă a clubului Steaua va avea 
loc cea de a doua probă a con
cursului, scrima.

tot 
juniori miei. Apoi, la cdl- 
următoare a „individualelor", 
1973. reeditează performanta, 
astă-dată imbrăcînd tricoul 
campion la aceeași categorie 

j ' 1 mari (18—20 de 
___ ,. Anul acesta, In februarie, 
lși apără cu brio titlul la fina
lele de la Pitești, primind și di
ploma pentru cel mat tehnic 
concurent. în sfîrșlt, duminică 
a devenit campion și la seniori 1

SMUK*

de nici o recomandare ctnd a

și ECHIPA A ȚARII

• Școala generau nr. 
114 <iin sectorul 6 al Ca
pitalei se afirmă în ulti
mii ani ca o puternică 
pepinieră de mușchetari 
pentru clubul sportiv Pro
gresul. Doi dintre antre
norii clubului din str. Dr. 
Stalcovici (este vorba de 
profesorii Ilariton Bâdes- 
cu și Victor Teodorescu), 
beneficiind de sprijinul 
nemijlocit al conducerii 
școlii șl al profesorilor de 
educație fizică de la ,.114“ 
au posibilitatea de

selecta cele mai dotate 
elein.enle pentru scrimă
• „Pionier .23“, se

numește acțiunea inițiată 
de Inspectoratul școlar al 
orașului Hațeg și Con
siliu' orășenesc pentru e- 
ducație fizica șl sport; o 
șțafetă atletică organ’ ‘ 
în întîmpinarea a 25 
ani dc la înființarea 
ganizațlei de pionieri. E- 
chlpe alcătuite dm pio
nieri aflați în clasele 
V-—vn vor pleca din 11 
localități situate în veci-

de 
or-

elevilor, pregătirea lor Șce- 
ne-o 

c;> foarte mulți sportivi, 
printre care Ullci, Brindescu, More. T.e- 
ordean ș.a. s'înt priptre mec’aliații olim
piadelor pe obiecte <Je studiu.
.Datorită strânsei colabo-rari care există 

între Inspectoratul școlar județean (in
spector genera], prof Andrei Bălan) frl 
Clubul pportlv 
Ion Marinescu) 
de pregătire sportivă să sa desfâșonr; 
la parametrii cerut’ de activitatea 
performanță. 1 000—1 200 de ore pe 
pentru atleți, i 200—150o de ora pe 
pentru gimnaste și 900—1 100 de or© 
an in cazul scnmeriior.

Ne rezumăm la a prezenta doar 
ceste detalii privind felul eram fe-a 
zolvat la Paia Mare asigurarea 
bului de mîine" fii perîomianțâ, 
intermediul pionierilor, considering

(vicepreședinte, prof.
s-a reușit ca procesul

de 
an 
an 
pe

a- 
re- 

.schiin- 
prin 

.. ____ _________  ____ ‘ că
și în alto orașe s-ar putea expejirnenta 

Fără a necesita îon- 
geaerale pot să 

uman 
ta talente cî*“ 

. ........ .. .... _____ ___ de învăță- 
mînt, evident resț^ectlndv-se cu strictețe 
atît obligațiile față do procesul do in- 
vățămînt cît și cele legate de pregăti
rea sportivă...

asemenea formule. Fără a necesita fon
duri soeclale.
valorifice mai 
de care dispun. 
există in unitățile

natal i orașului și s. 
lnti.nl 11 Hațeg, unde 
fi organizate o serie 
concv.rsur' sportive
• Manierii claselor

vor 
vor 
de

__ _ ____ ____ _______ a
V-H din municipiul Brăila 
pșilicr . ... > 1.2 .•;• .:iai..
competit'e (amu ac-sta la 
a 4-a ediție) — „Cupa mi
cului atlet". Competiția 
care se desfășoară sub 
forma unul triatlon : o
probă de alergare pe dis
tanța de 50 m. săritura în 
lungime (fără prag) Șl 
săritura In Înălțime, eu-

priTide patru et-ipp, «louâ 
iu salâ șl alte două în aer 
liber. Vom reveni ,©u a- 
m finanțe.

(S Clubul sportiv Cute- 
z,Horii, al Palatului pio
nierilor organizează, prin 
secția de atlefsrn. o în
trecere de cros dedicată 
aniversării a 25 de an! de 
la înființarea organizației 
de pionieri. întrecerea se 
va desfășura în două eta
pe. ambele programate în 
vacanța de primăvară (11 
și 13 aprilie).

Începînd de .titazi, vpisp 
patru zile. piscina acoperită 
(50 m) de la Mamaia va găzdui 
întrecerile campionatului repu
blican pe echipe, rezervate celor 
mai tineri înotători. Este eea de 
a doua ediție a acestei compe
tiții de amploare pe pian in
tern, care stimulează procesul! 
de pregătire pe categorii 
vîrstă în secțiile de înot 
țară.

La concursul ale cărui 
contratimp sînt programate 
astăzi dimineață și-au anunțat 
participarea peste 300 de copii 
reiprezentînd 20 de cluburi și a- 
sociații din 11 județe aie țării. Ei 
își vor disputa titlul republican 
de cea mai bună echipă (băieți 
și fete) la toate categoriile de 
vîrstă. La sfirșitul competiției se 
va alcătui și un clasament gene
ral al tuturor categoriilor, pe 
baza căruia va fi decerpat titlul 
de campioană pe echipe.

Nu vor lipsi de Ia întreceri oră- 
deanul ITorațiu Neagrău, ploieș- 
teanca Mihaela Georgescu, cei 
mai taîentați înotători ai. .^ou
lui val". Concursul de la‘Mamaia 
oferă posibilități celor mai buni 
performeri de atingere a haremu
rilor pentru „naționalele" de se
niori de la Cluj (18—21 aprilie)

AGENDĂ ATLETICĂ

Rubrică realizată de Tiberiu STAMA

POLITEHNICA, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

ție adusă de Gabriela Ciocan, prin
cipala realizatoare a echipei.

Deci, singurul semn de întrebare 
care a mai rămas este : cine va fi 
ocupanta poziției secunde. I.E.F.S. 
sau Voința ? Rezultatul meciului 
direct, dar și... jocul rezultatelor 
vor decide- însă, evoluția echipelor 
în cauză a fost mult sub valoarea 
arătată pină în prezent de jucă
toarele ce compun aceste două 
fruntașe ale baschetului nostru Ia 
Voința s-a observat, totuși, o schim
bare după surprinzătoarea înfrîn- 
gere din prima zi, în sensul că ata
cul a acționat cu mai multă sigu
ranță, iar diferitele scheme tactice 
adoptate au fost mai eficiente. De 
altfel, înfrîngerea la numai patru 
puncte diferență în partida cu Poli
tehnica și victoria netă în meciul 
cu „U“ Cluj nu vin decît să întă
rească această afirmație. Nu ace
lași lucru putem spune despre com
portarea de ansamblu a formației 
I.E.F.S., care a avut dese fluctuații, 
nepermise pentru baschetbalistele 
acestei echipe, fiecare avînd un ba
gaj destul de mare de cunoștințe 
tehnice și tactice. Tocmai de aceea 
rămîne o enigmă tactica adoptată 
în meciul cu Politehnica : cînd cî
teva jucătoare ale acestei formații 
acumulaseră deja trei și patru gre
șeli personale, baschetbalistele de 
Ia I.E.F.S. și-au bazat atacurile, în 
majoritatea cazurilor, pe aruncări 
de la distanță și semidistanță. în 
loc să îneerce pătrunderi și să le 
oblige pe adversare să comită faul-

turi care aduceau, implicit, elimi
narea de pe teren a jucătoarelor de 
bază.

La polul opus evoluției echipelor 
I.E.F.S- și Voința s-a aflat cea a 
formației Rapid care, după Poli
tehnica, a fost cea mai bună echi
pă a turneului, cele trei victorii 
categorice fiind elocvente în acest 
sens. Spre meritul lor, rapidistele 
au reușit să alcătuiască o echipă 
omogenă, au îmbinat foarte bine 
experiența cu tinerețea, fapt ce 
i-a determinat pe mulți, să afirme

că dacă acum ar începe campiona
tul, lupta pentru titlu s-ar duce 
între Politehnica și Rapid. Lucru 
foarte adevărat dacă ținem seama 
că speranțele baschetului nostru, 
fostele componente ale lotului de 
junioare, actualmente jucătoare la 
Voința, „U“ Cluj și „U" Timișoara, 
s-au situat mult sub posibilitățile 
lor. manifestând numeroase caren- 
țe în comportamentul general, iar 
în plus au comis și cîteva acte de 
indisciplină, au vociferat și au co
mentat deciziile arbitrilor.

ACTUALITĂȚI DIN HANDBAL
In această perioadă handbalul 

află In plină actualitate, atît pe 
intern, cît și internațional, 
cîteva dintre noutățile pe care 
tem în măsură să le prezentăm 
tarilor noștri.

ASTAZI, IN CAPITALA, 
MECI INTERNATIONAL

se 
plan 
Iată 
sin- 
citi-

Universitatea Craiova 16—16 (8—6), 
Constructorul Oradea — Gloria Arad 
15—14 (7—8), Metalul Copșa Mică — 
Nitramonia Făgăraș 16—16 (8—8).

Corespondenți : V. Sere, S- Băloi,
M, Olaru, M. Faliciu, Gh. Briotă, 
C. Gruia, R. Pop, C. Alexa. P. 
Manafu, L- Valentin, L. Deleamt,
N. Drăgănolu, P. Enache, D. Diaco- 
nescu, R. Alexandrescu.

CLASAMENTELE DIVIZIEI 
FEMININE DE BASCHET
In urma disputăm turneelor de la 

Timișoara (grupa 1—6) și Satu Mare 
(grupa 7—12) clasamentele campiona
tului republican feminin de baschet se 
prezintă astfel :

GRUPA 1—«

baschet se

1. Politehnica
2. I.E.F.S.
3. voința Buc.
4. Rapid
5. „U" Cluj
6. Univ. Tlm.

GRUPA 7—12

27 24
27 19
27 19
27 16
27 10
27 10

3
8
8

11 
17 
17

1S)M—1561
1791—1529
1896—1614
1818—1603
1548—1773 
1629—1847

51
46
46
43
37
37

27
27
27
27
27
27

17
14
13
10

9
1

10
13
14
17
18
26

106a—1464 
1574.—1569 
1526—1403 
1374—1585 
1427—1727 
1147—1532

44
41
40
37
36
28

aff" te^Crișui
î. a'.onstructorul
». VTnlv. Iași
t Olimpia Buc.
S. Sănătatea
I. Voința Tg. M.

h clasamentul coșgeterelor, Ileana 
Gugin (Rapid) a totalizat 530 p (M p la 
Timișoara) șl conduce distanțat.

Aflată într-un turneu de mai mulie 
jocuri în țara noastră, la invitația 
clubului Dinamo Brașov, puternica 
formație masculină Voros Met-eor 
Budapesta a susținut cea dinții în- 
tîlniFe la Brașov, în compania echi
pei Dinamo din localitate. După cum 
ne transmite corespondentul 
C. Gruia 
echilibrat 
formației

Echipa - ................
susțină astăzi cel de-al doilea meci 
al șău, intilnind pe Dinamo Bucu
rești. Partida va avea loc pe terenul 
Dinamo cu începere de la ora 16,30.

REZULTATE DIN DIVIZIA 8

ANTRENORUL NICOLAE NEDEF 
CONFERENȚIAZĂ ÎN BELGIA

nostru 
jocul a fost deosebit de 

victoria revenind în final 
gazdă, cu 31—28 (16—15).
budapestană urmează 6â

Rezultate înregistrate în cea de a 
Xl-a etapă a diviziei B de handbal : 
FEMININ Seria I : Voința Iași — 
C.S.U. Construcții 7—7 (4—3) ! Con
structorul București — Voința Bucu
rești 11—16 (3—11), Voința Craiova
— Gloria Buzău 14—9 (6—3). Vultu
rul Ploiești — Știința Bacău 
(9—3). Tomistex Constanța — 
greșul 6—13 (3—8) ; Seria a 
Nitramonia Făgăraș — Textila 
12—4 (6—4). Voința Sf. Gheorghe — 
Voința Sighișoara 8—12 (5—5), Teba 
Arad — Sparta Mediaș 11—15 (7—8), 
CIL Tr- Severin — Universitatea 
Cluj 6—12 (4—4) Guban Timișoara

..................... (7-6) ;
Sucea- 
18—11 
Rapid 

Voința 
(5-9), 

— Rafinăria Teleajen 
Il-a : Tractorul Bra- 
Lovrin 24—12 (12—4). 
— Banatul Timișoara 

Știința Petroșani —

— Constr. Baia Mare 8—18 
MASCULIN, Seri» I : C.S.U. 
va — Comerțul Constanța 
(10—1). Relonul Săvlneștj — 
București 18—19 (11—8),
București — Carom 15—16 
Știința Bacău 
0—6 ; Seria a 
șov — Știința 
Timișul Lugoj
17—14 (8-6),

19—7 
Pro- 

II-a : 
Sebeș

La invitația federației de specia
litate din Belgia, antrenorul 
Nicolae Nedef va conduce un 
de perfecționare a antrenorilor, 
gramat să se desfășoare timp 
cîteva zile în orașul belgian 

s

emerit 
curs 
pro- 

de 
Spa.

" Loghin Lazăr n-a avut nevoie 
intrat în sala de antrenament a Vagonului Arad. Am putea spune 
că era așteptat chiar cu nerăbdare de antrenorul Mihai Botez. De 
ce ? Pentru că, în același an, fratele său mai mare, Ionel, se deta
șase categoric la finalele juniorilor devenind campion al țării la 
categoria mijlocie, iar în prezent se numără printre cei mai buni 
judoka din țară. Loghin pășește pe urmele fratelui său. Începînd 
din anul 1972 el a colecționat tricouri de campion al tării la fie
care ediție a juniorilor. Duminică, la finalele seniorilor de la Bucu
rești misiunea lui Loghin Lazăr a fost extrem de dificilă. Nu mai 
puțin de 28 de judoka se aflau în lupta pentru mult doritul titlu 
republican. Printre .aceștia erau mulți adversari ce emiteau preten
ții justificate să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de 
onoare. Cu toate acestea juniorul arădean a repurtat victorii de 
necontestat în fiecare partidă susținută. De două ori a avut mari 
emoții. Mai întîi meciul pentru cîștigarea seriei, cu fostul campion 
al categoriei, losif lanoși (Dinamo Brașov). A învins Insă clar prin . 
yusei-gachi (superioritate tehnică). Apoi, în finala cu Mircea No
topol (Dinamo Brașov), învingător, aproape în toate partidele prin 
ippon și cîștigător al seriei sale. Dar, în acest duel, Loghin Lazăr 
a repurtat o victorie în stilul unui redutabil campion tot prin 
ippon, fiind declarat, la festivitatea dc premiere, și cel mal tehnjc 
finalist.

FINALELE DE JUDO ALE SINIORflfIR,

serii 
de

Majoritatea atleților noștri frun
tași se vor afla pe aproape întrea
ga durată a lunii aprilie peste ho
tare pentru pregătire și concursuri.

• O grupă de aernifondiști (15 
atleți și atlete), printre care Gheor
ghe Ghipu, Natalia Andrei, Nicolae 
Onescu, Maria Linca, Viorica Nea- 
gu, Paul Copu, Gheorghe Buruiană, 
însoțiți de antrenorii Silviu Dumi
trescu și Ștefan Popescu a plecat la 
Kislovodsk (U.R.Ș.S.).

• Tot în U.R.S.S., la Leselidze 
au plecat și aruncătorii de suliță 
și ciocan (14 la număr). Printre 
ei ; Gheorghe Megelea, Tudor Stan, 
Constantin Grigoraș, Frederich 
Schneider, Carol Raduli. împreună 
cu ei au făcut, deplasarea antreno
rii Alexandru Bizim, Daniel Maier 
și Constantin Mușat.

• Un grup de aruncători de 
greutate și disc, condus de antre
norul Dan Serafim se va afla pînă 
la 19 aprilie în Bulgaria. Au făcut 
deplasarea Flbreuța lonescu, Ma
riana Nan, Sofia Mifrică și Cornel 
Preda.

• Atleții clubului Steaua au ple
cat vineri la Budapesta. Printre cei 
25 de sportivi se află Carol Corbu, 
Dorel Cristudor, Viorel Suciu, Ni
colae Perja, losif Korodi, Petre Lu
pan, Erwin Sebestien, Valentin 
.Turcă, Iosif Naghi, Mihai Nicolau, 
Alina Gheorghiu. Lotul este însoțit 
de antrenorii Ion Șofer, Nicolae 
Pitiș, Nicolae Tacorian și Victor 
Cincă.

• Tot în luna aprilie cîțiva an
trenori români vor pleca peste ho
tare pentru schimb de experiență. 
Astfel, Eveline Ghimpu (antrenor 
federal) și Petre Astafei se vor afla 
între 6 și 26 aprilie în U.R.S.S., 
Gheorghe St&nescu și Radu Teti- 
nluc în Polonia, la Varșovia, iar 
Ion Rinderiu și Gheorghe Georges
cu în Bulgaria.

O frumoasa metorie a repurtat juniorul Loghin La
zăr (Unirea Arad) în partida cu Gheorghe Vasile 
(Olimpia București), campion al ediției din 1970. Ia- 
tă-l pe Lazăr dcclanșînd un atac (teguruma) în urma 

căruia arbitrul i-a acordat yuko (S puncte).
Foto : S. BAKCSY

SPECTATORI CERTAȚI CU DISCIPLINA
Duminică de duminică, uneori și în «Ite zile aie săptamtnil, suta de 

echipe din diviziile A și B ale diferitelor discipline sportive, formații divizio
nare de juniori, selecționate muncipalo se infilnesc pe terenuri și in săli. 
Publicul sportiv din orașele țării participă afectiv la aceste manifestații, sus
ține echipele favorite, aplaudă măiestria sportivilor. Fără ci — publicul spec
tator — întrecerile ar pierde mult din farmec, sportivii nu s-ar mai simți 
stimulați. Deseori, ziarul nostru a subliniat sportivitatea spectatorilor dintr-o 
serie de orașe, modul in care știu să contribuie la Înariparea performerilor.

Sint, însă, și cazuri dnd unii spectatori — nedisciplinați — impietează 
asupra bunei desfășurări a întrecerilor sportive. Uneori (acum este vorba de 
huligani), se dedau la manifestări inadmisibile față de echipele vizitatoare sau 
de arbitri, ca și cum aceștia ar fi vinovați de slaba pregătire a formației 
gazdă. Am intiinit asemenea momente penibile In sala Giuiești (ia meciurile 
de baschet de divizia A), pe terenul de Ia Tineretului și. mai recent, ia Galați, 
Ia intilnirea de handbal dintre echipele masculine de divizia A C.S.U. Galați 
și Minaur Baia Mare. După ce ia pauză unul dintre activiștii clubului a în
cercat să-l „convingă" pe arbitri să devină mai binevoitori cu gazdele, la ter
minarea partidei (19—14 pentru Minaur) un așa-zls spectator l-a lovit brutal 
pe arbitrul Teodor Curele». Gest sălbatic. în a cărui violență nu putem recu
noaște uu om. Organizatorii au intîrzlat (bineînțeles) cu cercetările șl făptașul 
s-a strecurat neobservat. Nu este pențru prima oară cînd la Galați se produc 
nereguli. Dacă memoria nu nc înșeală, s-au mai dictat și sancțiuni. Acum este, 
credem, cazul ca torurile In drept să dicteze suspendarea terenului. Aceasta 
ar fi o primă măsură. Celelalte, nu mai pufin Importante, sint : depistarea 
huliganilor și pedepsirea lor. desfășurarea unei intense activități de educare 
a spectatorilor (și chiar a unor activiști obștești), Întronarea unul climat de 
disciplină în echipă, protejarea oaspeților (sportivi, antrenori, arbitri) înainte, 
In timpul șl după desfășurarea partidelor.

Altfel, adevărațll iubitori al sportului din Galați vor fl privați de orga
nizarea unor competiții de amploare In frumosul lor ora».

Hristoche NAUM

• Dinamoviștii bucureșteni au repurtat 
cabil, cucerind patru din cele șase titluri 
niorul Loghin Laiâr

Așteptate cu 
teres de 
de judo, 
campionatelor 
publicane 
duale ale 
lor, care au 
loc simbfită 
duminică în 
pltală, s-au i 
șurat sub 
unor mari surpri
ze, Se anticipase, 
intr-adevăr, că la 
această ediție (a 
Vl-a). programată 
cu mai puțin de o 
lună Înaintea cam
pionatelor europe
ne, se va ajunge 
foarte greu pe 
treptele podiumului 
de onoare. Iar 
campionul, la a- 
proape toate cate- 
gorlle de greutate 
era dificil de între
văzut. Ceea ce am 
văzut însă la sfirși
tul sipUminii tre
cute pe cele două 
saltele instalate In 
sala Floreasca a în
trecut cu mult pre
supunerile noastre 
șl chiar ale specia
liștilor. Cine ar li 
crezut, bunăoară, că 
losif lanoșy (Dina
mo Brașov) cam pi-

(Unirea Arad) cel 
la seniori I

un succes reman 
de campion • Ju
rnal tehnic finalist

In- 
amatorii 
finalele 

re
in divi- 

seniori- 
avut 

‘ și 
Ca- 

desfă- 
semnul

trecut, Mircea. NQ.to-,an al ediției de anul ______  ______„_____
pol (tot de la Dinamo Brașov) rla'sat' 
pe primul loc la recentul turneu interni-- 
țional al Bulgariei, Cornel Roman (Di
namo București), loan Petrof (Unlver.- 
sltatea București) și alțl judoka c* 
emiteau pretenții îndreptățite la titlul 
categoriei semimijlocie vor acorda 
înțîietatea juniorului Logbin I^xăr 
(Unirea Arad) 7 Cine s-ar ii așteptai 
că tradiționala diplomă acordată eetui 
mai tehnic finalist o va obține același 
junior arădean 1 Sau cine ar fi bănuit 
că dintre toți cel șase campioni «i edi
ției anterioare doar unul lși va păstra 
titlul î In fine, mai sint multe alte 
întrebări ce și-au găsit răspunsul abia 
In epilogul confruntărilor.

Desigur, se cuvine să remarcăm mal 
întîi comportarea excelentă a dinamo- 
viștilor bucureșteni, pregătiți de antre
norul Gheorglie Donciu. După cum sm 
relatat în cronica finalelor, elevii aces
tui antrenor au cucerit patru din cele 
șase titluri de campion : Lazăr Moldo
van (cat. ușoară), Ionel Lazăr (cat.
mijlocie), Gheorghe Boșcu (cat. semi
grea) și Iacob Codrea (la open). N-a 
lipsit decît foarte puțin pentru ca dl- 
namoviștii din Șos. Ștefan cel Mare să 
intre in posesia titlului și Ia categoria 
grea. Dar Codrea a căutat prea mult 
procedeul tehnic decisiv în finala cu 
Gheorghe Dumbravă (I.E.F.S.). Studen
tul, însă, luînd un minim avantaj 
(koka—3 puncte) în urma unei sece- 
rărl a piciorului avansat (de-ashl-barai) 
_ victoria prin. yusei-gachl

bune 
I.E.F.S.

Arad 
(Vasile 

(Con- 
, U’

FOARTE MULȚI PUGILIȘTI JUNIORI 
IN SECȚIILE BUCUREȘTENE... DAR,

PREA PUȚINE TALENTE AUTENTICE
Duminică dimineața, în sala Casei 

de cultură a tineretului a sectorului 
IV, s-a disputat cea de-a 9-a re
uniune de box din cadrul campiona
tului municipal de juniori. Datorită 
numărului mare de neprezentări, din 
cele peste 20 de meciuri programate 
nu s-au putut organiza decît 12.* 
Dar, trecînd peste acest aspect ne-; 
gativ (multi dintre antrenori, ai că-. 
ror sportivi s-au calificat 
anterioare, nu și-au adus 
ring pentru a-i scuti de 
categorice în fata unor 
mult mai puternici decît ci și cu o 
activitate competițională îndelunga
tă), numărul mare de reuniuni or
ganizate pînă acum ne duce la con-

din galele 
elevii in 
înfrângeri 
adversari

POLOIȘTII DE LA I.E.F.S
EVOLUEAZĂ ÎN

CEHOSLOVACIA
Astăzi echipa de polo I-E.F.S. 

București va pleca în R. S- Ceho
slovacă. Poloiștii bucureșteni vor juca 
cîteva meciuri în compahia echipei 
orașului Usti, echipă 
campionatul cehoslovac, 
cerea antrenorului VI. 
face deplasarea printre ; 
Preda, Scurei și Moraru.

fruntașă în 
Sub condu-

Agarici. vor 
alții, Frîncu,

statarea că în secțiile bucureștene 
există foarte mulți juniori care 
și-su însușit abecedarul boxului. Joi 
seara. în sala clubului Grivița Roșie, 
este programată cea de-a zecea gală 
a juniorilor din Capitală și pînă la 
finala acestei competiții, cînd vor fi 
cunoscuți cei ce vor participa Ia „zo
ne" mai sînt încă multe reuniuni. 
Cum la fiecare reuniune au fost 
programate cite 
meciuri 
eliminat un sportiv, 
pină acum au trecut 
ringului aproape 280 
giliști. Dar. așa cum 
sus. mai sînt multe 
la finală. Această masivă afluență 
spre sălile do box este îmbucură
toare. Sportul cu mănuși se poate 
mîndri că are o apreciabilă bază de 
selecție în Capitală. Dar, examenul 
de duminică a fost trecut cu „foar
te bine" numai de doi tineri, care 
au dovedit calități certe și o pregă
tire superioară : Mihai Chiricuță 
(Viitorul) și Viorel Cernea (Steaua) 
Antrenorii lor (Dumitru Gheorghiu 
și respectiv, Neacșu Șcrbu) au toate 
motivele să fie satișfăcuți de evo
luțiile elevilor lor. O impresie buna 
au mai lăsat și Nicolae Savu (Ener
gia), Eugen Barbu (Voința) și Ion 
Zaharescu (Metalul). învingători în 
partidele susținute, ca și dinamovis- 
tul Nicolae Copoin în mod eronat 
declarat învins, (m.tr.)

reuniune 
aproximativ 20 de 

și la fiecare partidă este 
însemnează că 
prin examenul 

‘ de tineri pu- 
aminteam mai 
reuniuni pînă

DUMINICA CICLISTA
(Urmare din pag. 1) TIU 42 p„ 2. I. Bădilă 39 p„ 3. M. 

Tuluc 37 ț> ; cchipc-junilori ntici : 1. 
TIMIȘOARA 2 h 48:35, 2-3- Cluj și 
București 2 h 48:56; juniori mari: I. 
BRĂILA 8 h 30:59, 2. Ploiești 8 h 31:34 
3. Brașov 8 h 33:37.

VASILE SELEJAN CONFIRMĂ

de această dată, clujeanul V. Chh 
for, D. Timingeriu „rezervîndu-și“ și 
el locul din ajun — 3. Timpul reali
zat — 50:35 pe 30 km.

La fel de cuminte s-a rulat pe mai 
bine de jumătate din cei 60 de km ai 
alergării juniorilor mari. Apoi, N. 
Frunză, evadează, plutonul 'stă calm 
o vreme după care începe urmărirea. .. una dintre reușitele duminicii cicliste- 
Foarte bine se pedalează pe ultimii 
10 km. Frunză 
trec, pe ultima 
stanța) și D. 
nu mai pot fi . . .
ceastă ordine, linia de sosire. 
Înregistrați cu lh 34:18.

Cursa seniorilor (campionatul mu
nicipal de fond) a constituit si ea

e prins. La conducere 
parte, N. Tuluc (Con- 
Fotin (Brașov) care 
prinși și tree. in a- 

fiind

(E- 
mici :

CLASAMENTE GENERALE
TAPA I) : Individual-Juniori
1. W. KOVACS 60 p., 2. D. Timinge- 
riu 45 p., 3. V. Chifor 42 p„ 4. E. Si- 
poș 42 p ; juniori mari : 1. C. VIZI-

S-au parcurs 120 km, cu o medie o- 
rară de aproape 41 km. După cîteva 
încercări de desprindere, reuse.se să 
se instaleze în fată Vasile SeJejan, 
Ștefan Ene și Costel Cîrje. Avansul 
lor crește, de la 500 de mețri în 
dreptul comunei Butimanu, la aproa
pe un kilometru la Buftea- Plutonul 
încearcă zadarnic să-i prindă. Sele- 
jan forțează, și devine campionul Ca
pitalei pe acest an. Deci, o confir
mare a bunei Bale comportări în Bul
garia.

a obținut victoria prin. 
(superioritate tehnică). Rezultate 
au obținut șl sportivii de la 
(antrenor Ion Hantău), Unirea 
(Mibal Botez), Dlnamo Brașov 
Alexandru), Olimpia București 
sțantin Ciolan șl Emil Boeresțu), 
niversitatea Cluj (Ștefan Vodă) și 
A.S.A. Tg. Mureș (Ștefan Nagy). Dina
moviștii brașoveni, printre care se aflau 
și doi campioni ai ediției de anul tre
cut, puteau să șe întoarcă acasă cel 

ușorul 
In me- 
p Flirtul 

favora- 
eatego- 
': a

pu(in cu un învingător. Dar 
Ștefan Pap n-a insistat suficient 
ciul cu Lazăr Moldovan pentru 
loc în serie, deși a avut ocazii 
bile. Mircea Notopol, in finala __
riei semimijlocie cu Loghin Lazăr 
declanșat uchi-mata (secerarea coapsei 
din interior), procedeu tehnic cu care 
a realizat victorii înainte de limită în 
3 din ceie 4 partide susținute, prea sigur 
de reușită șl a fost contrat direct in 
ippon. La aceeași categorie, fostul cam
pion al acesteia, losif lanoșy, in par
tida pentru primul loc în serie cu 
Loghin Lazăr, văzînd că era condus cu 
3 puncte •' n-a știut (nepermis pentru 
palmaresul său) să găsească cele mal 
favorabile prize atacului și a fost învins 
prin yusei-gachl.

Sub posibilități, departe de rezultatele 
ce le-au obținut la alte ediții ale a- 
cestei competiții au luptat judoka de 
la Trotușul muncipiul Gh. Ghcorghiu- 
Dej (antrenor Florin Georgescu), Șe. 
sp. Unirea Iași (Constantin Bordea), 
C.S.M. Sibiu (Ovldiu Bucur), Construc
torul Miercurea Clue (Iosif Gali) ș. a.

La «ceste finale au fost aplicate șj 
noile modificări ale regulamentului. , 
efectuate de forul internațional și Ihșu- 
șite de F.R.J. Acestea, trebuie să șil- 
bliniem, au contribuit substanțial Ia 
ridicarea nivelului tehnic al confruntă- - 
rilor, a dinamismului șl în bună m,Și- . 
sură la aprecierea mal corectă a de
ciziilor. Arbitrii — aflațt adesea prirv- 
tre factorii ce hotărau lnvlngătortt -» 
au reușit să aplice meritoriu noiie 
prevederi regulamentare. Totuși, dă 
cîteva ori au fost puși în situații di
ficile, cind tabelele de punctaj, la 
sfîrșltul partidelor, erau albe. Firește, 
hotărirlle lor la meciurile respectiva 
au fost discutabile. Vinovațl sînt Inși „ 
concurențli în cauză care trebuiau să 
se detașeze, fie cu un minim punctaj, 
pentru a nu aștepta demența arbitrilor.

Cosfin CH1RIAC

BOGATĂ
în rest, menționăm triplul succes 

al școlii sportive nr. 1, și făptui că, 
la juniori, în absența „capetelor de 
afiș", selecționate in echipa Bucu- 
reștiului, întrecerile au fost 
librate.

REZULTATE TEHNICE : 
de turism (10 km) : 1. M. ____ ___
2. M- Mu.șat, 3. N. Catană (toți de te 
Șc. sp. 1) — 21’37 ; semicurse (20 
km) : 1. F. ZAMFIR, 2. V. Radu, 3. 
D- Popeiciu (toți Șc. sp. 1) — 36:45 : 
juniori mici (30 km) : 1. N. STAN 
(Steaua), 2. A. Șarpe (Șc. sp. 2). 3. 
Fan. Mărgineanu (Șc. sp. 1) — toți 
cu 57:05; junțorl mari (60 km) : 1. 
IONEL, DUMITRU (Șe. sp. 1) lh38’55,
2. V. Marin (Șc. sp. 2)—același timp,
3. Tr- Sirbu (Șc. sp. 2) lh 39:35 : se- 
nipri : 1. VASILE SELEJAN (Dina
mo), 2. Șt. Ene (Steaua). 3. C. Cirje 
(Dinamo) — toți cu 2 h 58:22, 4. 
Cernea (Olimpia). 5- V. Teodor (Di
namo). 6. N. Gavrilă (Steaua) — toți 
cu 2 h 59:08.

mai echt-
biciclete 

ANGHEL.

I.

lnti.nl
reuse.se
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(Urinara din pag. 1)

orășenesc ăl sindicatelor din orașul 
Motru a fost organizat duminică 
„Crosul tineretului", etapa pe loca
litate, acțiune dedicată celei de a 
XXX-a, aniversări a Eliberării pa
triei și Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Iată cîștigătorîi, în ordinea 
categoriilor : Maria Oroși (Lie, in
dustrial), Persida Volianu (Lie, in
dustrial), Aurel Gonciulea (Șc. pro
fesională), Anton Milca (Lie. in
dustrial) și Paul Bucureanu (Lie. 
teoretic).

G. JUGĂNARU, coresp.

★

MOINEȘTI. Pe un traseu amena
jat în centrul orașului s-a desfă
șurat, de curîrid, etapa a doua a 
întrecerilor programate în cadrul 
„Crosului tineretului". Peste 600 de 
tineri au luat parte la cele trei 
categorii de vîrstă, locurile întîi 
revenind următorilor sportivi : Li- 
via Slinjtaoiu (Șc. gen. 2), Constan
tin Neacșu (Șc.' gen. 1), Tania Ne- 
cîelcu (Șc. gen 5), Dumitru Șîrbu 
(Gr. șc.- Petrol), Maria Grigoraș 
(Lie. Teoretic) si Gigei loja (Gr. șc. 
Petrol). (E. ȘIMBOTIN, coresp.).

'★

SALONTA. Peste 400 de elevi din 
orașul Săldnta 'șî din comunele în
vecinate atj luat startul în cadrul 
„Crosului pptriă verii", desfășurat 
zilele trecute în localitate. Mariana 
Bercea, Maria Peer, Gherghina 
Nan. Iosif Matușinca, Ioan Pop și 
Ștefan Guiaș s-au impus în cadrul 

'‘S’tegoriifer respective de vîrstă. 
(Ilie GHIȘA, coresp. județean).

*

REGHIN. în jurul parcului din 
apropierea orașului s-au desfășurat 
întreceri aprig disputate, la care 
au luat startul peste 800 de spor
tivi, reprezentanți ai școlilor gene
rale, profpsjoiiale și. ai liceelor din 
localitatW Organizarea, asigurată 
de CcpțiteUil .. orășenesc U.T.C., 
C.O.E.F.S. și profesorii de educație 
fizică și- sport, a fost excelentă, 
contribuind-'la succesul deosebit al 
acțiunii,'Âu . cîștigat: Cornelia Dre- 
tate, Dell Agnes. Mariana Luca, 
Maricica Rus. Vaida Marthe, Vio
rel Tăjîase și Aurel Vlad. (Const. 
TINCA, coresp.).

★

PITEȘTI. Peste 350 de elevi, repre
zentanți ai școlilor profesionale, școli 
tehnice, și lice® din orașul Pitești au 
animat frumoasele alei ale Parcu
lui național din pădurea Trivale. 
Aici au fost organizate întrecerile 
din cadrul etapei pe municipiu a 
„Crosului tineretului". Iată învin
gătorii : Categoria 15—16 ani: Car
men Velceanu (Lie „Z. Golescu”) 
și Gheorghe Drăghicl (Lie. Chimie); 
Cat. 17—19 ani: Maria Tudor 
(Grup școlar constr. civile) șl Pân
dele Ghinescu (Lie. „N. Bălcescu"). 
(I. FEȚEANU, coresp. jud.)

LOTO PRONOSPORT

O NOUĂ FORMULA TEHNICA 
LA TRAGEREA SPECIALA LOTO 
A PRIMĂVERII DIN 16 APRILIE 

1974

în toate agențiile Loto-Pronosport 
se găsesc bilete pentru tragerea 
specială Loto a Primăverii din 16 
aprilie a.c. Tragerea desfășurîn- 
du-se într-o nouă formulă tehnică 
oferă o serie de mari avantaje 
participanților-.. Amintim cîteva din
tre ele în comparație cu vechea 
formulă :

• Se efectuează extrageri mai 
multe (7 în loc de. 6).

• Se extrag mai multe numere 
(58 în loc de 42).

• Se majorează numărul catego
riilor d« j> rănii i (28 în loc de 24).

• Se acordă premii pentru 3 nu
mere din 22 (din ambele extrageri 
a VI-^‘jji Â-VII-a).

1^ această tragere se acordă :
• Autoturisme „Dacia 1300“ și 

„Dacia 1100".
• Excursii de 2 locuri în U.R.S.S. 

— Soci.
• fixcursil în Spania, Franța.
• Cîștiguri în numerar de valoa

re fixă și variabilă.
Alte numeroase amănunte găsiți 

în prospectele, existente în toate 
aparițiile Loto-Pronosport.

CÎȘTIGURILE TRAGERI! PRONO- 
EXPRES DIN 3 APRILIE 1974.

EXTRAGEREA I*: Cot. 1 : 1 variantă 
lO’/o a (54,821 lei; a 2-a: 3,50 a 
18.521 lei ; a 3-a : 17,50 a 3.704 lei ; 
a 4-a : 77,95 a 832 lei ; a 5-a : 
142,40 a 455 lei ; a 6-a : 5623,90 a 
40 lei.

EXTRAGEREA a ll-a : Cat. A: 1 
variantă 50% a 45.434 lei și 2 va
riante 10% a 9.087 lei ;' B : 13 a 
4.893 lei; C: 54,55 a 1.166 lei; 
D: 2411,60 a 60 lei; E : 191,80 a 
200 lei ; F : 3946,40 a 40 lei.

Cîștigul de la categoria 1 jucat pe 
o variantă 10%, a revenit participan
tului BURCII! GHEORGHE din Con
stanța.--

Rubrică redactată
de LOTO-PRONOSPORT

/

I
J

j DUPĂ A XXIIIia ETAPĂ A DIVIZIEI

PERSPECTIVELE
Ceva despre tendințele curajoase

După șapte runde ale primăverii, 
Divizia A ia o vacanță de trei săpt 
tămîni; determinată de turneul 
echipei naționale în Brazilia și Ar
gentina. Pauza intervine într-un 
moment promițător pentru lupta 
din clasament așa că suporterilor
— și nu numai lor — le rămîne 
acum posibilitatea unor tihnite dis
cuții asupra a „ce va fi...“ lntilni- 
rile de alaltăieri au pus destulă 
„sare și pipei-" peste un subiect și 
așa picant. Acum, la discuțiile 
care aveau' atîtea necunoscute pri
vind cursa din subsolul clasamen
tului, se adaugă și acelea referi
toare la cursa Universitatea Craio
va — Dinamo, devenită ceva mai 
actuală după eșecul liderului la 
București. întrecerea cu o miză așa 
de periculoasă cum e retrogradarea 
rămîne pe mai departe extrem de 
complicată, așa că vom amina pe 
altă dată, vreme e destulă, o mai 
largă prezentare a sa. Pentru a- 
cum, cîteva cuvinte despre duelul 
din frunte. Formația din Craiova 
păstrează patru puncte avans, ele 
sînt chiar cinci dacă adăugăm gola
verajul superior. Dar alergarea sa 
spre titlu poate primi o replică mai 
dîrză în etapele care urmează, din 
partea dinamoviștilor, al căror ran
dament — în acest început de se
zon — s-a situat la un nivel supe
rior celui din toamnă, mai cu sea
mă sub raportul organizării apără
rii, care nu a primit de cît un 
sigur gol în 630 de minute. Rămîne 
de văzut ce va rezerva pentru cele 
două rivale întreruperea campiona
tului, cum va relua fiecare lupta ?

Deocamdată, parcurgînd progra
mul celor două fruntașe ale cam- 
pionatiilui, vedem că ele' prezintă 
următoarele perspective :

— un prim moment important 
va fi — dacă rezultatele de pînă 
atunci nu vor veni cu dezmințiri
— Ia 1 mai, cînd ambele concu
rente joacă în deplasare: Univer
sitatea Craiova la Constanța, Dina
mo la Timișoara. în acel moment 
se poate produce fie o distanțare, 
fie o apropiere de poziții. O săptă- 
mină mai tirziu va avea loc con
fruntarea directă, (le Ia București. 
Atunci, credem noi, 90“/» din pro
blema titlului se va rezolva...

— cînd discutăm perspectivele 
luptei pentru primul loc, nu trebuie 
să uităm că, în vreme ce pentru 
Dinamo partidele din Capitală, din 
cuplajele inter-bucureștene, sînt 
jocuri extrem de dificile, deschise 
oricărui rezultat, întilnirile de la 
Craiova ale Universității reprezintă 
realmente avantajul terenului.

Aceste considerente, ca și avanta
jul actual al formației craiovene, 
ne fac să opinăm că ea păstrează 
cele mai mari șanse de a termina 
pe primul loc. Sigur că pentru asta 
ea trebuie să efectueze corectivele 
pe care ultimele comportări ie re
clamă. Cele mai importante provin 
din jocul cu Sportul studențesc și 
tocmai cîteva dintre revelațiile 
lui ne propunem să le amintim 
aici.

DUELULUI ,.U“ CRAIOVA -DINAMO
tare merită atenție și stimulare

Formația bucureșteană — și nu 
numai ea — încearcă de cîtăva 
vreme o apropiere de preceptele 
fotbalului modem și, printre ele, e 
și această tendință de a ajunge La 
o aplicare a apărării om la om în 
propria jumătate de teren și, cu 
precădere, de către componenții 
liniei de fundași. Aceeași tendință, 
cu dimensiuni și mai mari, o întîl- 
nim la Steaua, am observat-o chiar 
și în Divizia B, la Șoimii Sibiu, 
de pildă. Nu trebuie să respingem 
sau să condamnăm asemenea efor
turi. Chiar dacă ele ar provoca în
ceputuri mai puțin fructuoase, mai 
puțin spectaculoase, chiar dacă ele 
se soldează cu eșecuri. Pentru că 
numai asemenea părăsiri ale unor 
„tipare" va ajuta și fotbalului nos
tru să iasă din mediocritate. Sigur 
că se recomandă alegerea judicioa
să a oamenilor, a proporției în care 
intrarea în asemenea etape se face 
Dar în nici un caz nu trebuie să 
refuzăm noul și inițiativa. Unspre- 
zecele studențesc, care a cules pri
mele roade ale unei noi orientări, 
are și motivele practice, palpabile. 
ale continuării ideii sale. Ideie oare, 
în concepția antrenorului Angelo 
Niculescu, vede și o lărgire consi
derabilă a responsabilității jucăto
rilor. Și pentru partida cu Dinamo 
și pentru cea cu Universitatea Cra
iova, de pildă, nu numai alegerea

variantei tactice dar și amănunțirca 
ci a reprezentat o colaborare între 
antrenori și jucători, care au efec
tuat multe și adoptate corective ale 
planului inițial. în acest mod, echi
pa a intrat în teren cu o lecție în 
adevăr bine învățată și convinsă 
că aceasta e varianta care trebuie 
aplicată. La acest capitol, al con
tribuțiilor pentru un joc superior 
nu trebuie să omitem pe A.S.A. 
Tg. Mureș care, în ultimele apari
ții, ne-a arătat că evoluează de mul
te ori, în spiritul fotbalului actual, 
modern. Păcat că și curajul și con
tinuitatea în efort ale jucătorilor 
mureșeni nu Sini pe măsură posi
bilităților lor în acest sens. Din ne
fericire însă, semnele luptei pentru 
nou și evoluție sînt prea slabe și 
prea mici pentru a reprezenta o 
ofensivă. însăși descurajant fie 
desele situații în care observăm o 
închistare în Șisteniele superdefen- 
sive sau prea debilul curaj al for
mațiilor în deplasare de ă ataca și 
iar ataca, deși condițiile jocului in
vită la așa ceva, sînt probe eloc
vente. Numai renunțînd la aseihe- 
nea aspirații prea mici, prea mo
deste, chiar și echipele strînse de 
chinga retrogradării pot să se auto- 
depășească și să aibă, mai repede 
de cit altfel, și satisfacția obținerii 
punctelor așa de prețioase pentru
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STEAUA-O.F.K. BELGRAD, UN MECI CARE PROMITE
(Urmare din pag. 1)

pe locul 9 In clasament, poliție care 
însă nu ne satisface, nefiind con
formă cu valoarea și posibilitățile 
jucătorilor. Vom demonstra în jo
cul de mîinft țn.n. azi) că avem o 
formație tîifără, în plină afirmare, 
iar prin jocul prestat sperăm să 
lăsăm o bună impresie spectatori
lor biicureșteni". ,

Fostul internațional M. Soskici, 
actualmente antrenor al lui O.F.K. 
Belgrad, nb-ă declarat: „Am de
plasat Ia București tot ce avem mai 
bun la ora actuală în lotul nostru. 
Știm 
slav, 
toria 
toată 
fdtbal do calitate și, prin aceasta, 
să cinstim onoarea ce ni s-a făcut 
de a fl Invitați ca parteneri de în
trecere ai echipei Steaua. Sper ca 
întîlnirea noastră sfi reprezinte un 
spectacol de înaltă ținută sportivă".

La cîteva minute de la sosire, 
fotbaliștii lui O.F.K. au plecat cu

că reprezentăm fotbalul iugo- 
Tocmai de aceea este de da- 
noastfă Să privim jocul cu 
atenția. Dorim să prestăm un

autobuzul spre centrul Capitalei, 
oprindu-se la hotelul „Union", un
de sînt găzduiți.

Jucătorii de ia Steaua, reveniți 
chiar sîmbătă seara, cu avionul, de 
la Iași, au efectuat antrenamente 
intense, dorind să se prezinte la 
înălțimea evenimentului fotbalistic.

Sătmăreanu, căpitanul formației, 
ne declara că el și coechipierii lui, 
doresc foarte mult să realizeze o 
întrecere de ridicat nivel în com
pania VaiorOasei formații din Bel
grad.

Partida va începe ia ora 16, sub 
conducerea arbitrului K. Ghemi- 
gean, ajutat de N. Petriceanu și C. 
Dinuieseu. Antrenorii M. Soskici și 
C. Țeastă anunță următoarele for
mații de start:

O.F.K. BELGRAD : Borotă — Bo- 
zdvîel, Jokîci, Djtijicl, MitrOvîci, 
Stojanovici. Turudija, Zec, Kresic, 
Lukict, Stevanovîci. Rezerve: Me- 
sanovici, Vukasinovici, Stefanovici, 
Gligor, Hadzitonici.

STEAUA : Coman — Sătinăreanu, 
Smarandache, Sameș, N. Ionescu — 
Dumitru. Iovănescu — Răducantt» 
Iordănescu, Năstase, îom Ion. Re
zerve : lordache, Cristache, Dtfmi- 
triu IV, Tătaru.

în deschidere, de la ora 15, una 
dintre partidele de tradiție ale fot
balului nostru, Steaua — Dinamo. 
Numai că vor fi față în față foștii 
purtători ai tricourilor primelor for
mații ale Cunoscutelor noastre clu
buri. îi vom Vedea, printre alții, 
din nou în arenă pe : Tema, Zavo- 
da II, Apolzan, V. Dumitrescu. O- 
nisie, Ivănescu, Bone, Tătaru I, 
Cacoveanu, Constantin, Alexandres- 
cn, Zavodă T etc., în echipa Steaua, 
și pe Uțu. BIrtașn, Szăke, Călinoiu, 
Nieușor, Nunweiller III și IV, Ene 
I și II, Conslantinescu, V. Anghel, 
FI. Anghel, etc.

înainte de meciul foștilor Inter* 
națfonali și în pauzele partidelor 
vor avea loc interesante demonstra
ții sportive și concerte de fanfară.

■

Eftimie 1ONESCU

JUNIORII

Sătmăreanu II (stingă) in dispută dîrză pentru balon cu brașoveanul Anghel. (Fază din meciul Steagul roșu — 
Dinamo, încheiat nedecis : 0—0) Foto : Dragoș NEAGU

Etapa XlXwa a diviziei C

TRIUMF A PRELUAT CONDUCEREA ÎN SERIA
SERIA 1

ACTUALITATI
5

PLEACĂ ASTĂZI LA 
CANNES

acestei dimineți, echi-în cursul
pa națională de juniori va pleca 
pe calea aerului la Paris, de unde 
își va continua drumul cu trenul 
pînă la Cannes, localitatea turneu
lui internațional. Vor face depla
sarea jucătorii : Moraru, Lung, Co
tigă, Agiu, Popa, Elisei, Leac, Ene, 
Hurloi, Augustin, Nagili, Grosu, 
Surenghin, Vrinceanu, antrenorii 
Constantin Ardeleana și Ion Voi- 
nescu, și medicul echipei M. Geor
gescu. în primul joc echipa noas
tră va întîlni joi seara, de la ora 
20,30 (21.30 ora Bucureștiului), re
prezentativa Italiei.

AMĂNUNTE DE ORGANIZARE 
LA MECIUL STEAUA 

BELGRAD
O.F.K.

La partida de astăzi, 
dionul Steaua, dintre 
Steaua și O.F.K. Belgrad legitima
țiile albastre (în piele) au locuri 
rezervate în tribuna O. sectoarele 
A—C. Posesorii legitimațiilor 
C.N.EF.S. și C.M.E.F.S. București 
au locuri rezervate la tribuna 1, 
sectorul 1. La intrarea în sectoare, 
posesorii de legitimații vor primi 
tichete cu locurile rezervate, pe 
care sînt rugați să le respecte.

de pe sta- 
iormațiile

S-A REUNIT Șl LOTUL DE 
TINERET (23 AN!)

Ieri s-a reunit Ia București și 
Iotul de tineret. (23 de ani), care, 
mîine, la Ploiești, va disputa «n 
meci de verificare în compania 
Petrolului. Lotul e compus din ur
mătorii jucătorii : ' 
(portari), Porațchi, Grigore, Sătmă
reanu II, FI. Marin. G. Sandu, Ber- 
neanu (fundași), Bliloni, Pîslar’i, 
V. Mureșan (mijlocași). Anghel, 
Atodiresei. Chihaia, Mnlțescu, Năs- 
tase, Ion Ion (atacanți)

Ștefan, Purcaru

MECIURI INTERNATIONALE

Astăzi, cîteva Ochipe din Suedia, 
care efectuează turnee în țara noas
tră susțin mai multe întîinîri. La 
București au loc următoarele par
tide : stadionul Flacăra roșie, ora 
16.30 : Dîmbovița—Vaesby I. K.;
terenul Laromet (ora 15) : Tehno
metal—Saffentorps ; teren 
(ora 
P.K.
rea

T.M.B.
16.30) : Mașini-unelte — Buf 

Tirgoviște are loc întîlni* 
Tîrgoviște—Rnasunda I.F.

La
C.S.

LA TINERET-REZERVE

Rezultatul meciului de tineret- 
rezerve Sportul studențesc—Uni
versitatea Craiova este 0—2 (0—0) 
și nu cel anunțat în ziarul nostru 
de luni.

DIN NOU, 0 SINGURA SCHIMBARE DE LIDER:
© O confruntare în care gazdele au dominat cu autoritate, cîștigind

AMĂ 69 de -iocuri <lin 95 ® 17 mec*liri s'au 'ncheiat l° egalitate Și doar în 9 
i oaspeții au repurtat victoria ® S-au marcat 258 de goluri, dintre care

y 192 de către formațiile care au evoluat pe teren propriu.

SERIA A X-aSERIA A IV-a SERIA A Vll-a »

Minerul G. Humorului 
Cristalul Dorohol 
Constr. Botoșani 
Unirea Iași
Viet. PTTR Botoșani 
ASA Cîmpulung 
Foresta Fălticeni

(Corespondenți :

— Dorna Vatra Dorne!
— Avlntul Frasin
— Sp. munc. Suceava
— Constr. lași
— C.S. Botoșani
— Danubiana Roman 
•— Metalul Rădăuți
D. Boiohan, I. Mandache, 

reanu, V. Diaconeseu, V. Teodor, A. Rotaru șl '

5—1
3-1
3—1
1—0
1—2
1—1
5—1
T. U»gu- 

D. Crâiciun)

(i-i)
(1-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(0—0) 
(1-1) 
(1—01

1. A.S.A. Cîmpulung 18 10 1 3 39--13. 25
2. C.S. Botoșani 18 10 5 3 31—20 25
3. Foresta Fălticeni 18 10 4 4 31—15 24
4. Unirea Iași 18 9 8 3 19— 8 24
5. Danubiana Roman 17 7 5 5 19—13 19
6. Minerul Gura H. 18 8 3 7 17—20 19
7. Cristalul Dorohol 18 7 3 8 29—25 17
8. Metalul Rădăuți 17 6 5 6 29—29 17
9. Sp. muncitoresc Sv. 18 6 5 7 15—16 17

10. Constr. Botoșani 17 7 1 9 23—29 15
11. Avîntul Frasin 18 5 5 8 21—30 15
12. Nicotină Iași 17 6 2 9 20—27 14
13. Victoria PTTR Botoșani 18 5 3 10 19—37 13
14. Dorna Vatra Dornei 18 4 4 10 19-31 12
15. Constructorul Iași 18 4 2 12 7-25 10

Etapa viitoare — 11 aprilie : Constructorul Iași,— Metalul
Rădăuți, Danubiana Roman — Unirea lași. Dorna Vatra Bor
nei — Constructorul Botoșani, Minerul Gu a Hum ,;rulu — 
Foresta Fălticeni. Nicotină Iași — C.S. Botoșani. i.S.A. Ci_m- 
pulung — Cristalul Dorohol. Victoria PTTR Botoșani — Avîn
tul Frasin. Sportul muncitoresc Suceava stă.

SERIA A ll-a

(Corespondenți

Energia Gh. Gh.-Dej — Bradul Roznov (1-0)
Hușana Huși — Oituz Tg. Ocna 0—0
Rulmentul Bîrlad — Constr. Vaslui 2—1 (0-1)
Constr. Gh. Gh.-Dej — Trotușul Gh. Gh.-Dej 0—0
Minerul Comăne-ștl — Locomotiva Adjud 2—0 (1-0)
Foresta Gugești — Letea Bacău 2—9 (1-0)
U.R.A. Tecud — Relonui Săvineștl 3—1 (0-1)
Textila Buhuși — Cimentul Bicaz 2—0 (0—0»

C. Stoian. V. Dragoș
Solomon. 
I, vieru).

E.
Șl

Gh. Gorun, Gh. Dțtlhac,
G, Gheorghe, L Blrzan, - •

1. Relonui Săvinești
2. Constr. Gh. Dej
3. Trotușul Gh. Dej
4. Energia Gh. Dej
5. U.R.A. Tecuci
6. Rulmentul Bîrlad
7. Cimentul Bicaz
8. Letea Bacău
9. Foresta Gugești

10. Minerul Comănești
11. Oltuz Tg. ocna
12. Bradul Roznov
13. Hușana Huși
14. Textila Buhuși
15. constr. Vaslui
16. Locomotiva Adj ud

Etapa viitoare • Constructorul ---------- ---------------
Letea Bacău — Energia Gh. Gheorghiu-DeJ, Relonui Sâvl- 
neștl — Minerul Comănești. Bradul Roznov — U.R.A. Tecuci, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-DeJ — Hușana Huși, Textila Bunușl 
— Rulmentul Blrlad, Locomotiva Adiud — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-DeJ. Foresta Gugești — Oituz Tg. Ocna.

SERIA A tll-o

Vaslui

19 10 7 2 40—W
19 8 8 5 23—12
19 7 8 4 21—15
19 8 6 5 16—12
19 9 3 7 25—19
X9 7 6 6 13—17
19 8 7 6 26—21
19 6 6 7 23—18
19 7 4 8 26—23
19 8 2 9 23—28
19 8 2 9 18—25
19 8 2 9/ 21—33
19 7 4 8 22—34
19 6 5 8 22—17
19 5 5 9 16—29
19 3 5 11 11—36

27
22
22
23
21 
?)
19
18
18
18
18
18
18
17
15
11

— Cimentul Bicaz,

— Carpați Nehoiu
— Petrolistul Boldești
— petrolul Berea
— Portul Brăila
— Avtntul Mlneciu
— Unirea Focșani
— Olimpia Hm. Sărat
— I.R.A. Ctmpina

i, A. Cristea. A. Sîrbu,

3-2 
1-0 
1—0
3—0
6—0
1—0
3—2
1—0

Tehnometal Galați 
Rapid Fetești
Viitorul Brăila 
știința Constanța 
Granitul Babadag 
Electrica Constanța 
Dunărea Tulcea
I.M.U. Medgidia

(Corespondenți ; 
taclie, N. Stere, N. 
Avram).

— Cimentul Medgidia
— Constr. Tuloea
— Arrubium Măcin
— Portul Constanța
— Ancora Galați
— Voința Constanța
— Marina Mangalia
— Chimia Brăila
V. ștefănescii, V. 
Fucigiu. ~ “C. Popa.

Brăila —
Babadag,

1. Chimia Brăila 19 14
2,■ Marina Mangalia 19 12
3, Electrica Constant#., 1.9 11
4. Dunărea Tulcea 19 11
li. Portul Constanța 19 12
6. Viitorul Brăila 19 10
7. Ancora Galați 13 8
8. Cimentul Medgidia 19 9
9. I.M.U. Medgidia 19 8

10. Granitul Babadag 19 7
11. Rapid Fetești 19 4
12. Tehnometal Galați 19 5
13. Știința Constanța J9 5
14. Constructorul Tuicea 19 4
15. Voința Constanța 18 2
16. Arrubium Măcin 19 3

3—1
3—0
2—0
0—1
1—0
3—1
2—0
1—1

Ionescu, D. 
p. Coniș» șl

(0-0 
(0-8) 
(2-8) 
(0-8) 
(0-0) 
(l-t) 
(1-0) 
(0—1» 
tl-lS-

11.

Sv.

3
3
2
3 
6'
7
5
9
8

11
9

10
12
13
11
14 '

30
28
28
27
25
22
21
19
19
15
14
14
12
10

9
9

Constanța,

32— 8
30— 11
32— 15
23—11
33— 19
31— 19
23—15
25—19
22—18
22—29
22—27
22— 35
23— 28
15—43
1.3-37
14-56

Etapa viitoare : Chimia
Voința Constanța — Granitul
ința Constanța, Marina Mangalia — Tehnomeit'ai . .
tul Constanța — I.M.U. Medgidia. An-cora Galați — Dunărea 
'Tulcea, Cimentul Medgidia — Arrubium Mă-cin, Constructorul 
Tuicea — Viitorul Brăila.

2
4.
6
5
1
2
5
1
3
1
6
4
2
2
5
3

Electrica
Rapid Fetești — Ști-

Gaiați. Por-

SERIA A V-a
Sirena București 
Electronica Buc.
Laromet București 
Flacăra r. București 
Unirea Tricolor Buc. 
Triumf București 
Azotul Slobozia 
Argeșul Mihăilești

(Corespondenți : 
loader, N. Stoean, N.
1. Triumf București
2. Voința București
3. T. M. București
4. Olimpia Giurgiu
5. Flacăra roșie Buc. 
fl. Sirena București
7. Unirea Tricolor Buc.
8. Azotul Slobozia
9. I.O.R. București

10. Electronica București
11—12. Tehnometal București 

Laromet București
13. Șoimii TAROM BUC.
14. Dinamo Slobozia
15. Argeșul Mihăilești
16. Sportul Clorogîrla

— Sportul ICMA Clorogîrla
— Șoimii TAROM Buc.
— Dinamo Slobozia
— IOR București
— Voință București
— Tehnometal București
— T.M. București
— Olimpia Giurgiu ,
D. Daniel. C. Harea, D.
‘ Tokacek. " ■

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Matei
5
3
7
3
6
3
9
4
6
6
6
6

• 4
5
2
5

(2-4)
(0-2)
(0-0)
(0-2) 
(2-1)
(1-0) 
(0-0) 
(0—1) 

Denghel.
Moise).
37—14 
4»~17
29—16
33—25
27—23
36—23
29—17
25—30
2-1—-32
20— 19
21— 25
22— 26
31—30
16—41
19—51
14—48

2—2
2—2
1—0 
0—3 
3—1 
1—0 
2-0 
0—2

c.

28
27
25
23
22 
21 
21 
2» 
18
18
13 
18 
18 
11 
10

7
Etapa viitoare : Flacăra roșie București — șoimii TAROM 

București Tehnometal București — Unirea Tricolor Bucu
rești, Olimpia Giurgiu — Triumf București, Sportul I.C.M.A. 
Clorogîrla — Azotul Slobozia, T.M. București — Sirena Bucu
rești. Electronica București — Argeșul Mihăilești, Dinamo 
Slobozia — Voința București, I.O.R. București — Laromet 
București.

SERIA A Vl-a

— CIL Slghetul Marmației
— Măgura Simleul Silvanlei
— Topitorul Baia Mare
— Minerul Suncuiuș
— Victoria Zalău
— Minerul Băița
— Minerul Baia
— Bradul Vișeu
A. Pascalău, Fr. 
“ Herman, Z.

Bihoreana Marghita
Rapid Jibou
C.S. Zalău
Gloria Bala Mare
Oașul Negrești
Voința Cărei
Someșul Satu Mare
Minerul Baia Borșa

(Corespondenți î i 
L. Chira, Gh. Preda,

(0-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(1—0) 
(0-4) 
(4-0) 
(2—0) 
(3—0»

1-0
1- 4
2— 0
3—2
2-0
6-0
3—1
3-0

M. Bonțoiu, 
și C. Iureș).

(TP-l) 
(2-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0)

2—2
2—1
1—0
1—0
0—3
2—0
0—0

ME VA Drobeta Tr. 
Minerul Lupani 
Energia Rovinarl 
Știința Petroșani 
A.S. Victoria Craiova 
Dunărea Calafat 
Progresul Strehala 
Ciment» f Tg. Jiu

(Corespondenți : 
C. Ion, St. Gurgui,

1. Minerul Lupeni
2. Dunărea Calafat
3. Victoria Călan
4. Cimentul Tg. Jiu
5. Energia Rovinarl
6. Steagul roșu Plenița
7. Progresul Strehala
8. Știința Petroșani
9. NEVA Drobeta Tr. i

10. C.F.R. Craiova
11. F.O.B. Balș
12. A.S. Victoria Cralov.
13. CIL Drobeta Tr. Sv.
14. Metalul Topleț
15. Metalurgistul Sadu
16. Petrolul Țicleni

Etapa viitoare : C.F.R
rla Călan — A.S. Victoria Craiova. Metalurgistul Saclu -- Pro
gresul Strehala. F.O.B. Balș — Cimentul Tg. Jiu, Petrolul 
Țicleni — Metalul Topleț. C.I.L. Drobeta Tr. Severin — Ener
gia Rovinari, Dunărea Calafat MEVA Drobeta Tr. Severin, 
Steagul roșu Plenița

— CIL Drobeta Tr. Sv.
— Metalurgistul Sadu
— Steagul roșu Plenița
— Metalul Topleț
— C.F.R. Craiova
— F.O.B. Balș
— Victoria Călău

— Minerul Lupeni, Victo-

— Petrolul Țicleni 2—1 (0—1)
M, Focșan, 1. Cotescu, N. Gherguș,

I. Șerban, C). Bologa Și O. Vilceanu).
18 10 5 4 30—18 25
19 10 4 5 22—13 24
19 10 4 5 27—20 24
19 8 7 4 26—11 23
19 8 6 5 24—18 22
19 10 1 8 31—23 21
19 8 5 6 27—23 2.1
19 10 0 9 30—21 20

Sv. 19 7 6 6 19—19 20
19 8 4 7 26—28 20

19 7 3 9 26-24 17
'a 19 6 4 i 22—23 16

19 6 4 9 18-35 16
19 7 1 11 24—38 15
19 5 4 10 18—26 14
19 2 2 13 10—40 6

Craiova

— știința Petroșani.

SERIA A Vlll-a
— Minerul Ghelar
— Unifea Sinnicolaul
— Gloria Arad
— C.F.R. Caransebeș
— Dacia Orăștie
— Progresul Tim.
— Constr. Arad
— Minerul Moldova Nouă 

. ... . M. Munteanu,
I. Vladislav, R. Zeno, L.

C.F.R. Slmeria
Unirea Tomnatic 
Electromotor Tim. 
Minerul Tcliuc 
Metalul Oțelu Roșu 
A.S. Bocșa
Strungul Arad 
Furnirul Deta

(Corespondenți
Deleanu

19 1
19 1
19 li
19
19 I
19 I
19 I
19
19 I
19
19
19 I
19
19 I
19
19 I

Caransebeș

Sprle

Kulcsar, 
Kovacs iE.

1. Minerul Baia Sprie 19 11 5 3 34—11 17
2. C. S. Zalău 19 10 6 3 24— 9 26
3. Bihoreana Marghita 19 9 6 4 37-19 34
4. Someșul Satu Mare 19 10 4 5 35-18 24
5. CIL Sighetul Marmației 19 10 3 6 30—21 23
6. Rapid Jibou 19 7 5 7 28—23 19
7. Bradul Vișeu 19 9 1 9 23—25 19
8. Minerul Baia Borșa 19 8 2 9 28—24 18
9. Voința Cărei 19 7 4 8 . 29—28 18

10. Oașul Negrești 19 7 4 8 26—26 18
11. Minerul Băița 19 6 5 8 20—43 17
12. Topitorul Baia Mare 19 5 5 9 19—25 15
13. Gloria Baia Mare 19 4 7 8 22—30 15
14. Minerul Suncuiuș 19 5 5 9 22—32 15
15. Victoria Zalău 19 5 4 10 27-11 14
16. Măgura Simleu 19 4 4 11 lb—40 • H

Etapa viitoare : Măgura Simleu — Someșul Satu Mare,
Bradul Vișeu' — Bihoreana Marghita. Minerul Borșa — Oașul 
Negrești, Topitorul Bata Mare — CIL Slghet, Minerul Bălța 
— Gloria Bala Mare, Victoria Zalău — Rapid Jibou, Minerul 
Suncuiuș — C.S. Zalău, Minerul Baia Sprie — Voința Caret.

SERIA A Xl-a

(0-0) 
(1-^0) 
(2-1) 
(0-0) 
(2-0)
(0-1)
(1-0)

1—0
Mare 2—0

5-1
2-1
3—2
1—1
3—0
0—0

P. Iatan, Șt. Marton, 
P. "Și

Minerul Bălan 
Foresta Bistrița 
Unirea Sf. Gheorghe 
Mureșul Toplița 
A.S. Miercurea Cluc 
Hebe Sîngeorz Băl 
Lacul Ursu Sovata 
Carpați Covasna

(Corespondenți

— Viitorul Tg. Mureș
— Forestierul Tg. Secuiesc
— Chimica Tîrnăveni
— Minerul Rodna
— Avlntul Reghin
— C.S. Oltul Sf Gheorghe
— Unirea Crlsturu Secuiesc
— Viitorul Gheorghienl

V. Bogan, 
șarcă, V. Pașcanu, O. Nichitl.

2-2 (1-1)
^-0 (1-0)
2—1 (1-0)
3—0 (1-0)
1—1 (1-0)
2—1 (1-0)
2—1 (0—0)
2-2 (2-0)

1. Minerul Moldova Nouă
2. Dacia Orăștle
3. Unirea Sinnicolaul Mare
4. A. S. Bocșa
5. Unirea Tomnatlo
8. Minerul Teliuc
7. C.F.R. Slmeria
8. Constructorul Arad
9. Minerul Ghelar

10. Metalul Oțelu Roșu
11. Electromotor Timișoara
12. Strungul Arad
13. Progresul Timișoara
14. C.F.R. Caransebeș
15. Gloria Arad
18. Furnirul Deta

Etapa viitoare : C.F.R. _ _ ...
Arad — Dacia Orăștie, Metalul Oțelu Roșu — Unirea Tom
natic, Progresul Timișoara — Constructorul Arad. Gloria 
Arad — Furnirul Deta, Minerul Ghelar — Electromotor .Ti
mișoara. Minerul Moldova Nouă — Minerul Teliuc, Unirea 
Sinnicolaul Mare — *

șl F. Gazdăg)
I. Ion, Gh. Briotă, V. CO- 
A. FeketeToma).

3 S 30—15 85 1. C.S. Oltul Sf. Gheorghe 19 14 2 3 53—19 30
2 6 29—18 24 2. Chimica Tîrnăveni 19 12 5 2 43—18 29
3 6 34—24 83 S. Viitorul Gheorghienl 19 9 6 4 38—25 24
7 S 19—18 21 4. Unirea Sf. Gheorgh» 19 10 2 7 43—20 23
3 7 18-20 21 5. A. S. Miercurea Ciuc 19 8 0 5 28—13 22
3 8 33—21 80 6. Avlntul Reghin 19 8 4 7 28—24 20
4 7 30—28 20 7. Foresta Bistrița 19 8 4 7 27—27 20
4 7 29—32 20 8. Forestierul Tg. Secuiesc 19 . 8 3 8 36—24 X9
3 8 30—23 19 9. Viitorul Tg. Mureș 19 7 5 7 32—35 19
3 8 39—35 19 19. Carpați Covasna 5 7 7 20—25 17
4 8 31—22 18 11. Minerul Bălan 19 5 5 9 24—25 15
1 10 23—31 17 12. Unirea Cristuru Secuiesc 19 6 3 10 26—38 15
2 10 29—33 16 13. Minerul Rodna 19 7 1 ÎL 28—46 15
5 9 14—25 15 14. Mureșul Toplița 19 5 5 9 23—41 15
5 10 16—33 13 15. Lacul Ursu Sovata 19 6 1 12 25—42 13
3 11 12—38 13 16. Hebe Sîngeorz Băl 19 4 1 14 12—59 9

A.S. Bocșa. Strungul Etapa viitoare • Forestierul Tg. Secuiesc — C.S. Oltul Sf.

C.F.R. Slmeria.

SERIA A lX-a

Gheorghe. Lacul Ursu Sovata — Minerul Bălan, Carpați Co* 
vasna — Mureșul Toplița. Hebe Sîngeorz Băi — A.S. M. Ciuc, 
Unirea Sf. Gheorghe — Viitorul Gheorghienl, Minerul Rodna 
— Viitorul Tg. Mureș, Chimica Tîrnăveni — Foresta Bistrița, 
Avîntul Reghin — Unirea Cristur.

SERIA A Xl!-o

Torpedo Zăraeștl 
U.P.A. Sibiu 
Chimistul Rm. Vtlcea 
ICIM Brașov
Textila Cisnădie
Precizia Săcele 
CFR Sighișoara
Metalul C. Mică 

(Corespondenți ; 
noîu. E. Bogdan, I. 
Fallciu).

1. I.C.I.M. Brașov
2. Chimia Victoria
3. C.F.R. Sighișoara
4. Chimistul Rm. Vilcea
5 Precizia Săcele
6. C.S.U. Brașov
7. Textila Cisnădie
8. Torpedo zărnești
9. CIL Blaj

10. Textila Sebeș
11. Vitrometan Mediaș
12. Metalul Copșa Mică
13. Lotrul Brezoi
14. U.P.A. Sibiu
15. Carpați Mlrșa
16. Oltul Rm. Vilcea

Etapa viitoare t V.P.A.

n-*o) 
(0-1) 
(1—0) 
(1-0) 
(0—0) 
(0—0) 
(1-0) 
(0-0)
C.ior- 
și

1—0
1—1 
3—0 
3—0 
3-0 
2-0 
2-0
1—0

— Lotrul Brezoi
— CSU Brașov
— Chimia Victoria
— Oltul Rm. Vilcea
— Vitrometan Mediaș
— CIL Blaj
— Textila Sebeș
— Carpați Mîrșa
C. Chiriac. Gh. Topirceanu, P. 
Andrei, V.

— Arleșul Cîmpia Turzi)
— Minaur Zlatna
— C.I.L, Gherla
— Crișana Seblș
— Dermata Cluj
— Minerul Bihor
— Soda Ocna Mureș
— Constr. Alba Julia 

: I. Fillpescu, M. Susan,

(W) 
(0—0) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-1) 
(0- ]) 
(0-1) 
(0—1)

Unirea Alba Iulia 
Aurul Brad 
Tehnofrig Cluj 
Unirea Dej 
Someșul Becjean 
Recolta Salonta 
Cimentul Turda 
Metalul Aiud

(Corespondenți
T. Prodan, G. Platon, Gh. Cotrău, P. Lazăr și

1—0 
s—o 
o—i
5—0
0—1
1—1
1—1
4—1

Fenervan,

(2-0) 
(0—0) 
(0-0) 
(3-0) 
(2-0) 
(0—0) 
(1-1) 
(0—0)

V.

Poiana dmptaa
Chimia Brazi
Luceafărul Focșani 
Carpați Sinaia 
Victoria Florești

. Prahova Ploiești 
Chimia Buzău 
Comerțul Brăila

(Corespondenți 
Feldman, N. Coman, 
Enache).

1. Unirea Focșani
2. Poiana Cimpina
3. I.R.A. Cimpina
4. Carpați Sinaia
5. Olimpia Rm. Sărat
8. Petrolul Berea
7. Chimia Buzău
8. Luceafărul Focșani
9. Petrolistul Boldești

10. Victoria Florești
11. Chimia Brazi
12. Prahova Ploiești
13. Avîntul Mlneciu

114. Comerțul Brăila
15. Portul Brăila

16. Carpați Neholu
Etapa viitoare s Unirea___ . _

Petrolul Berea — Poiana Ctmpina, Avlntul Mlneciu — Co-. 
merțul Brăila, I.R.A. Ctmpina — Victoria Florești. Petrolistul 
Boldești — Luceafărul Focșani, Portul Brăila — Chimia Bu
zău. Carpați Buzău — Carpați Sinaia, Chimia Brazi — Pra
hova Ploiești.

C.
I.[. Tănăsescu , I. Stănescu Si T.

19 11 6 2 43—18 28
19 10 6 3 37-18 26
19 9 5 5 27—13 23
19 10 1 8 37—21 21
19 9 3 7 28—28 21
19 10 1 8 27—31 21
19 8 4 7 24—24 20
19 7 6 6 30—30 20
19 8 3 8 24—19 n
19 9 1 9 27—26 19
19 7 5 7 19—18 19
19 8 1 10 24—28 17
19 7 3 9 21—32 17
19 5 3 î/1 16—34 13
19 4 3 12 9—26 11
19 3 3 13 20—47 9

Focșani Olimpia Rm. Sărat.

— Chimia Tr. MăgurelePetrolul videle ___
ROVA Roșiorii de Veae — Cimentul Fieni 
Răsăritul Caracal — Petrolul Tirgovișto
Vulturii C-lung Muscel — Chimia Găești 
cetatea Tr, Măgurele — 
Textillstul Pitești 
Recolta Stolcăneștt 
Progresul Corabia

(Corespondenți : 
eiu, P. Mateoiu, D. 
Filip).

I. Roșiorii de
3. Automatica
3. Chimia Tr.
4. Petrolul Tirgoviște
5. Progresul Corabia-
6. Răsăritul Caracal
7. Recolta Stolcăhești
8. Vulturii C-lung Muscel
9. Chimia Găești

18. Cetatea Tr. Măgurele
II. Dacia Pitești
12. Textillstul Pitești
13. A.R.O. Cîmpulung
14. Unirea Drăgășani
15. Cimentul Fieni
18. Petrolul Videle

Etapa viitoare : Chimia Găești 
greșul Corabia — Răsăritul Caracal, 
ROVA Roșiori, ARO Cîmpulung — r-----------  . — ----------
tlca Alexandria — Vulturii Cîmpulung. Dacia Pitești — Unirea 
Drăgășani, Petrolul Tirgoviște — Cetatea Tr. Măgurele, Chimia 
Tr. Măgurele — Cimentul Fieni.

— Dacia Pitești 3—:
— aro C-lung Muscel 2—:
— Unirea Drăgășani 5—i
— Automatica Alexandria 3—‘
M. Ionescu. T. Negulescu. Gh 
Gruia, A. Momete, M. DOgaru, Ca E

I. Somogyty. Secăreanu, i. Turjan M.

Vede 
Alexandria 
Măgurele

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

30— 13
26— 19
31— 22
20—16
33—22
27— 18
28— 28
25—26
24—27
15—26
30—26
22—21
22—28
20— 34
21— 31
14—31

Pitești,

U 3 5
9 6 4
9 4 8
8 5 6
9 2 8
8 4 7
7 5, 7
8 3' 8
7 5 7
7 5 7
8 5 8
8 5 8
8 5 8
8 5 8
5 8 8
4 4 11

— Textillstul _. . ,
Recolta Stoicănești - 

Petrolul Videle. Automa-
mata Cluj — Cimentul Turda, Unirea Dej — AUrul Brad, 
Minerul Bihor — Tehnofrlg Cluj Minaur Zlatna — Arleșul 
C. Turzii, Constructorul Alba Iulia — Crișana Sebiș, C.I.L. 
Gherla — Unirea Alba Iulia, Soda Ocna Mureș — Recolta 
Salonta.

1. Unirea Dej 19 13 2 4 52—14 Z8
2. Aurul Brad 19 13 0 6 40—21 26
3. Metalul Aiud 19 10 5 4 39-13 25
4. Cimentul Turda 19 9 3 7 26—17 21
5. Minerul Bihor 19 9 3 7 23—26 21
6. Recolta Salonta 19 7 5 7 16—15 19
7. Crișana Sebiș 19 7 5 7 21—23 19
8. Soda Ocna Mureș 19 8 3 8 28—37 19
9. CIL Gherla 10 8 2 9 31—37 18

10. Unirea Alba Iulia 19 8 2 9 20—28 18
11. Minaur Zlatna 19 8 1 10 13—20 17
12. Constr. Alba Iulia 19 7 3 9 22—28 17
13. Dermata Cluj 19 6 4 9 15—17 16
14. Tehnofrig Cluj 19 7 1 11 21—28 15
15. Arleșul Cîmpia Turzii 39 6 3 10 14—29 15
16. Șomeșul Beclean 19 3 4 12 15—43 10

Etapa viitoare s Metalul Aiud — Someșul Beclean, Der-

a
22
21
21
21
20
20
19
19
18
13
18
18
17
14
13

3
G
3
5
5
2
2
5
1
2
2
2 
0
7
4
3

li
8
9
8
8
9
9
7
9
8
8
8
9
5
5
5

___ ______________ ________ _______ C.F.R. Sighișoara. Carpați 
Mlrșa — Torpedo Zămeștl, Oltul Km. Vtlcea — Metalul Copșa 
Mică, CIL Blaj — Vitrometan Mediaș, Precizia săcele — 
Chlmtstul Rm. Vtlcea. Lotrul Brezoi — Chimia Victoria, 
Textila Cisnădie — I.C.I.M, Brașov. C.S.U. Brașov — Texttia 
Sebeș.

Irșs
Că,

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19 

Sibiu —

30—n 
18—16 
26—18
21— 17 
15—17 
26—20 
26—22
13- 11 
27—26
22— 24 
20—24
17— 21
18— 23 
17—26 
22—34
14— 24



DOI SPADASINI ROMANI IN FINALA
TURNEULUI DE LA BUDAPESTA

In „Cupa Eliberării4*, la Budapesta

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

AZI SE DISPUTĂ FINALELE PE ECHIPE eston 74

f Concursul. Individual de 
la Budapesta s-a încheiat 
Tia scrimerului maghiar Fenyvessy, 
care i-a întrecut în baraj pe fran
cezul Ladegailleire și pe compatrio
tul său Osztrics — toți trei totali-

PATRU LUPTĂTORI ROMÂNI
spadă de 
cu victo-

zînd cite 5 victorii. Pe locurile 4—5 
s-au clasat sportivii români Ion 
Popa și Octavian Zidaru — ambii 
cu cîte 4 v. Locul șase a fost ocu
pat de maghiarul Muskovszky — 
3 v.

AU ÎNCHEIAT VICTORIOȘI CONCURSUL

HOCHEIȘTII SOVIETICI Șl CEI CEHOSLOVACI
SINT NEINVINȘI IN CM. DE HOCHEI

' HELSINKI, 8 (Agerpres). — După 
disputarea a două etape, in campio
natul mondial de hochei pe gheață 
(grupa A), care se desfășoară la 
Helsinki, conduc neînvinse echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei — cu cite 
4 puncte, urmate de formațiile Sue
diei și Finlandei — 2 p„ R. D. Ger
mane și Poloniei — Op.

In meciul dintre selecționatele 
U.R-S.S. și Finlandei, victoria a re
venit hocheiștilor sovietici cu scorul 
de 7—1 (1—0, 5—1, 1—0), prin golu
rile marcate de Mihailov (2), Kapus
tin (2), Țîgankov, Gusev și Harla
mov. Punctul formației finlandeze a 
fost înscris de Leppa.

La sfîrșitul săptămîni trecute, la 
Budapesta, s-a încheiat un mare 
turneu internațional de lupte greco- 
romane și libere, organizat de fe
derația maghiară de specialitate, 
„Cupa Eliberării".

La întrecerile la care au fost 
prezenți și nouă luptători români 
(5 la libere și 4 la greco-romane) 
au participat sportivi valoroși din 
11 țări, dintre care amintim : 
U.R.S.S., Bulgaria, Polonia, R. D. 
Germană, Turcia, R. P. Mongolă, 
Cehoslovacia și Ungaria.

Din relatările antrenorului eme
rit ION CORNEANU, care i-a în
soțit pe reprezentanții noștri, am 
reținut faptul că întrecerile au fost 
foarte disputate, pe foile de con-

SE PROFILEAZĂ
LOTUL „CELOR 8

PENTRU DALLAS
Outsiderii au dominat întrecerile 

ide la Olympia-Halle din Miin- 
chen, unde numai Pilici, dintre 
fruntașii grupei „roșii", a obținut 
un loc de onoare. Ilie Năstase pare 
a se menaja în continuare, păs- 
trindu-și avansul substanțial 
fiind primul, în toate cele 
grupe care traversează granița 
lor 400 de puncte. Campionul 
mân ia acum ultimul său start 
circuit, la Monte Carlo, unde Okker 
anunță că va absenta !

Oricum, amîndoi sînt practic ca
lificați pentru finala de la Dallas, 
în mai, al cărei afiș arată astfel, 
la ora .actuală : . Năstase, Okker, 
German, Newcombe, Smith, Ashe, 
Kodes, Borg. De menționat însă că 
jucătorii din prima grupă au dis
putat un turneu în plus, astfel că 
Gorman continuă să fie tatonat a- 
menințător de Metreveli și Laver. 

New Or- 
modes tul 
sferturi),

la 
de 
în

Chiar și Smith, care 
leans a fost eliminat 
Borowiak (4—6, 6—7 
pare a fi în pericol.

La dublu, pentru Montreal, lipsesc 
încă preciziunile. Cuplul Năstase — 
Barthes s-a apropiat de prima 
„treime" a grupei, dar șansele sale 
de calificare rămîn reduse, mai fl
ies că Ilie nu va juca în ultima 
săptămînă, la Johannesburg.

CLASAMENTELE

CIRCUITULUI
GRUPA 1

(roșie)

McMillan 103 p.

SIMPLU : 1. Năstase 402 p;
Okker 330 p; 3. Gorman 262 p:
Pilici 239 p; 5. Drysdale 197 p;
Roche 140 p: 7. Rlessen 124 p;
Orantes 112 p; 9. Alexander 107 P:

DUBLU ; 1. Hewitt — McMillan 213 
p; 2. Okker — Rlessen 240 p; 3. Ale
xander — Dent 225 p; 4. Pilici — 
Stone 190 p; 5. Năstase — Barthes 
183 p.

MONDIAL

Telefoto : A.P.-AGERPRES

FINALELE CUPEI
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GRUPA 2
(albastră)

SIMPLU : 1. Newcombe 
Smith 245 p; 3. Metreveli 
Hrebec 164 p: 5. Stockton

377 p;
222 p;
137 p: 

Case 115 p: 7. Ramirez 102 p; 
Borowiak și Gottfried 84 p; 10. Cor
nejo 72 p.

DUBLU : 1. Newcombe — Davidson 
295 p; 2. Smith — Lutz 253 p; 3. Mas
ters — Case 180 p.
• Grupa a 3-a (Ashe 335. Kodea 

280. Borg 260, Laver 225) a avut «âp- 
tăminfi de pauză.

curs figurînd mulți luptători cu 
cărți frumoase de vizită. Cum țara 
gazdă a înscris în competiție mai 
mulți concurenți, la fiecare cate
gorie de greutate, au luat parte la 
competiție Cîte 10—12 sportivi. în 
aceste condiții, cele patru victorii 
finale (trei la greco-romane și una 
la libere) realizate de luptătorii 
români reprezintă un frumos suc
ces, pe care-1 consemnăm ca atare : 
Constantin Alexandru (48 kg), Nicu 
Gingă (52 kg), Ion Duiică (57 kg) 
— Ia greco-romane și Ladislau Si
mon (+100 kg) — la libere. în 
afara acestor victorii categorice, 
sportivii români au mai obținut și 
alte locuri fruntașe. De pildă, Ia 
lupte libere, Ion Ărapu s-a clasat 
pe locul secund, la 52 kg, iar Ste- 
lian Morcov, pe locul 3. Ceilalți 
sportivi de la libere (Petre Coman 
și Petroniu Androne) au avut com
portări mai slabe și nu s-au si
tuat în rîndul fruntașilor, Gheor
ghe Ciobotaru (la greco-romane) 
n-a evoluat nici el la nivelul cole
gilor săi și, în final, s-a clasat al 
patrulea.

Dintre victorioși, merită eviden
țiat în mod special tînărul Ion Du
iică, învingător asupra cîștigătoru- 
lui Universiadei, Eduard Feinstein 
(U.R.S.S.). Succesul Iui Duiică n-a 
fost întîmplător ; el și-a învins ad
versarul la diferență mare de 
puncte. De asemenea, se cuvine 
subliniată comportarea lui C. Ale
xandru. El l-a fixat cu umerii pe 
saltea pe maghiarul Sereș, meda
liat cu „argint" la campionatele 
mondiale.

NOVI SAD, 8 (prin-telefon). Du
minică seara, tîrziu, echipa femi
nină a țării noastre' a pierdut șan
sa de a se califica pentru semifina
lele campionatului european, ca 
urmare a înfrîngerii cu 1—3, sufe
rită în fața reprezentativei Ceho
slovaciei, așa îneît fetele noastre 
vor trebui să se mulțumească cu 
unul din locurile 5—8 ale ierarhiei 
continentale în proba echipelor. în- 
frîngerea are însă și unele cauze 
obiective, rezidind în condițiile spe
ciale în care reprezentantele noas
tre au susținut întîlnirile cele 
importante din grupă, cele cu 
garia și Cehoslovacia. Astfel, 
ma noastră jucătoare Maria 
xandru nu se afla, chiar de la 
carea din București. ■ în plenitudi
nea forțelor fizice, fiind bolnavă. 
Fapt pentru care, de altfel, nici nu 
a fost utilizată în întîlnirea cu 
echipa Ungariei, absența ei stîrnind 
uimire în rîndul specialiștilor pre- 
zenți la Novi Sad. 
Eleonora Vlaicov a 
la umăr. în această 
noarea federală Ella 
a fost constrînsă să 
jocurile din grupă 
lena Lesai pe 
mă paletă, deci la o jucătoare care 
se află abia la a doua prezență Ia 
un campionat european și a cărei 
participare devenise certă doar cu 
zece zile înaintea competiției, după 
concursul de verificare și selecție.

Și totuși, în pofida acestei situa
ții, echipa noastră ar fi putut cîști- 
g.a meciul cu Cehoslovacia, deci un 
loc între primele patru echipe. La 
scorul general de 1—1, Alexandru 
și Lesai au condus, în primul set 
al partidei de dublu, cu 16—11 și 
20—17 dar nu au reușit să-și ad
judece setul. Insuccesul le-a marcat 
psihic, cuplul nostru a pierdut și 
setul al doilea, iar Maria Alexan
dru a cedat în ultima întîlnire în 
fața Riedlovei. (Campioana europea
nă de junioare se află într-un pro
gres remarcabil, lucru confirmat și 
de succesele repurtate la maghia
rele Kishazi și Magos).

mai 
Un- 
pri- 
Ale- 
ple-

De asemenea, 
acuzat dureri 

situație, antre- 
Constantinescu 

apeleze în 
la Magda- 

postul de pri-

*

Echipa masculină a României a 
pierdut cu 1—5 în fața reprezen
tanților R. F. Germania. Băieții 
îftștri joacă frumos dar nu reușesc 
să se impună. Ei ar fi avut posi
bilitatea, dacă nu să cîștige, cel 
puțin să realizeze un scor mai 
strîns. Clasați pe penultimul loc în 
grupă, ei vor trebui să întreacă 
neapărat Danemarca pentru ca la 
următoarea 
să evolueze 
inferioară.

în urma jocurilor din 
două echipe 
autoritate: cea a Suediei (dețină
toarea titlului mondial și a celui 
european) la băieți și cea feminină 
a U.R.S.S. Suedezii au întrecut Ca
tegoric echipa Ungariei (cu. Jonyer 
și Klampar!), fără a pierde vreun 
set. Pare (Testul de puțin probabil 
ca ei să lase să le scape titlul con
tinental. La fete, deținătoarele titlu
lui european, jucătoarele Ungariei 
au întîlnit obstacole dificile (3—2 
cu Cehoslovacia și Suedia) dar 
echipa lui Kishazi și Magos rămîne 
în continuare redutabilă.

★
Luni seara au început întrecerile 

din cadrul grupelor semifinale pen
tru locurile I—XII, atît la fete cît 
șj la băieți. Primele care au înche
iat partidele au fost echipele Româ
niei. Reprezentantele noastre au în
tîlnit formația Iugoslaviei, clasată 
pe locul patru în grupa B, în fața 
căreia s-au impus cu 3—1 (Vlaicov 
— Palatinus 2—0, Alexandru — 
Korpa 2—0, Alexandru, Vlaicov — 
Palatinus, Jeler 0—2, Alexandru — 
Palatinus 2—0). în urma acestei 
victorii, fetele noastre vor juca as
tăzi, pentru locurile V—VI, cu în- 
vingătoarea din partida Suedia — 
R. F. Germania.

Echipa masculină a țării noastre 
a întîlnit reprezentativa Danemar
cei în fața căreia a cîștigat cu 5—3 
(Gheorghe—Ramberg 2—0, Doboși—

ediție să nu fie nevoiți 
într-o grupă valorică

grupe
s-au impus cu

Grimstrup 1—2, Giurgiucă — Pe- 
dersenl—2, Doboși — Ramberg 
2—0, Gheorghe — Pedersen 2—1, 
Giurgiucă — Grimstrup 2—1, Do
boși — Pedersen 1—2, Giurgiucă — 
— Ramberg 2—0). Succesul ar fi 
putut fi mult mai categoric, Doboși 
și Giurgiucă trecînd pe lingă vic
torie în partidele cu Grimstrup și 
Pedersen. Azi, sportivii români vor 
juca în compania învingătoarei din 
întîlnirea Austria — Olanda, pentru 
locurile IX—X ale clasamentului 
final, (la ediția trecută, echipa 
noastră ocupase locul XHj,

Tot astăzi vor fi cunoscute și cîș- 
tigătoarele titlurilor continentale în 
probele pe echipe.

Constantin COMARNISCHI
REZULTATE TEHNICE

ECHIPE FETE, GRUPA A t Polonia
— Grecia 3—0, Ungaria — Suedia 3—2,
Cehoslovacia — România 3—1 (Lesai — 
Rledlova 0—2, Alexandru — Grof o va 2—0, 
Alexandru, Lesai, — Grofova, Rledlova 
0—2 (—22, —16). Ai----------- '
Iova 1—2). România 
(Vlaicov —-------
2—0, — ’ 
2—0 ; 
Ungaria — 
MENT FINAL : 
hosiovacia 4 v, 3. România 3 v, 4. suedia 
2 v. 5. Polonia 1 v. ~ ~ -

GRUPA B : Anglia — Franța 3—1, 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—2. R.F.G. — Bul
garia 3—0. CLASAMENT FINAL : 1.
U.R.S.S. 5 v. 2. Anglia 2 v (meci ave- 
raj 0—10), 3. R.F.G. 2 v (8—9). 4. Iugor 
slavla 2 v (9—11), 5. Bulgaria 2 v (7—11), 
6 Franța 0 v.

ECHIPE BARB AȚI GRUPA A S 
R.F.G. — România 5—1 (Lieck — Gheor
ghe 2—0, Baum — Doboși 2—0, Liess — 
Giurgiucă 2—1, Lieck — Doboși 2—1, 
Liess — Gheorghe 1—2, Baum. — Giur
giucă 2—0), Ungaria — Austria 5—1, 
Suedia — Franța 5—0 ; grupa B : Ce
hoslovacia — Olanda 5—0, Iugoslavia
— U.R.S.S. 5—2, Anglia — Danemarca 
5—1, U.R.S.S. — Olanda 5—0, Iugoslavia
— Danemarca 5—0 :

CLASAMENT FINAL : 1. Suedia 5 V, 
2. Ungaria 4 v. 3. Franța 3 v. 4. R.F.G. 
2 v. 5. România 1 v. 6. Austria o v.

GRUPA B : Cehoslovacia — Anglia 5—1. 
CLASAMENT FINAL : 1. Iugoslavia 5 v. 
2. Cehoslovacia 4 v, 3. U.R.S.S. 3 v. 4. 
Anglia 2 v, 5. Danemarca 1 v, 6, Qlanda 
0 v.

—16), Alexandru — Rled- 
_____” i — Grecia 3—0

Louka 2—1; Lesai — Galanu 
Vlaicov, Lesai — Louka, Louka 

Cehoslovacia — Suedia 3—2, 
Polonia 3—0. CLASA- 

1. Ungaria 5 v, 2. Ce-

6. Grecia 0 v;
— Franța

CLASAMENT FINAL :

Pentru campionatul european de juniori

RUGBYȘTII ECHIPELOR ITALIEI
Șl R. F GERMANIA

SINT GATA DE START

CAMPIONATELE DE TENIS
TOKIO, 8 (Agerpres). — în sala 

de sport a Gimnaziului cultural din 
Yokohama s-au încheiat competi
țiile pe echipe din cadrul campio
natelor de tenis de masă ale Asiei.

La masculin, pe primul loc s-a 
situat reprezentativa R.P. Chineze, 
care a învins în finală cu 5—3 for
mația Japoniei. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în .ordine Hong

ouoia'e x» a»

DE MASĂ ALE ASIEI
Kong, Australia, R.D. Vietnam, .Ma- 
layezia, India și Singapore.

Turneul feminin a revenit selec
ționatei Japoniei, învingătoare cu 
3—1 în finala susținută în compa
nia echipei R.P. Chineze. Pentru 
locul trei, echipa Malayeziei a în
trecut cu 3—1 formația Indiei.

Campionatele continuă cu turne
ele individuale.

TELEX • TELEX • TELEX

Pentru a doua oara, consecutiv, pe
rechea Ilie Năstase — Pierre 
Barthes (in fotografie) a disputat 
finala de dublu a turneelor W.C.T., 
în compania redutabililor Hewitt și 
McMillan, care rămîn victorioși

PE TERENURILE DE TENIS

CAMPIONILOR EUROPENI 
HANDBAL 

FEMININ Și MASCULIN
LA

la Heidelberg, începe cea 
de a Vl-a ediție a campionatului 
european de rugby, rezervat ju
niorilor organizat sub egida 
F.I.R.A., Ia care participă și echipa 
României, 
cedente... Iață cîteva 
privind pregătirea a 
participante :

campioana ediției pre- 
amănunte 

două dintre

PLEACĂ
SPRE HEIDELBERG

22 DE „AZZURRI"

la

că-tti, ultimul fiind desemnat și 
pitan al echipei".

Iată numele celor 22 de jucă
tori ce vor evolua în lotul Italiei 
pe „scena" de la Heidelberg : 
Aleși (C.U.S. Firenze). Fulli (Col- 
leferro), I’obazza, Marchetto (Tar- 
visium), Albini (Lazio), De Van- 

Cardillo (Benevento),
(Algida 

Capurro 
(C.U.S.

(Rovigo),

NEW ORLEANS. — Asul austra
lian John Newcombe și-a adjude
cat finala, învingîndu-1 cu 8—4, 
6—2 pe americanul Jeff Borowiak. 
în semifinale, Newcombe eliminase 
pe iugoslavul Z. Franulovici, cu
6— 4, 6—1, iar Borowiak a cîștigat 
cu 2—8, 7—6, 6—4 partida susținu
tă cu cehoslovacul J. Hrebec. în 
finala de dublu : Smith, Lutz — 
Newcombe, Davidson 4—6, 6—4,
7— 6.

6—4. Amritraj 
na lui Jimmy

HONOLULU. — Surpriză In fi
nală : Dennis Ralston — 
Panatta 6—3, 6—2 I

NISA. — Finalele: Fr.
— J. F. Caujolle (ambii 
6—4, 6—3 ; Jaufrret,
(Franța) — Machan, Taroczy (Un
garia) 6—3, 3—6, 6—4.

s-a calificat în dau- 
Connons, accidentat.

Adriano

Jauffret
Franța) 

Deblicker

(Polonia), a avut loc 
la handbal feminin,

WASHINGTON. — Ultimul tur
neu al Circuitului U.S.L.T.A. opune 
în finală pe Indianul Vijay Amri- 
traj și vest-germanul Karl Meiler. 
Ultimul a dispus. în semifinale, de 
americanul Ch. Owens cu 7—5,

în primul tur al „Cupei Davis" 
(zona asiatică), echipa Japoniei s-a 
calificat în fața Coreei de sud. con- 
ducind cu 3—0 după două zile de 
întrecere.

La Opole 
finala C.C.E. 
dintre S.C. Leipzig și Spartak Kiev, 
deținătoarea trofeului. După o luptă 
pasionantă, victoria a revenit echi
pei din Leipzig cu 12—10 (5—8), 
care a intrat în posesia trofeului) 
Cele mai multe puncte au fost rea
lizate de Kretschmar 4, Helbig 3, 
respectiv Bobrus 4.

Finala competiției masculine se 
va disputa la 21 aprilie, la Dort
mund, între echipele VFL Gum
mersbach și MAI Moscova. în meci 
retur pentru semifinale, VFL Gum
mersbach a învins cu scorul de 
15—10 (8—6) echipa cehoslovacă 
H.C. Bratislava. în primul joc, 
handbaliștii vest-germani au cîștigat 
cu scorul de 16—15.

BOLOGNA, 8 (prin telex, de 
corespondentul nostru). Pentru 
noua ediție a campionatului eu
ropean de rugby juniori, 
ționerul echipei italiene, 
Maffi, a apelat la serviciile a 
de jucători, de 
tru a putea fi 
accidente. Toți 
nit la Milano, 
deplasa la Heidelberg 
zilei de marți, pentru 
face ultimele pregătiri 
rea primei partide, cea 
cui. Referindu-se la întrecerile ce 
încep joi și la șansele echipei 
sale, Ăngelo Maffi, ne-a decla
rat : „Eu cred că va fl o ediție 
mult mai dificilă decit cea prece
dentă. Cu un an tn urmă, noi am 
ocupat locul trei, poziție pe care 
o vizăm șt la Heidelberg, deoare- 
oe „drumurile" noastre sînt închi
se de România și Franța. Pentru 
aceasta v» trebui, tnsă, să trecem 
de Spania, care s-a pregătit foar
te bine tn ultima perioadă. Noi 
mal stntem handicapați și de ab
sența iul Romagnoll, de la 
dova, care este reținut de 
mene. în privința XV-lui de 
este prea devreme să mă 
nunț, dar eu siguranță nu 
lipsi Ales!, Robazza, Albini, 
la, Lanna, Mannl, Pagni și

selec- 
Angelo 

22 
la 15 cluburi, pen- 
ferit de eventuale 

s-au reu
se vor 
cursul 
putea 
vede- 

Maro-

„azzurri" 
de unde

în 
a
în 
cu

Pa
es a- 
baiă 
pro- 
vor 

Fail- 
Cole-

NICI O CLIPĂ DE RAGAZ

Manni,
Roma), 
(C.U.S. 

Ferrara),
Failla,

Zaz-

na,
Coletti, Pagni
Pace (Aquila),
Genova), Guglia
Visentin, Zuin
Buscema (Amatori Catania), 
zeron (Metalcrom Țreviso). Lanna, 
Ammendola (C.U.S. Napoli), Chie- 
sa (Rho).

CESARE TRENTINI

PREGATIRîLE ECHIPEI GAZDĂ

Referindu-se
XV-lui 
garten, 
Comisiei 
„Primul 
pania echipei Franței, o forma
ție greu de depășit, cunoscînd va
loarea rugbyului francez. în lotul 
nostru figurează multi jucători din 
sud, deoarece sportul cu balonul 
oval a căpătat numeroși adepți 
în această zonă.
Heidelberg 
campioană, 
parte de ce actuala ediție 
găzduită de acest oraș".

în lot figurează : Banst, Korn, 
Hellwerth (R.G. Heidelberg), Ba- 

Genthner, Schmitt (T.S.V.
Huonker, 

Gerich, 
Vogi,

pregătirile
Dirk Baum- 
tehnic al 

afirma :

la
țării gazdă, 
conducătorul

de organizare
meci îl susținem în com-

Mai mult, la 
activează și echipa 

ceea ce explică in 
este

yer, Genthner, Schmitt 
Handschuhshelm), Roth, 
Kramer (R.C. Rottweil), 
Donnth, Leibig, Frelseis, 
Koch, Boyne, Rack (R.K, Heidel
berg), Zumbach (T.V. Heidelberg), 
Ehrmann, Nostat (S<C. Neuen- 
heim), Kaufmann, Schomann (Vic
toria Hannovra).

MiINE, PRIMA MANȘA A SEMIFINALELOR

rilor Olimpice de iarnă 
(Sapporo, 1972) și recen
ta ediție jubiliară (30) a 
campionatelor mondiale 
de schi nordic, de la 
Falun.

Progresul celor 
țări socialiste care
află în fruntea acestei 
liste este remarcabil, 
precum semne de mirare

trei
se

alpin ; aproape necu
noscutul Richard țpyier 
— cîștigător al probei de 
10.000 m de la Christ
church ș.a.m.d. Zilnic ne 
sosesc asemenea vești, 
dar știm că — în ciuda 
bizarei lor aparențe 
ele au o explicație.

Strălucita prestație 
schiorilor din R.D.G.,

a 
la

0-

Pe slabe petece de ză
padă, pe pîrtii subțiate 
de soarele ce anunță 
primăvara, pe trambuline 
căptușite cu nea adusă 
din vecini, se dispută ul
timele concursuri de schi 
ale sezonului.

După o modă necu
noscută înainte sporturi
lor iernii, împrumutată 
din alte discipline și
doptată de cîtva timp 
de schiul alpin (de cînd 
și-a creat 
dială"), i 
este și el gata pregătit 
să intre ‘ .
țătoare a amatorilor de 
statistici.

Unul din bilanțurile se
zonului ne-a atras cel 
mai mult atenția, pentru 
că sesizează o importan
tă modificare a centrului 
de greutate în schiul 
nordic, lată cifrele seci : 
R, D. Germană +7, Ce
hoslovacia + 3, Polonia și 
Suedia -j-1, Uniunea So
vietică —1, Finlanda și 
Elveția —2. Japonia —3, 
Norvegia —4. Cifrele 
care însoțesc numele ță
rilor reprezintă diferența 
dintre medaliile cucerite 
la ultima ediție a Jocu-

t „Cupa mon- 
schiul nordic

sub lupa necru-

COMENTARIUL SĂPTĂMÎNII

ar merita regresul Fin
landei și mai ales 
Norvegiei, 
de faptul că marea în
trecere mondială a avut 
loc pe pămînt scandi
nav I

Nu s-au petrecut mi
racole aici, într-o lume 
— cea sportivă — care 
nu e scutită de surprize. 
Anglia — absentă la 
turneul final al campio
natului mondial de fot
bal ; Hanni Wenzel, din 
Liechtenstein — cam
pioană mondială de schi

al
ținînd seama

Falun, ca șl la alte com
petiții importante ale a- 
nului, în cursele de fond, 
ca și la sărituri (unde 
au prezentat un as ne
contestat in persoana 
lui Hans-Georg Aschen- 
bach) a fost unanim a- 
preciată. Președintele Fe
derației internaționale de 
schi, elvețianul Marc 
Hodler a lăudat seriozi
tatea în pregătire, în 
planificare și realizarea 
programului schiorilor 
din R.D.G., dîndu-i drept 
model în acest sens. Re-

® ©•
comandarea nu era lip
sită de temei tocmai in 
Elveția, care a avut mari 
deziluzii iarna aceasta la 
campionatele mondiale 
de schi alpin. La 
ritz, deci acasă, 
pe laurii obținuți 
poro, cu doi ani 
schiorii elvețieni 
mai distins, 
noștri. — 
Marc Hodler 
apreciindu-și victoriile tre
cute, s-au lăsat pe tîn- 
jală și s-au antrenat 
doar cu jumătate din 
potențialul lor.

lată, 
cea mai 
zonului 
mea de 
lui, nici 
țimile 
campionilor, nu îți 
poți îngădui nici o 
de răgaz. Așadar, 
plicația diferențelor din
tre Sapporo și Falun stă 
in cei doi ani care se
pară competițiile. Depin
de cum au fost petrecuți 
acești doi ani de către 
candidații la gloria spor
tivă...

St Mo- 
culcați 

|a Sap- 
înainte, 

nu s-au 
„Schiorii 

spunea tot 
1 — supra-

M
dar, învățătura 
importantă a se- 
incheiat. In lu- 
astăzi a sportu- 
măcar la 

amețitoare
înăl- 

ale 
mai 

clipă 
ex

Victor BANCIULESCU

Prima manșă a semifinalelor în cupele europene 
programează mîine o serie de meciuri deosebit de 
atractive.

La Budapesta, în C.C.E., întîlnirea dintre Ujpesti 
Dozsa și Bayern Miinchen este așteptată cu un inte
res deosebit : toate biletele de pe „Nepstadion” au 
fost epuizate în cîteva zile, eveniment rar întîlnit în 
ultimii ani în capitala Ungariei.

Cealaltă semifinală programează jocul dintre Cel
tic Glasgow și Atletico Madrid, în care prima șansă 
o au gazdele.

în Cupa cupelor, 
sânte. A. C. Milan 
chengiadbach, meci 
dramatică de anul 
cu Internazionale.

două partide deosebit de intere- 
primește replica Borussiei Mon- 
care amintește de 
trecut a formației

confruntarea 
vest-germane

întîlnirea internațională de natație dintre 
selecționatele masculine și feminine ale 
U.R.S.S. și R.D. Germane, desfășurată la 
Minsk (în bazin de 5o m). s-a încheiat 
cu scorul general de 196—148 puncte în 
favoarea înotătorilor din R.D. Germană, 
în ultima zi de concurs, multipla record- 

1 mană mondială Kornelia Ender (R.D.G.) 
a cîștigat proba de 100 m fluture cu 
timpul de 1:03.80, iar compatriotul său 
Roland Matthes s-a clasat pe primul loc 
în cursa de 100 m spate fiind cronome
trat în 59.10. Nikolai Pankin (U.R.S.S.) 
a terminat învingător în proba de 200 ni 
bras cu rezultatul de 2:25.06. Alte rezul
tate : masculin : 200 m liber — Pyttel 
(R.D.G.) 1:55.64: 400 m mixt — Smirnov 
(U.R.S.S.) — 4:40,20; 200 m spate — Mat
thes 2:09,59: 1 500 m — Evgrafov (U.R.S.S.) 
16:26.44; 200 m fluture — Fldckner
(R.D.G.) 2:06.16; feminin200 m liber — 
Angelika Franke 2:06.99; 100 m spate — 
Ulrike Richter (R.D.G.) 1:05,03;
fluture 
2:18.39: 
(R.D.G.) 
(R.D.G.)

lanul unei mașini „Mdrch-BMW''. a par
curs 270 km în lh 21:37,1. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat englezul John 
Watson (,,Surtees-Ford“) — lh 22:38,2 șl 
francezul Michel Leclere („Elf-BMW”) — 
lh 22:39.2. In clasamentul genera! con
duce Hans Sttlck cu 13 puncte, urmat 
de Patrick Depailler (Franța) ’ — 9
nuncte.

200 m 
(R.D.G.) 

Vogel
— Rosemarie Kothe.r

100 m bras — Ren ate
1:15; 400 m liber — Andrea Eiffe 
4:27.34

In penultima zi a turneului International 
feminin de handbal de la Bratislava, e- 
chlpa DSK Kiev a întrecut cu scorul de 
8—7 (3—3) formația locală Inter. Intr-un 
alt Joc. Vasas Budapesta a dispus cu 15—9 
(6—4) de formația cehoslovacă Plastika 
Nitra.

Peste 100 000 de spectatori au urmărit 
pe circuitul de la Hockenheim cursa au
tomobilistică „Memorialul Jim Olark", 
contind pentru campionatul european 
(formula II). Victoria a revenit pilotului 
vest-german Hans StUck Jr. care, la vo-

RALIU AUTOMOBILISTIC CU
LONDRA (Agerpres). — Startul 

în raliul automobilistic organizat 
cu prilejul celei de-« 10-a ediții a 
campionatului mondial de fotbal ie 
va da la 5 mai, pe stadionul 
Wembley din Londra. Traseul 
cursei măsoară circa 17 000 kilome
tri, particlpanții urmînd să străba
tă 14 țări (Franța, Portugalia, Ni
geria, Sudan, Iordania, Turcia etc.).

A doua semifinală, la fel de pasionantă : la Lisa
bona, Sporting, care conduce în clasamentul Portu
galiei, întîlnește pe F. C. Magdeburg, proaspăta 
campioană a R. D. Germane, reprezentanta acestei 
țări în viitoarea- ediție a C.C.E.

în Cupa U.E.F.A., Fe.yenoord, candidată la titlu în 
Olanda, primește vizita echipei V.f.B, Stuttgart, iar 
la Leipzig, Lokomotive — revelația competiției, este 
gazda meciului cu Tottenham, singura reprezentantă 
a Angliei'în întrecere.

Returul jocurilor de mîine este programat la 24 
aprilie, cînd 
ții a celor 
de club.

vor fi cunoscute finalistele actualei edi- 
trei cupe europene' rezervate echipelor

In prima zl a concursului internațional 
de atletism de la Tokio, cunoscutul re
cordman Kenyan Ben Jlpcho a cîștigat 
proba de 5 000 m cu timpul de 14:07.6. 
Campionul olimpic Rod. Milburn (SUA) 
s-a situat pe locul întli în proba de 110 
m garduri cu .13,9, iar compatriotul său 
Bob Seag/en a terminat învingător In 
proba de săritură cu prăjină”, trecîrid 
peste ștacheta Înălțată., :la 5.40 m. Sprin
terul american John Carlos și-a adju
decat victoria In proba de 200 m plat 
cu timpul de 20,9. fiind urmat de Jean 
Louis Ravelomanatsoa (Republica " ' 
gașă, — 21,2. ............... '
Chris Fisher (SUA) 
tn înălțime : 
2.16 m : 100
(SUA) — 11.8.

. _ ____ ____ Mal-
Alte rezultate : i milă : 
" 4:04,3 ; săritura

Ed. Caruthers (SUA) — 
m femei : Wyomia Tyus

A 72-a ediție. a cursei cicliste Paris — 
Roubaix a reunit la start 177 de con- 
curențl șl s-a terminat cu victoria ru
tierului belgian Roger de Vlaeminck. cro
nometrat pe distanța de 274 km cu tim
pul de 7h 17:26 (medie orară 37576 km). 
Pe locurile următoare s-au clasat In or
dine Francesco Moser (Italia) — la 57 
sec., De Meyer (Belgia) — la 1:19 Eddy 
Merckx (Belgia) — același timp, primul 
dintre cicliștii francezi a fost Marcel 
Ferin — 1< 4:26 de cîștigâtor. Au terminat 
întrecerea 55 de concurențl.

PRILEJUL C.M. DE FOTBAL
Printre concurențli 
mare raliu ae află ____  ___
pion, englezul Stirling Moss, care 
îți v* face reintrarea în calitate de 
copilot al unei mașini Mercedes 
Benz. Vor participa, de asemenea, 
numeroși specialiști de raliuri, cum 
sînt polonezul Zasada, kenianul 
Mehta ți scoțianul Cowan.

Raliul Cupei mondiale se va în
cheia la Miinchen

înscriși i* acest 
și fostul cam-

ȘTIRI • REZULTATE
• La Rio de Janeiro, pe stadio

nul „Maracana11 în fața, a 80 000 de 
spectatori s-a desfășurat meciul a- 
mical dintre reprezentativele Bra
ziliei și Cehoslovaciei. Victoria a 
revenit gazdelor cu 1—0 (0—0), prin 
golul marcat în min. 88 de Ma- 
rinho.

CAMPIONATE...
IUGOSLAVIA (etapa a 26-a) : OFK Bel

grad — Sarajevo 2—9; Zelezniciar Sa
rajevo — Velez Mostar 2—2 ; Dynamo 
Zagreb — Radnlckl Nlș 0—0 ; Borac 
Banja Luka — Proletar Zrenianln 5—0 ; 
Vojvodina Novi Sad — Celik Zeniea 2—0; 
Vardar Skoplle — F.C. Zagreb 1—1; 
Olympia Llubltana — Sloboda Tuzla 0—0; 
Steaua Roșie Belgrad — Bor 5—0; Hajduk 
Split — Partizan Belgrad 1—2.

Clasament : 1. Velez Mostar — 33 p: 
2. Hajduk Split — 32 p ; 3. Steaua Roșie 
Belgrad — 31 p.

UNGARIA (etapa a 22-a) : Ferencvaros
— Ujpesti Dozsa 1—1 ; Honved — Hala- 
das 5—0 ; MTK — Tatabanya 1—1; Va
sas — Dorog 3—1 ; Szeged — Salgotarjan 
3—1; Videoton — Csepei 1—0; pees — 
Egyetertes 2—0 ; Zalaegerszeg — Baba 
Eto 1—0.

Clasament ; 1. Ujpesti Dozsa — 30 p; 
2. Ferencvaros - 29 p; 3. Videoton - 29 p.

SPANIA (etapa a 29-a> : Gijon — C.F. 
Barcelona 2—1; Saragossa — Malaga 
3—1 ; Atletico Bilbao — Oviedo 2—0 ; 
Murcia — Atletico Madrid 1—0; Granada
— Valencia 2—2 ; Castellon — Las 
Palmas 1—1: Real Madrid — Elche 1—0; 
Real Socledad — Santander 4—1; Espanol 
Barcelona — Celta Vigo 1—0.

Clasament : 1. C. F. Barcelona — 45 p; 
2. Atletico Madrid — 34 p : 3. Saragossa
— 34 p.

OLANDA (etapa a 29-a): Ajax Amster

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
dam — MW Maastricht 4—1 : PSV Eind
hoven — Graafschap 3—0; F.C. Utrecht 
— Sparta Rotterdam 2—2; Haarlem — 
Telstar 2—1 : AZ ’67 Alkmaar — F.C. 
den Haag 1—1 ; Feyenoord Rotterdam — 
Roda Kerkrade 8—0 (111); NAC Breda — 
F.C. Groningen 4—1; F.C. Twente En
schede — F.C. Amsterdam 2—0; NEC 
Nijmegen — Go Ahead Deventer 2—2.

Clasament : 1. Feyenoord Rotterdam — 
48 p ; 2. F.C. Twente Enschede — 48 p; 
3 Ajax Amsterdam — 47 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 29-a) : 
Hertha — Eintracht Frankfurt pe Main 
2—1; Bayern MUnchen — Kaiserslautern
1— 1 ; Schalke 04 — Werder Bremen 4—2: 
Borusia MSnchengladbach — V.f.B. 
Stuttgart 3—1; Rot — Weiss Essen — 
F. C. Koln 1—1 ; Fortuna Koln — M.S.V. 
Duisburg 3—0 ; Wuppertal — Hanovra
2— 1 ; Kickers Offenbach — V.fX. Bo
chum 2—2 ; S.V. Hamburg — Fortuna 
DUsseldorf 1—3. în clasament : Bayern 
42 p, Borussia 41 p. Fortuna 36 p.

ELVEȚIA (etapa a 18-a) : Chaux de 
Fonds — Grasshoppers Zurich 1—3 ; Chi- 
asso — Young Boys Berna 0—3 ; Lau
sanne — Winterthur 0—2 ; St. Gall — 
Sion 0—1 ; Servette Geneva — Chenols
3— 1 ; F. C. Ziirich — Lugano 4—0; Neu- 
chatel — F. C. Basel 0—5.

Clasament ; 1. F.C. Ziirich — 31 p ; 
2. Grasshoppers Zurich — 23 p ; 3.
Neuchatel — 22 p.

BELGIA (etapa a 27-a) : Beringen — 
Waregem 1—0 ; F.C. Liege — Antwerp
2— 0 ; Berchem — Standard Lâge 
F. C. Bruges — Anderlecht 2—1 ; 
cing White Molenbeek — Beveren 
Beerschot — F. C. Malines 1-9 ; 
Trond — F. C. Diest 1—2 ;
Cercle Bruges 2—2.

Clasament : 1. Anderlecht — 38 p ; 8.
Antwerp — 34 p (un joc mai puțin dis
putat) ; 3. Racing White — 34 p.

AUSTRIA (etapa a 23-a): AK Graz — 
Sturm Durlsol 9—0 ; Vorarlberg — 
Simmering 0—0 ; Alpine Donawltz — 
Voest Linz 1—1 ; Rapid Viena — Wiener 
Sport Club 6—1 ; Austria Salzburg — 
Austria Wacker 0—o; ASK Unz — 
Wacker Innsbruck 1—0; Admira Wacker
— Elsenstadt 3—0 ; Austria Klagenfurt
— F. C. Vienna 0—0.

Clasament : 1. Wacker Innsbruck — 35 
p (un joc mai puțin) ; 2. Voest Linz — 
33 p : 3. Austria Wacker — 32 p.

GRECIA (etapa a 26-a) : A.E.K. — 
P.A.O.K. 0—0 : Ethnikos — Aris 0—0; 
Olympiakos Pireu — Kalamaria 3—2 ; 
Heraklls — Apollon 4—2 ; Larissa — Pa- 
nathlnalkos 2—2 : Panahalki — Serral
3— 0 ; “■ ' ~ • - — ■ ■
Nicosia — Panlonios 4—1;
Olympiakos Volos 1—0.

Clasament : 1. Olympiakos Pireu — 46 
p ; 2. Panathinaikos — 41 p ; 3. Aris — 
39 p.

o-o;
Ra- 

î—i; 
st. 

SK Lierse —

______ _ _ , Panahalki —
Kavala — Fostir 1—0 ; Olympiakos 

’ ' Aegaleo —

• La Varșovia, în preliminariile 
turneului U.E.F.A., în meci retur : 
Polonia — U.R.S.S. 2—0. Clasamen
tul final al acestei grupe : 1. Polo
nia — 5 p ; 2. Cehoslovacia — 4 p ; 
3. U.R.S.S. — 3 p. Echipa Poloniei 
s-a calificat pentru turneul final al 
competiției.

• Selecționata Uruguayului, care 
se pregătește în vederea participă
rii la turneul final al campiona
tului mondial, va susține în Cursul 
acestei luni jocuri internaționale cu 
echipele Guatemalei, Hong Rangu
lui, selecționatele orașelor Los An
geles, San Francisco și cu echipa 
Australiei (24—27 aprilie, la Mel
bourne și Sychey).

• „Cupa Franței" a programat 
partidele retur din cadrul optimilor 
de finală. Performera acestei faze 
a competiției a fost formația St. 
Germain Paris (din liga a II-a), 
care a reușit să elimine echipa 
Metz. S-au mai calificat pentru 
„sferturi" următoarele echipe: St. 
Etienne, Sochaux, Lyon, Monaco, 
Bastia, Nantes și Reims.
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