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ÎN VEDEREA JOCURILOR CE CEHOSLOVACIA

LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTRAL
S-AU REUNIT IERI ÎN CAPITALĂ

UN MOMENT IMPORTANT ÎN VIAȚA ORGANIZAȚIEI NOASTRÎ

PLENARELE CONSILIILOR
JUDEȚENE PENTRU EDUCAȚIE 

FIZICĂ SI SPORT
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Ieri, în Jurul orei prînzului, 
s-au întâlnit la sediul F.R.F. ju
cătorii din cele trei loturi repre
zentative care, duminică la Bucu
rești (formația de tineret sub 23 
de ani și „under 21“) și luni la 
Praga (echipa A) vor înfrunta, 
într-o triplă întîlnire, selecționa
tele similare ale Cehoslovaciei.

...Mai sînt doar cîteva minute 
pină la ora. 12. In grupul „senio
rilor" antrenorul K. Cosmoc face 
prezența. Din cei 16 convocați lip
sesc 4 : Răducanu (la echipa sa 
de club, pentru jocul de după- 
amiază cu Voința), Bălăci, D. 
Georgescu și Mateescu, întîrziați, 
despre care nimeni nu știe încă 
nimic. Se discută aprins pe „frac
țiuni". Subiectul, evident, meciu
rile etapei din ajun. Orădeanul 
Kun povestește, cu vădită satis
facție, despre victoria obținută în 
fața Metalurgistului Cugir, în ur
ma căreia F. C. Bihor a revenit, 
deocamdată, în fruntea clasamen
tului seriei a IlI-a... Dumitru este 
bine dispus după evoluția sa de 
la Satu Mare, apreciată ca dintre 
cele mai bune în acest sezon.... 
Dinu se întreține cu antrenorul 
Gh. Staicu și cu fostul campion de 
tenis al tării Gh. Viziru... Cheran, 
G. Sandu și Sătmăreanu II for
mează un „triunghi" mai puțin 
zgomotos în care, ca și în teren,

Aspect din timpul cursei pe cir
cuit. in fruntea cursei (primul din 

stingă) Ilie Valentin

Dinu (căpitanul echipei naționale) fi Dumitru, doi dintre pilonii „tri
colorilor" de ieri și de azi

se înțeleg mai mult din priviri... 
Lucescu — decanul „tricolorilor", 
ca vîrstă și selecționări — arbo
rează un calm, care inspiră liniș
te și încredere... Iordănescu se 
plînge colegului său de echipă 
Sameș de recidiva unei acciden
tări... Anghelini este impacientat 
de întîrzierea lui Mateescu... lor- 
guicscu, deși bucureștean, pare 
un provincial timid, venit pentru 
prima oară în Capitală, iar Băloni 
— debutant pentru jocul cu Ceho
slovacia — se teme parcă să nu t 
se ia un interviu.

Minutele se scurg cu repeziciu
ne. Antrenorul V. Stănescu apare 
și, cu o voce gravă, invită pe ju
cători la autocar. In ultimul mo
ment sosește, gîfîind ca după o 
cursă pe extremă și Mateescu („a 
venit trenul de Brașov cu 100 mi
nute întârziere"). După el si Bălăci, 
sosit cu avionul de Ia Iași. Ma
șina se pune în mișcare. Pe drum 
se anunță programul de activitate 
pînă la plecarea spre Praga.

Astăzi dimineață, analiza me
ciului cu Turcia, de la Istanbul, 
o scurtă plimbare prin împrejuri
mile lacului Floreasca ; după-a- 
miază, la ora 18.-00, meciul de ve
rificare cu Progresul, pe stadionul 
23 August. Sîmbătă dimineață, o 
ultimă ședință de antrenament 
tehnico-tactic, și, în continuare, 
baie, masaj și odihnă ; după 
masă, la ora 16,00, plecarea cu a- 
vionul spre Praga. Sosirea în ca
pitala Cehoslovaciei în jurul orei 
18.00.

Așadar, la numai o săptămînă 
de la meciul cu Turcia, și după 
disputarea a încă două etape de 
campionat, „tricolorii" s-au reunit 
în vederea ultimei repetiții gene
rale pentru partida de la Madrid, 
confruntarea de luni de la Pra
ga, ea însăși un examen dificil, 
cu mari obligații internaționale, 
care angajează prestigiul fotbalu
lui nostru.

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ILIE VALENTIN A CÎȘTIGAT 
„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ‘ LA CICLISM

Ieri după-amiază, ea în fiecare 
joi de aproape o lună de zile, 
cicliștii s-au întîlnit pe str. Cîm- 
pina unde, într-un iureș amețitor, 
și-au disputat întîietatea în etapa 
a Il-a a „Cupei municipiului 
București". La seniori, victoria a 
revenit lui Ilie Valentin (Dinamo) 
— 27 ’p, concurent care a cîștigat 
și „Cupa" pusă în joc. L-au ur
mat în clasamentul etapei C. Bon- 
ciu (Dinamo) — 16 p, N. Voican 
(Dinamo) 11 p, V. Selejan (Di
namo) 10 p, V. Pascale (Steaua) 
8 p. La juniori mari victoria și

POST-SCRIPTUM LA TURNEELE DE VOLEI ALE FRUNTAȘELOR

Prezențe noi, marcante, în echipele leminine
S-a pus punct final, la sfîrșitul 

săptămînii trecute, bătăliei pentru 
titlurile de campioane ale -țării, la 
care au luat parte cite 4 echipe 
feminine și masculine, selectate — 
din rîndul divizionarelor A — 
într-o întrecere prealabilă avînd 
ca scop definitivarea grupelor va
lorice.

înainte de a ne referi la cele 
mai semnificative aspecte des
prinse din disputa fruntașelor 
(grupele valorice secunde ale Di
viziei A își continuă activitatea 
sub formă de etape săptămînale), 
reținem mai întîi interesul mult 
crescut, față de ediția precedentă, 
de care s-au bucurat turneele în 
toate localitățile gazdă, inclusiv 
în București, unde sala Floreasca 
a fost, în sfîr.șit, plină ! Aceasta 
ne face să credem că noua formu
lă competițională satisface necesi
tățile de pregătire și concurs ale 
sportivilor celor mai buni (ofe- 
rindu-le condiții asemănătoare cu 
cele în care se desfășoară în ul
tima vreme toate marile compe
tiții internaționale) și deopotrivă 
exigențele unui public larg.

Parcă mai animată, de la un ca
păt la altul al competiției, a fost 
cursa spre titlu a echipelor fe
minine, în legătură cu care vom 
face unele observații. De bun au
gur ni se pare strădania echipe
lor fruntașe de a-și primeni efec
tivele cu elemente valoroase pro
venite din divizia de junioare, 
precum și promovarea curajoasă, 
chiar în condițiile mizei deosebite 
pe cate o implică lupta pentru ti
tlu. Printre prezențele cele mai 
concludente în rîndul fruntașelor

„Cupa" a revenit lui Marin Va
lentin (Șc. sp. 2) — 20 p, iar la 
juniori mici întrecerea a fost 
cîștigată de Nicdlae Cornel (Vo
ința Ploiești) — 10 p, „Cupa" însă 
a revenit lui Andrei Gutue (Șc. 
sp. 1). Seniorii s-au întrecut pe 
60,500 km, juniorii mari pe 27,500 
km, iar juniorii mici pe 11 km 
(în circuit).

Duminică dimineață, dc la ora 
9, se vor disputa pe Șos. Bucu
rești — Ploiești (varianta Buftea) 
întrecerile contînd pentru cam
pionatul municipal de fond. Star
tul de Ia km 7.

Mișcarea noastră sportivă se 
află la ora unei acțiuni de 
o deosebită importanță pen
tru îmbunătățirea substanțială a 

activității sale viitoare, pentru 
ridicarea ei la cote noi, superioa
re, de calitate și eficiență i ple
narele consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport, care au 
început ieri.

Desfășurîndu-se la scurt timp 
după Conferința pe țară, reuniu
nile organizațiilor sportive teri
toriale sînt chemate să facă o am
plă și exigentă analiză a muncii, 
In lumina documentelor elaborate 
și adoptate cu acest prilej, a Me
sajului pe care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU l-a adre
sat participanților la Conferință 
și, prin intermediul lor, întregii 
mișcări sportive românești.

Este indiscutabil că în ultima 
perioadă de timp și, mai ales, în 
aceea care a trecut de la apari
ția Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie—martie 1973, 
activitatea sportivă a înregistrat 
o serie de progrese notabile în 
județele țării, atît sub aspectul 
dezvoltării sale de masă, cît și al 
performanței, pregătirii și perfec
ționării cadrelor, întăririi bazei 
materiale. A crescut spiritul de 
responsabilitate și inițiativă al lu
crătorilor din acest însemnat 
compartiment al vieții sociale, 
s-a îmbogățit în mod considerabil 
experiența lor.

Dar, așa cum s-a arătat la Con
ferința pe țară, și cum se subli
niază în Mesaj, educația fizică și 
sportul trebuie să depună încă 

Blocaj jerrn al rapidistelor Florica Fugigi și Marta Szekely la un atac al 
dinamovistei Mariana Ionescu. Bază din meciul decisiv pentru titlul de 

campioană, cîștigat la limită de Dinamo
Foto : Dragoș NEAGU

voleiului feminin putem enumera 
pe Irina Pctculeț, Ioana Șiclovan 
(ambele create în „școala" Viito
rului București de către prof. Ko- 
dica Șiclovan), Marilena Grigoraș 
(de la Școala sportivă Bacău, an
trenor Aurei Dascălu) și Eugenia

„TROFEUL GAUDINI“ LA FLORETĂ MASCULIN

LAUREAȚI OLIMPICI Șl MONDIALI
LA BUCUREȘTI

Tradiționalul concurs de floretă 
masculină — patrulaterul „Cupa 
Gaudini", care reunește în fiecare 
an reprezentativele Franței, Ita
liei, Ungariei și României, va fi 
găzduit la ediția 1975 de țara 
noastră. Pentru cele două zile de 
concurs (5—6 aprilie) din sala de 
scrimă a Federației, și-au anunțat 
participarea floretiști cu prestigi
oase cărți de vizită în arena in
ternațională, laureați olimpici și 
mondiali. Astfel, din echipa Fran
ței vor face parte Frederic I’ie- 
truska (medaliat cu bronz în 1974 
la campionatele mondiale, atît la 
individuale cît și pe echipe, și la 

serioase eforturi, să-și imprime 
cadențe mult mai ridicate, pentru 
a ține pasul cu dezvoltarea ver
tiginoasă a altor domenii de ac
tivitate materială și spirituală 
din patria noastră, pentru a răs
punde înaltei sarcini formulate 
în Programul partidului, aceea de 
„a face parte integrantă din mă
surile privind dezvoltarea fizică 
armonioasă și păstrarea sănătății 
poporului".

Fără îndoială că organizațiile 
noastre teritoriale se regăsesc In 
aprecierile critice din Mesaj, care 
arată că nu s-au îndeplinit inte
gral sarcinile privind dezvoltarea 
largă a sportului de masă în rîn- 
durile tineretului, ale femeilor, la 
sate, că practicarea individuală, 
independentă, a exercițiilor fizi
ce este efectuată de un număr mic 
de cetățeni, că trecerea centrului 
de greutate al activității de masă 
la nivelul verigilor de bază ale 
mișcării sportive — atelier, sec
ție, sector, clasă, an de studiu — 
continuă să se facă în mod nesa
tisfăcător. După cum rămînerile 
serioase în urmă manifestate în- 
tr-o serie de ramuri sportive (in
clusiv fotbalul), decalajul care 
există între rezultatele sportivilor 
noștri și cele înregistrate pe plan 
mondial se datorează în mare 
măsură muncii sub posibilități 
desfășurate în consiliile județene.

In Mesaj s-a accentuat necesi
tatea creșterii exigenței față de

(Continuare in pag. 2-3)

Milencu (de la Școala sportivă 
Constanța, antrenor Lucian Top- 
ciov) — toate în lotul proaspetei

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3) 

cel de tineret) și Christian Noel 
(campion mondial în 1973, locul 
III la J. O. ’72) ; reprezentativa 
Italiei va avea în lotul său pe 
Carlo Montano (campion olimpic 
în 1972 și medalie de argint la 
C. M. 1974) ; formația Ungariei va 
cuprinde ca nr. 1 pe Jeno Ka- 
muti (medaliat cu argint la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen și 
cu bronz la C. M. 1973). Din re
prezentativa României nu vor lip
si Mihai Țiu (locurile IV la J. O. 
1972 și C. M. 1973) și Petru Kuki 
(campion moid’al de tineret la e- 
diția 1974, de la Istanbul).



Duminifâ înțepe turn! III — ultimul — al Diviziei A de handbal I
IN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR

VENERA HOFFMANN (volei)
FORMAȚIILE FEMININE 

ÂU PREGĂTIT CU AMBIȚIE FINIȘUL
I
I

Simbătă seara, echipa feminină de volei 
Dinamo București a recucerit titlul de 
campioană a țării, în ediția jubiliară (a 25-a) 
a competiției interne. Făta îndoială, o con
tribuție esențială la acest succes, în care, 
la un moment dat nimeni nu mai credea, 
a avut-o trădătoarea Venera Hoffmann, a 
cărei evoluție a fost excelentă și constantă 
în toate partidele grele susținute de Dina
mo, mai cu seamă în ultimele două con
fruntări cu Ra-pid. Pregătirea serioasă efec
tuată în ultima vreme i-a îngăduit Venerei 
Hoffmann punerea- în valoare a indubita
bilelor sale calități de atacantă si de apă
rătoare la fileu. Ea a făcut parte, începînd 
din 1965 — cînd a început activitatea la 
Școala sportivă nr. 2, sub' îndrumarea prof. 
Nicolae Humă — din lotul de junioare al 
țârii, apoi din cel de senioare» a cărui 
componentă este și în prezent.

Ca și soțul ei, este profesoară* de educație fizică. Are 1,75 m înălți
me. A mai jucat, înainte de a se transfera la Dinamo, in echipa Medi
cina București.

MIRCEA TUTOVAN (volei)

Printre compo
nentul echipei Di
namo, învingătoare 
în cea de a 26-a edi

ție a campionatului 
masculin de volei,
se află și
Tutovan, 
care s-a

Mircea 
jucător 

remarcat
printr-un substan
țial aport la succe
sele obținute de 
formația sa. Născut 
la 13 martie 1952, 
Mircea Tutovan,
elev fiind la Gru
pul școlar „23 Au
gust", a fost re
marcat de prof, J- 
Săvulescu, datorită 
taliei (1,98 m) și 
calităților sale, ce-1 
recomandau pentru 
postul de trăgător. 
Îndrumat atent, el 
a înregistrat o as
censiune rapidă.

După evoluția la 
C.E, de juniori din 
1969, îl întâlnim cu 
regularitate în sex
tetul de bază al re
prezentativei de se
niori, partieipînd la 
competiții de an
vergură (C.E. din 
Italia — locul III, 
la J.O. de l-a Miin- 
chen și la C.M. din 
Mexic), precum și 
m competițiile con
tinentale interclu- 
buri. Pentru rezul
tatele dobîndite în 
activitatea voleiba- 
listică, el a fost dis
tins cu titlul de 
maestru al sportu
lui. Este căsătorit 
și tatăl unui băiat.

Prelungirea actualului sezon in
ternațional de handbal și prezen
ța mai multor formații românești 
în competiții de anvergură au fă
cut ca „râfache“-ul activității in
terne să treacă neobservat. Și iată 
că acum ne aflăm în fața reluă
rii Diviziei A, mai precis a ulti
mului act al campionatului, care 
programează duminică cea dintîi 
etapă din turul III în aer liber, 

înainte de reîntîlnirea cu echi
pele, cîteva amănunte legate de 
preparativele pentru finișul cam
pionatului. Astăzi — divizionarele 
feminine.

După felul în care și-au efectuat 
pregătirile, cele 12 echipe pot fi 
împărțite în două categorii : unele 
au preferat sâ participe la diferite 
turnee, altele să se antreneze în 
familie.

în prima categorie Intră echipe
le Textila IJuhu.și, Universitatea 
lași, Confecția și Sparta Mediaș. 
Toate au participat la turnee in
terne și internaționale, rezultatele 
fiind publicate Ia timpul potrivit 
în ziarul nostru. Lor li se mai a- 
daugă echipa I.E.F.S., care a sus
ținut jocuri în cadrul C.C.E., evo- 
luînd săptămîna trecută și la „Cupa 
Primăverii", organizată la ~ 
huși.

în acest timp, celelalte divizio
nare A și-au pregătit și ele asal
tul „ultimei turnante". Liderul 
campionatului, Universitatea Ti
mișoara, nu și-a permis momente 
de relaxare în vacanță. Antreno
rul Constantin Lache, în absența 
jucătoarelor incluse în lotul repre
zentativ, a efectuat multe ore de 
individualizare cu celelalte com
ponente ale

Aflată în 
niversitatea

Bu-

formației sale.
„plasa" liderului, U- 
București s-a antre-

nat în medie de patru ori pe săp- 
tămînă, toate jucătoarele fiind de
cise să evolueze în ultimul tur la 
nivelul potențialului de care dis
pun.

Plasată .pe locul III, deținătoa
rea titlului, I.E.F.S. București, 
despre care aminteam că n-a avut 
timpul practic necesar pentru a 
efectua pregătiri intense în aer 
liber, a abordat antrenamentele 
în vederea campionatului abia Ta 
17 martie. Totuși, chiar și în a- 
ceastă situație, antrenorul Hara- 
lambie Firan și elevele sale pri
vesc turul III eu optimism. Moti
vul ? Conducerea tehnică interi
mară a formației acordă multă 
încredere tineretului, așa 
rt7"-le de bază va suferi probabil 
modificări...

Amintind că Rapidul se relan
sează cu ambiții mari și că veșnic 
surprinzătoarea formație Construc
torul Timișoara a pregătit în pro
priul fief un final puternic, să ne 
oprim în încheiere la Mureșul Tg. 
Mureș și Voința Odorhei, echipe 
care s-au prezentat pînă acum 
sub nivelul valoric al garniturilor 
de care dispun.

La Voința Odorhei își va face 
reintrarea portarul Clara Bartok 
și se pare că în acest fel dispozi
tivul defensiv al formației va cîș- 
tiga mult în siguranță. Mureșul 
Tg. Mureș, mai mult cu iluzii de- 
cît cu speranțe, își mobilizează 
tineretul promovat cu curaj și în
cearcă ultima carte. Salvarea de 
la retrogradare nu este imposibi
lă ! Și să nu uităm că echipa Ro- 
zaliei 
oară 
modă

îneît

Șoș se află pentru a, doua 
consecutiv în situația inco- 
de candidată la Divizia B...

Horia ALEXANDRESCU

POST-SCRIPTUM LA TURNEELE
DE VOLEI ALE FRUNTAȘELOR

(Urmare din pag 1)

campioane Dinamo : Kali Tcacen- 
co (Școala sportivă Bacău), Lu
cia Constantinescu, Carmen Pe
trescu (ambele de la Școala spor
tivă Ploiești, antrenor Mircea 
Dumitrescu) — la Penicilina Iași : 
Luiza Maiezian și Margareta La
iul (Școala sportivă Constanța) — 
la Farul. Toate sc anunță jucă
toare de frumoase perspective, 
deși nu toate au fost utilizate în 
măsura cuvenită, fie din eauzâ că 
antrenorii s-au temut să riște, 
fie că într-adevăr ele nu și-au 
putut face loc în sextetele de 
bază, în care sc găseau sportive 
cu mare experiență și, prin aceas
ta, mai utile pentru interesele de 
moment ale echipelor.

După cum se observă, în aceas
tă enumerare nu figurează numele 
Rapidului, campioană în preceden
tele trei ediții, care nu a putut

achiziționa nici o junioară de va
loare, în timp ce Dinamo și Pe
nicilina au prea multe, unele a- 
flate pe banca rezervelor.

Este foarte bine că unele secții 
(cu posibilități de achiziționare) 

-se preocupă de sporirea rezerve
lor lor, însă ni se parc de datoria 
federației să dirijeze egal — mă
car la nivelul echipelor fruntașe 
— elementele valoroase, astfel in
cit acestea să poată progresa mai 
repede, jucînd. Este atît în inte
resul campionatului intern, pentru 
a deveni și mai echilibrat, și mai 
atractiv, cît și în folosul voleiu
lui nostru în general...

ECHIPĂ MASCULINĂ

DE VOLEI A ROMÂNIEI
DEBUTEAZĂ ÎN SEZONUL

Colegiul centra! de antrenori și Colegiul Divizionar A au dezbătut
XJ>

PLANUL DE PREGĂTIRE OLIMPICĂ 
A ECHIPELOR DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI
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ușor să gîn- 
Kubafa in in- 
acordat con- 
aeroportul de 
sîntem prea

Firește că nu-i 
dești ca Ladislau 
teresantu! interviu 
fratelui nostru pe 
la Istanbul. Noi 
porniți împotriva ratărilor pen
tru ca să mai avem timp a ob
serva că acei care ratează mult 
și-au creat multe ocazii de gol 
și cine își creează multe ocazii 
înseamnă „că s-a desfășurat 
bine în teren", ceea ce unui 
Kuixila nu-i displace, ba mai 
are liniștea să aștepte partida 
următoare cînd vei marca tot 
ce ai ratat a»i : „ 

lume 
ocazii
se

pe 
nu

care sta-
se ra-

UH MOMENT 
IMPORTANT

(Urmare din pag. 1)

educarea morai-politică și cetățe
nească a sportivilor, adoptarea u- 
nei atitudini ferme și intransigen
te față de abaterile de la Codul 
eticii și echității socialiste, față 
de actele de indisciplină, mani
festările de vedetism, fuga de 
muncă și învățătură care se mai 
constată in activitatea unor spor
tivi fruntași.

. Pornind de la toate aceste pre
țioase observații si indicații ale 
secretarului generai al partidului, 
care au făcut obiectul unor largi 
dezbateri la Conferința pe țară 
și, apoi, în presa de specialitate, 
plenarele județene vor adopta 
măsuri concrete, sintetizate în 
planurile de dezvoltare a activi
tății sportive pe perioada "1975— 
»80.

Ne- exprimăm convingerea că 
aceasta acțiune va priiejui o a- 
dîncă analiză critică a muncii si, 
pe baza ei, găsirea căilor și mij
loacelor pentru eliminarea grab
nica a neajunsurilor care frînează 
dezvoltarea și perfecționarea 
necontenită a sportului românesc.

înarmata cu istoricele docu
mente ale Congresului al XI-lea 
al partidului, avînd în față mă
rețul program de acțiune pentru 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, Mesa
jul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, mișcarea de e- 
ducație fizică și sport poate să-si 
ducă cu succes la îndeplinire 
nobila misiune de a contribui ța 
formarea multilaterală a omului. 
Ia creșterea unor tinere generații 
de o mare robustețe fizică și mo
dală, capabile să răspundă înalte
lor comandamente ale prezentului 
șl viitorului

INTERNATIONAL
Luni seara, echipa masculină de 

volei a țării noastre părăsește Ca
pitala, plecind la Bratislava pentru 
a participa între 2 și 6 aprilie la 
prima competiție internațională a 

acestui an, tradiționalul turneu do
tat cu „Cupa Eliberării". în vede
rea definitivării lotului, duminică 
la ora 10, în sala Dinamo, arc loc 
un trial la care au fost invitați ju
cătorii cvidențiați în campionatul 
intern. Echipa României va evo
lua la Bratislava în compania u- 
nora dintre cele mai puternice for
mații ale voleiului masculin mon
dial : Cehoslovacia (care va pre
zenta două echipe), Polonia (cam
pioană a lumii), R. D. Germană, 
Bulgaria, Cuba și Ungaria.

Federația română de handbal a 
prezentat marți dimineață, în fața 
Colegiului central de antrenori și 
a. Colegiului Divizionar A planul 
de pregătire a echipelor reprezen
tative (masculină și feminină) pe 
perioada care a mai rămas pînă 
Ia Jocurile Olimpice de la Mont
real.

Antrenorii emeriți Nicolae Ne- 
def și Constantin Popescu au ex
pus obiectivele fiecărei etape de 
pregătire, subliniind importanța 
pe care antrenorii și cluburile cu 
echipe în primul eșalon trebuie să 
o acorde componenților loturilor 
naționale. Forma de desfășurare 
a Diviziei A (ediția 1975—1976) a 
fost modificată în așa fel îneît să 
contribuie substanțial la o cît mai 
bună pregătire a jucătorilor se
lecționați în loturile naționale. în
tregul campionat viitor progra
mează — atît la masculin, cît și 
la feminin — numai turnee

sală și, spre satisfacția iubitorilor 
de handbal din orașele cu forma
ții în Divizia A, aceste turnee vor 
fi organizate numai pe terenuri 
neutre ! Tragerea la sorți va 
cide orașele gazdă...

Un alt aspect asupra căruia 
insistat în mod 
activitatea desfășurată la nivelul 
juniorilor, 
continuînd cu pregătirea și înche- 
indu-se cu promovarea tinerilor 
handbaliști, s-a arătat că munca 
de descoperire și creștere _ 
rațiilor viitoare lasă încă de do
rit.

în sfîrșit, participanților la con
sfătuire le-au fost prezentate lo
turile naționale lărgite, oferindu- 
li-se, totodată, posibilitatea de 
a-și exprima punctele de vedere 
prin propunerea unor jucători ca
re ar putea completa listele în
tocmite de federație.
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LA 'SCHI, FINAL
„Sprintul final" al sezonului de 

schi este substanțial ajutat de nin
soarea căzută în ultimele zile și 
care a acoperit pîrtiile cu un strat

Datorita amabilității Serviciului preve
deri de scurtâ durată din cadrul Insti
tutului meteorologic, vă putem informa 
asupra grosimii stratului de zăpadă în 
stațiunile montane :
Vf. Omul 87 cm 
Predeal 20 cm 
Sinaia-Cota 1 500 9 
Somenic 85 cm 
Paring 25 cm 
Păitiniș-Sibiu 16 cm 
Fundata 13 cm

Tarcu 67 cm
Băișoara 12 cm
Rarâu 75 cm
Toaca 52 cm
iezer 35 cm
Cuniu 73 cm
Lâcăuți 14 cm

dion din 
teazâ azi, 
cu carul ?" 
treabă filozoful — 
și noi vedem la te
levizor un S. 
Hamburg — 
ventus (0—0), 
niște ratări impo
sibile la Galați...

Domnul Kubala 
merge cu filozofia 
pînă acolo incit 
acceptă că ai lui 
Glasgow n-au jucat 
ce, dar, cîștigînd, ziariștii 
iertat. Desigur că e ușor 
faci pe filozoful văzînd cum ra
tează alții și nu ai tăi, incit nu 
mi-af pare rău ca la Madrid 
să avem noi scorul spaniolilor 
de la Gldsgow și să avem noi 
dreptul la filozofia lui Kubala, 
așteptînd avionul de la Madrid 
la București, cu un 2—1 în bu
zunar. Dar, repet, observația 
lui e inteligentă chiar tragă noi 
n-avem timp de ea. Noi sînleiw 
la stadiul în care preferăm să 
ratăm mai puțin și sâ marcăm 
mai mult ; noi n-avem timp 
să așteptăm partida următoare 
pentru a marca acolo ce n-am 
marcat aici. Pentru noi ratarea 
e deocamdată o nenorocire 
a lua din ea partea de bine 
frumos e un lux. Dar dacă 
și așa cum zice Kubala, că 
el se pricepe în acest joc ? Nu 
e ușor să-i urmezi logica, fir-ar 
să fie...

Nu e ușor nici să joci ca
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LOTURILE REPREZE
(Urmare din pag 1)

Și acum să poposim la cele 
două loturi de tineret (21 și 23 
de ani) care, duminică, de la ora

9,30, vo 
cuplaj fd 
namo, s 
CehosloJ 
siți s-ad 
Bedea, \ 
Dobrăud

DL SEZON BOGAT
aceasta, 
sfîrșitul 
de con- 
Și, tre- ETAPA

București 
zultate I 
6-5, Ra 
niori — 
1 — Șc. 
Dinamo

Iată-i pe primii sosiți ieri la sediul F.R.F. 
nenfii loturilor de tineret. De la stingă la

Anghel, Onuțan și O

Simbătă și duminică, la Craiova

PRIMA ETAPĂ A DIVIZIILOR A Șl B LA SPADĂ
Simbătă și duminică, Craiova va 

găzdui prima etapă a diviziilor 
naționale A și B la spadă..

La întrecerile primului eșalon 
vor lua parte următoarele forma
ții : STEAUA București (antrenor : 
C. Stelian ; O. Zidaru, P. Szabo, 
A. Istrate, N. Iorgu, C. Bărăgan, 
I. Po-pa, L. Angelescu) ; I.E.F.S. 
(antrenor : M. Ghimp-ușan ; N. Is
trate, I. Cerea, C. Duțu, T. Chi-

proaspăt de zăpadă. Prin 
competițiile programate la 
săptămînii • Se vor bucura 
diții bune de desfășurare, 
buie precizat, concursurile sint des
tul de multe și, mai cu seamă, 
importante. La Predeal, pe Cio
plea, vor avea loc ultimele cam
pionate republicane ale anului, și 
anume cele ale săritorilor de la 
trambulină, juniori (simbătă) și se
niori (duminică) ; la Poiana Bra
șov, elevii școlilor cu profil de 
schi (școli sportive, L.E.S. Predeal) 
se vor întrece (simbătă și dumi
nică, la probe alpine) în cadrul 
concursului republican rezervat 
lor ; la Fundata, centru cu veche 
tradiție în schiul românesc, va a- 
voa loc „Cupa federației" (dumi
nică) care va reuni pe cei mai 
buni fondiști ai țării ; in Bucegi, 
fruntașii schiului alpin iși vor 
disputa întîietatea (duminică, la 
slalom) în „Cupa Valea lui Carp" ; 
la Semenic, foștii performeri par
ticipă (simbătă și duminică — 
probe de fond și slalom) la „Cupa 
veteranilor".

for, C. Micu) ; C. S. SATU MARE 
(antrenor : St. Haukler ; C. Kiss, 
E. Kerekes, A. Prujinschi, St. 
Vlad, Gh. Kandi) ; C.S.U. Tg. Mu
reș (antrenor : A. Kakucs ; A. Pon- 
gratz, . E. Huszar, S. și B. Dom- 
jianschitz, P. Vitaljos, A. Ador- 
jan) ; ELECTROPUTERE Craiova 
(antrenor : T. Ghinju ; M. Rotaru, 
I. Dima, D. Podeanu, M. Marius, 
I. Isăilă, R. Negrea) ; PROGRE
SUL București (antrenor : V. Teo- 
dorescu ; D. Țintea, C. Dumi
trescu, C. Nicolae, M. Cernea).

în divizia secundă : C.S.M. Cluj- 
NapOCa, OLIMPIA București, FA
RUL Constanța, TRACTORUL 
Brașov, DUNĂREA Galați, MEDI
CINA Cluj-Napoca.

ATî FTISM PRIMELE COMPETI- niLtiui i T|) REPUBUCANE do
pistă vor avea loc în zilele de 10 și 11 
mai (campionatul de junioare pentatlon 
la Oradea, campionatul republican uni
versitar la Oradea, concursul de primă
vară al juniorilor II la Constanța) a» A 
ÎNCETAT DIN viata Troian Chitul (46 
de ani) - lector universitar la I.M.F. 
Cluj-Napoca, maestru al sportului ța 
atletism (fost campion și recordman na- 

triplu). înmormințarea va avea 
la Năsăud.

N. Ma- 
(Crisu I),
Szilagv 

(Crișul). 
fost do- 
Metalul

[T
41

(Bihorul Beiuș), A. Mados (Mat. Salon- 
ta), C. Hajnal (Met. Salonta), 
lița (Met. Salonta), Z. Slibut 
M. Negrea (Met. Salonta), T.
(Met. Salonta). Gh. Barna 
După cum se vede, competiția a 
minată da tinerii boxeri de la 
Salonta. (Al, Jilău)

țional la 
loc astăzi

BOX ZILELE TRECUTE s-a desfășu
rat. ia Beiuș, faza județeană 

a campionatului republican individual de 
box pentru juniori. Au participat spor
tivi din majoritatea secțiilor de box din 
județul Bihor. După întreceri disputate, 
au fost declarați campioni următorii : 
juniori mici .- L. Cser (Met. Salonta), T. 
Mărcut (Mot. Salontal, T. Vcss (Met. 
Salonta), G. Varga (Crișul), T. Balaj 
(Bihorul Beiuș), L. Sala (Met. Salonta). 
I. Balogh (Crișul), I. Enescu (Crișul), 
I. Szilagy (Met. Salonta), A. Balas (Cri
șul). I. Olaru (Met. Salonta). Juniori 
mari ; L. Melon (Cr:“.’b. I. Vas5 (Met. 
Salonta). L. Safar (Crișul), D. Tocul

POLO B,ROUL FR NATAȚ1E a de
cis amînarea partidelor 

care urmau să le susțină echipele 
namo și Rapid București 
Iul campionat național, 
gust. Această măsură a 
tru a înlesni pregătirea 
zentative înaintea C. 
in luna Iulie. Noul campionat reoubli 
can va începe Io 13 aprilie, prima etapă 
programind locurile Pronresul Bu-urestî
— C.N.U. Biicires'i șl Școt--!il B—...... ’I
— Voința Cluj Napoca- e IN ULTIMA
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MARGINALII LA DIVIZIA B
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CUM SE EXPLICĂ
0—2 la Timișoara, 0—3 la Petro

șani și victorie la scor a Stea
gului roșu în partida cu F.C.M. 
Reșița, iată marile surprize ale 
uneia dintre cele mai interesante 
etape. înfringerea Stelei la Satu 
Mare și a recentei performere, 
A.S.A., la Cluj-Napoca în fața 
C.F.R.-ului, au contribuit, firește, 
și ele, la ridicarea acestei runde 
peste nivelul de interes al celor 
disputate pînă acum.

La distanță însă de numai 72 de 
ore de aceea de duminică, etapa 
de miercuri ridică din nou între
barea — oferind, în același timp 
și un început dc răspuns — asu
pra capacității de efort a fotbaliști
lor noștri, asupra modului în care 
echipele reușesc să se mențină în 
formă. Observația este susținută 
de rezultatele înregistrate dumi
nică și miercuri de cinci dintre 
divizionarele A care au jucat pe 
teren propriu în ambele etape:

F. C. Galați : 2—1 cu „Poli" Iași 
2—1 cu F. C. Argeș

Chimia :
2—0 cu

„Poli" 
Craiova 
Napoca

Și
2—2 cu F. C. 

F. C. Constanța.
Timișoara : 3—1 
și 6—2 cu „1

cu Univ. 
,U“ Cluj-

2—0 cu Olimpia 
ul studențesc
: 0—0 cu Steagul

1—0 cu A.S.A.
S.e poate vedea că doar 

cuprinse în zona care intră sub 
incidența razelor „lanternei roșii", 
au avut o comportare constantă, 
obținind cite trei și chiar patru 
puncte din cele două confruntări. 
In schimb, Jiul, plasată la mijlo
cul clasamentului, și, mai ales, 
Politehnica Timișoara, au produs 
marile surprize ale etapei, surpri
ze care, așa cum am mai spus, au 
contribuit la caracterul acesteia de 
etapă pasionantă, cu rezultate pu
țin scontate, dînd însă naștere și 
întrebării puse în primele rînduri. 
Pentru că și la Jiul, dar mai ales

Jiul :

E S-ÂU REUNIT IER!
atractiv 

onul Di- 
are ale 
imii so-
Custov, 

Purima, 
iei, îna-

ompo-
Jivan,

EAGU

nicipiului 
arele re- 

C.N.U. 
ul de ju- 
: Șc. sp. 
apid 7—4,

inie ca autocarul să-i transporte 
pe tinerii noștri jucători la Ho
telul Parc, unde vor fi găzduiți 
pînă la ora meciului, antrenorii 
O. Drăgușin, I. Nunweiller, I. Voi- 
ca și Gh. - Staicu ne-au prezentat 
programul de pregătire comun 
pentru ambele loturi. In după a- 
miaza zilei de ieri, mai întîi s-a 
făcut analiza jocului Turcia —Ro
mânia (23 ani), disputat săp.tămîna 
trecută la Ankara, după care ju
cătorii au asistat la partida de 
Divizia B dintre Voința și Rapid. 
Vizionarea acestei partide a avut 
drept scop și urmărirea evoluției 
celor patru rapidiști (FI. Marin, 
Grigoraș. Bișniță 
s-au alăturat și ei 
Astăzi, pe agenda 
gurează o testare 
antrenament care 
norme de control 
iar după amiază (dc la ora 16,30) 
joc între cele două selecționate, 
pe stadionul 23 August în deschi
dere la meciul Lotul A — Pro
gresul București. Sîmbătă (de la 
ora 11) este programat ultimul an
trenament pe stadionul Dinamo. 
După prînz se va face pregătirea 
jocurilor de a doua zi și defini
tivarea formațiilor.

Loturile au următoarea compo
nență : Jivan, Bathori I, L. Mihai, 
Purima, Smarandache, Dobrău, Gri- 
gore, Lucuță, Dumitriu IV, Radu
lescu, Ion Ion, Crișan, Anghel, 
Zamfir, Răducanu, Mulțescu, IIu- 
mitrache și Manea (23 de ani), Mo
rarii, Clipa, Onuțan, Zamfir, FI. 
Marin. Grigoraș, Negrilă, I. Ma
rin, Custov, Bedea, Burcea, Kai
ser, Bișniță, Aelenei, Radu II, 
Helvei, Hațieganu (21 de ani). Se 
mai află 
I. Voica și Gh.
moviștii " ' ... ________
în locul lui Atodiresei, acciden
tat, a fost convocat Anghel.

UNELE COMPORTĂRI DISCORDANTE ?
AVAXăWțWăWWXWVs

Mai jos, vă oferim clasamentul returului. Pentru a avea cit 
mai multe date vă prezentăm locul deținut de echipe după primele 
cinci etape ale turului (prima coloană îrr paranteză) ca si numărul ----------------------- ade puncte acumulate în aceeași perioadă 
(a doua coloană).(a

Argeș și

roșu

echipele

U. T. A.
Jiul
F. C. Constanța 
„U“ Cluj-Napoca
F. C. M. Reșița

'AXXXXXXWXX'XWXXWXXXXl AXXWXXXWXXXXXXWXXXXV  ă

1. SPORTUL STUDENȚESC
2. Dinamo
3. F. C, Galați
4. Univ. Craiova
5. Steagul roșu
6. Steaua
7. Chimia
8. F. c. Argeș

9—10. Olimpia 
..Poli" Timișoara

11. „Poli" Iași
12. A. S. A.
13. C. F. R.
14.
15.
16.
17.
18.

toamnăsezonului de

(7) 5 4 0 1 10— 4 8 ( 6)
O) 5 3 1 1 »— 5 7 (10)

(18) 5 2 3 0 5— 3 7 ( 0)
(W) 5 2 3 1 9— 4 6 < 5)

(6/9) 5 2 2 1 7— 3 6 ( 5)
(12) 5 3 0 2 11— 8 6 ( 5)
(«) 5 2 2 1 6— 4 6 ( 3)
(4) 5 2 1 2 8— 7 5 < S)
(«) jj 2 1 2 4— 4 5 ( 6)
(«) 5 2 1 2 4— 4 5 ( 7)

(13/14) 5 2 1 2 4— 5 5 ( B
(3) g 2 1 2 5— 7 5 ( 7)

(13/14) 5 1 2 2 2— 3 4 ( 1)
(H) 5 2 0 3 7— 9 4 ( 5)

(S/9) 5 2 0 3 5— 8 4 ( 5)
(15) 5 1 1 3 4— 9 3 ( 3)
(16) 5 1 1 3 3— 9 3 1 3)
(5) 5 0 1 4 6—12 1 ( 6)

Pauza din Divizia A aduce du
minică în „prim-planul" întrecerii 
fotbalistice meciurile celei de a 
XX-a etape a eșalonului secund. 
O etapă interesantă, cu cîteva par
tide care atrag atenția iubitorilor 
de fotbal. Ne referim la întîlnirile 
de la Galați (C.S.U. — S. C. Ba- 
cău)t Tulcca (Sport club — Gloria 
Buzău), în seria I, de rezultatele 
cărora vor încerca să profite Pro
gresul Brăila, Metalul Plopeni, Pe
trolul Ploiești, care evoluează pe 
teren propriu. în seria a II-a, o- 
cupantele locurilor 2 și 3, Meta
lul București și Dinamo Slatina, 
joacă în deplasare. îh timp de Pro
gresul, pe o neașteptată poziție, 
speră să mai urce un loc. Insfir- 
șit, in seria a III-a, programul 
este dominat de partida de la 
Baia Mare, unde două aspirante 
la promovare se întâlnesc în con
fruntare directă. E vorba de Mine
rul și de actualul lider, Șoimii Si
biu. Și cînd doi se ceartă... un suc
ces al gazdelor, sau un egal, ar 
aduce din nou în fruntea clasa
mentului pe F. C. Bihor, care 
miercuri a învins pe Metalurgistul 
Cugir cu 3—0. Evident, primele 
două etape ale returului nu puteau 
aduce mari răsturnări de situații. 
Deocamdată, ierarhiile stabilite în 
tur, cir rare excepții, se mențin, 
în scria a II-a. Rapid domină 
intțecerea chiar dacă la Brașov, în 
meciul cu C.S.U., i-a lăsat pe ban
ca rezervelor pe Grigoraș și Marin 
Stglian și chiar dacă Bartales și 
Neagu, după cum menționează ob
servatorul federal G. Barasch. au 
ayut. un randament scăzut. Adevă
rul e că ppziția Rapidului nu se 
încumetă nimeni s-o râvnească, mai 
ales că Dinamo Slatina a jucat slab 
la Alexandria (acesta e calificati
vul acordat de arbitrul Gh. Micu). 
Un rpeci, b;u,n, a, avut Ioc la Buzău

(Gloria — Petrolul), cu un pro
nunțat spirit ofensiv, mai ales din 
partea oaspeților, care au tot drep
tul să se considere nemulțumiți de 
rezultat, pentru că ar fi meritat 
un punct. La Piatra Neamț, 5. C. 
Bacău a învins „lanterna roșie". 
Raionul Săvinești, pe teren neu
tra, „dar, spune observatorul Tr. 
Șerbănescu, S. C. Bacău a evoluat 
sub nivelul cerințelor unei echipe 
cu veleități de promovare in Divi
zia A". Progresul Brăila a avut 
cîștig de cauză la Galați. în fața 
Oțelului, de unde s-a întors cu 
două puncte mari, deși atacul său 
— Nasturescu, Prepurgel, Ologu, 
Rențea — a fost modest. In seria 
a IlI-a a surprins înfringerea la 
scor a Mureșului 
C.F.R. Timișoara, 
cînd în cînd face 
senzații). Minerul 
ținut victoria, la 
prețioasă intr-un joc în care Radu 
Pamfil a fost notat cu 9, iar Gadja 
și Doboș cu 8.

în general, etapa de duminică 
s-a disputat în condiții burțe, de 
sportivitate. N-au fost abateri gra
ve. Daraban (F. C. Bihor) a pri
mit al treilea cartonaș galben și o 
etapă suspendare datorită linsei 
de respect față de arbitrul I. Chi- 
libar. Unii spectatori din P. Neamț 
(sau din Bacău ?, sau din Săvi- 
npști ?, e greu de depistat) i-au 
apostrofat pe arbitri, însă au fost 
puși la punct de către organizatori. 
Situația din clasamente anunță o 
luptă deosebit de dirză (în toate 
seriile, la subsol, echipele sînt 
grupate pe distanțe mici de punc
te, iar în prima și a III-a serie, 
lupta pentru promovare se men
ține la aceleași cote), că ea va fi 
dusă în limitele sportivității.

Deva (2—7 cu 
echipă care din 
cite un scor de 
B. Mare a ob-
Călan, victorie

Constantin ALEXE

PRC GRAMUL JOCURILOR DE

și Manea) care 
aseară loturilor, 
pregătirilor fi- 
psihologică, un 
va cuprinde și 
(de la ora 16)

în vederile antrenorilor 
Staicu și dina- 

Vrînceanu și Ăugustin.

activează cîțiva dințrc 
fotbaliștii binccunoscuți, unii din
tre ei chemați la diferite loturi 
reprezentative. Și iată, tocmai a- 
cestc echipe sînt cele mai incons
tante la diferență de numai 72 
de ore !

In aceeași regulă a... inconstan
ței se înscrie și evoluția formației 
din Tg. Mureș care, în decurs de 
numai trei zile, a coborît de la 
înălțimea celui mai bun meci al 
său (2—0 cu Dinamo) la cel mai 
slab (0—1 cu C.F.R.). După joc. în 
vestiarele stadionului din Cluj-Na
poca. antrenorul Bone declara că 
nu pune evoluția slabă a echipei 
sale pe seama vreunei dereglări 
sau oboseli acumulate pe parcursul 
celor 72 de ore, ci pe seama auto- 
mulțumirii, încrederii prea mari 
în forțele pr&prii.

Cu toate că de la Timișoara sau 
Petroșani nu ne-au parvenit de
clarații asemănătoare, credem că 
și aici motivele care au dus la 
pierderea ambelor puncte de către 
„Poli" sau Jiul sînt în foarte mare 
măsură identice : desconsiderarea 
adversarului — ceea ce ar fi un 
începui de răspuns la amintita în
trebare. Trecind peste acest aspect, 
să nu uităm a vorbi insă despre 
jocul excelent furnizat de Sportul 
studențesc la Petroșani. Pe un te
ren foarte dificil, studenții bucu- 
reșteni au demonstrat un fotbal de 
caiitate. obținînd o victorie me
ritată pe deplin, în timp ce „U“, 
la Timișoara, după un început pru
dent. a devenit tot mai combativă 
pe măsură ce-și dădea seama dc 
replica slabă a adversarului.

Nu însă, în aceeași regulă a in
constanței putem plasa pe F.C.M. 
Reșița. Și asta pentru bunul motiv 
că formația pregătită de I. Rein
hardt a devenit în ultima vreme 
obișnuită cu înfrîngerile : în ulti
mele șase etape (socotind-o și pe 
ultima a turului), F.C.M, a reali
zat un singur punct din 12 posi
bile ! Fără Ilieș sau Constantin, 
fără Pigulea și Atodiresei, reșițe- 
nii, deși au jucat bine în cîmp, 
au avut un atac licsit de incisivi
tate și o apărare ușor penetrabilă.

C.F.R. Cluj-Napoca — A.S.A. 
1—0. De data asta, portarul 
Nagel a fost mai rapid 
decît Moga, autorul go

lului victoriei
Foto : Ioan LțlSPUC — 

Cili j-Napoca

• Etapa de duminică a Diviziei 
A poate fi denumită „clapa spor
tivității". Fără excepție, arbitrii 
și observatorii federali subliniază 
nota de disciplină în care s-au 
desfășurat meciurile, corectitudi
nea cu care jucătorii și-au apărat 
șansele, chiar în partidele cu 
puncte grele în joc. Astfel, C. 
Gliiță ține să menționeze preocu
parea pentru joc și climatul de 
disciplină în care s-a disputat în- 
tîlnirea de mare tensiune dintre 
F. C. Galați și Politehnica Iași, 
ambele amenințate cu retrograda
rea și, 
punct ca 
și notația 
Coloși, care
C.F.R. 
gul 
nute 
teren 
mai 
fel, 
lungi 
să intrevin".

evident, prețuind. fiecare 
aerul. Interesantă este 

arbitrului Francmo 
a condus partida 

Cluj-Napoca — Stca- 
nii- 

în 
cea 
alt-

Mircea TUDORAN

roșu. „în primele 14 
n-am folosit fluierul, 
neprodueîndu-se nici 

mică infracțiune. De 
și în continuare, au existat 
perioade în care n.-a trebuit 

Observații asemănă
toare am întîlnit și în foile de 
arbitraj ale lui N. Rainea (Jiul 
— Olimpia Satu Mare), Sever Drq- 
gulici (Steaua — F.C.M. Reșița), 
în timp ce Gheorghe Limona a re
ținut gestul lui Mustățca (F. C. 
Argeș), care, în meciul cu Chimia 
Rîmnicu Vîlcea. și-a cerut scuze 
unui adversar pe care îl depo
sedase regulamentar, dar 
căzuse la «ămînt.

• în schimb, etapa de miercuri

care

AL. E- 
. Veneția 
:l al tur* 
aceasta, 

edificator, 
miercuri 

fștenilor), 
foarte 

a A.S.E. 
:reilea în 

Meciul 
iomplexul 
i de la

PA TER- 
?i tinerii 

Poitik, 
i. Casa, 
parte la

AmbeL»
1 și 10

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DORIȚI SA PARTICIPAȚI LA O 

EXCURSIE IN U.R.S.S., R.D. Ger
mană și Franța ?

DORIȚI SA CISTIGATI UN AUTO
TURISM j,DACIA 1390“, „MOSKVICI 
408'412", sau SKODA S 100“ ?

DORIȚI SA CÎȘTIGAȚI PREMII 
ÎN BANI ?

Participați la tragerea excepțional 
Pronoexpres clip 30 martie 1975 !

Această tragere oferă șanse mărite 
de cîștig tuturor participantelor. Dar 
premii pentru toate cele 13 categorii 
se acordă numai oarticipaiVilor cu 
var. de 15 lei '

Tragerea excepțională Pronoexpres

13« b extrageri = 68 numere 
categorii de cîștiguri.

NU LASATI PE MTINE... procura- 
ți-vă chiar astăzi bilete pentru acea
stă atractivă tragere.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 21 MARTIE 1975

EXTRAGEREA I : Categoria 1 :

si fi 
10,80 
lei ;

EXTRAGEREA I : Categofia 1 : 3
variante 25% a. 58.000 lei șl 3 varian
te 10«/« a 20.000 : cât. 2: 5.85 a
11.513 lei ; cat. 3 : Si.bJ a 5-737 lei '• cat 
4 : J8.30 a 3.041 lei : 5 : 105,80 a
526 jet >' cat. 6 : 221,10 S 252 ici.

REPORT CATEGORIA 563.587
lei.

EXTRAGEREA a II-a : CategorîS
A ; 3 variante 10% a 50.000 lei ; Cat.

B : 2 variante 25% a 9.681 lei 
variante 10°/, a 3.852 lei ; cat. C : 
a 4.026 lei ; cat. D : 15,55 a 2.796 
cat. E : 70,45 a 617 lei ; cat. F : 179,40 
a 242 lei ; cat. X : 2.043,60 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 319.854
lei.

Cîștigurile de 50.000 lei de la cate
goria 1 au revenit particlpanților 
GEORGESCU LUCICA. GEORGESCU 
GHEORGHE din Pitești al F.TXADE 
VASIDE din Gheorghe Doja — Ba
cău, iar cele de la categoria A parll- 
c-ipanților DODEANU LAZAli din 
Arad. GIOSĂNlU AUREL din "Cisnă- 
die ’și EUNCIAN DUMITRU din Si
biu.

SERIA I : C.S.U. Galați —
Bacău : C. Dihulescii (Buc.) 0 
trolul — Celuloza Călărași : M. 
movici (Buc') 9 Progresul Brăila — 
Constructorul Galați : I. Urdea 
(Buc.) • S.C. Tulcea — Gloria Bu
zău : Fc. Coloși (Buc.) 0 Ceahlăul 
— Oțetul Galați: V. Roșu (Buc.) 
* C.S M. Suceava — Unirea Foc
șani: V. Trifu (B. Mare) a Știința 
Bacău — Relonul Sâvinești: M. Po- 
pesci; (Buc.) 0 Metalul Plopeni — 
C.F.R. Pașcani : C. Ioniță I (Buc.), 
meciul se dispută sîmbătă • Fo
rests Fălticeni — Chimia Brăila : 
I. Roșoga (Buc.). SERIA A H-A: « 
Automatica Alexandria — Oltul SI. 
Gheorghe : I. Ctulibar (Pitești) • Gaz 
metan — Metalul Buc.: N- Stoicules- 
cu (Rm. Vîlcea) » Tractorul — Elec- 
troputerc : Z. SzCczei (Tg. Mureș) 
® Progresul Buc. — Autobuzul : C.

s.c. 
Pe- 

Hal-

DUMINICĂ Șl ARBITRII LOR
Petre» (Buc.) • C.S. Tirgovlșle — 
Metrom Brașov : T. Andrei (Sibiu)
• Metalul Drobeta Tr. S. — C.S.U. 
Brașov: M. Sofronie (Timișoara) 
Ș.N.O. — Dinamo Slatina : i. Kosulli 
(Buzău) • Flacăra Moroni — Metalul 
Mija : T. Lcca (Brăila). SERIA A IV- 
A: 0 U.M.T. — Minerul B. Spric : AI. 
Pîrvu (Buc.) • Minerul B. Mare — 
Șoimți: N. Rainea (Bîrlad) « Minerul 
Anina — Industria sîrmei : R. Șcr- 
ban (Craiova) O Victoria Cărei — 
C.F.R. Timișoara: I. Rus (Tg. Mureș)
• Arieșul Turda — Metalul Aind 
Gh. Vasilescu I (Buc.) ® Vulturii 
T. Lugoj — Mureșt.l Deva : C. Iofciu 
(Buc.) • Minerul M. Nouă — Cor- 
vinul Hunedoara: Al. Ene (Craiova)
• Victoria Călan — Rapid Arad : 
Gh. Micloș (Buc.). -Tocul F.C. Bihor 
— Metalurgistul Cuglr s-a disputat 
miercuri (3—0).

0 ETAPĂ „CUMINTE11
SI ALTA MAI „NERVOASA*1

a fost mai „nervoasă". Observa
torul federal Ion Marinescu no
tează protestul și gestul nesportiv 
al lui Bbliini, în momentul cînd 
arbitrul i-a arătat în mod just 
cartonașul galben. Consecința ? A 
fost eliminat! Păcat că acest ju
cător de real talent nu-și ștăpî- 
ne.ște nervii, umbrind prin aba
teri de acest fel buna sa compor
tare tehnică. Prea multe cartona
șe galbene acumulează și jucă
torii de la Universitatea Craiova. 
Bălăci l-a primit și pe cel dc-al 
treilea

n Nici unii antrenori nu dau 
dovadă de calm. Prezent la me
ciul F. C. Galați — F. C. Argeș, 
despre care are cuvinte buna- din 
punctul de vedere al luptei spor
tive, Valentin Stănescu își expri
mă surprinderea 
nea antrenorului 
Argeș) care nu 
jucătorilor săi, ci
ale... arbitrului, inclusiv pe cele... 
imaginare. în aceste condiții, el 
dă un rău exemplu jucătorilor, în-

față de atitudi- 
Ilalagian (F. C.
vede greșelile 

numai pe cele

fel, îi invită să inculce șitr-un ____
ei disciplina.

• „U.T.A. a venit Ia București 
să joace !“, scrie observatorul fe
deral, Cornel Drăgușin, care, 
după ce remarcă buna evoluție a 
jucătorilor de la Dinamo, în me
ciul de miercuri, consemnează și 
felul de a juca al arădenilor • fă
ră „redute" în fața porții, fără o 
renunțare totală la acțiunile ofen
sive, Scceptind lupta — cel puțin 
teoretic — de la egal la egal. De 
aici, și aspectul plăcut al partidei 
de pe stadionul Dinamo. „Atent, 
corect, arbitrul Ion Rus și-a adus 
și el contribuția la reușita spec
tacolului fotbalistic", 
spune, de altfel, că, 
„cavalerii fluierului" 
datoria în ultimele 
cei mai mulți dintre 
calificativul „foarte bine". Merită 
să fie remarcate în mod special 
arbitrajele lui Gh. Limona (Chi
mia Rhnnicu Vîlcea — F. C. Ar
geș) și Otto Anderco (Politehnica 
Timișoara — Universitatea Cra
iova).

Se poate 
în general, 
și-au făcut 
două etape, 
ei primind

Jack BERARIU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITATI
VOINȚA BUCUREȘTI — 

RAPID BUCUREȘTI 1—0 (1—0)
î,Uvertura" etapei a XX-a a Divi

ziei B (seria a H-a) a programat 
Ieri, pe stadionul Dinamo din Capi
tală. în prezența a pește 20 000 de 
spectatori, confruntarea dintre for
mațiile bucureștene Rapid și Voința. 
Victoria ’ — ' -------------  "
Gavrilă) 
torii săi 
și pînă 
punct al partidei a fost
Frunză (min. 38). Acesta a transfor
mat un penalty, rezultat dintr-o gafă 
a lui Răducanu care, ieșind la 25 
metri din poartă, și căutînd să dri
bleze. a pierdut balonul, obligîndu-1 
pe FI. Marin să Intervină cu mina 
pentru a evita golul. A arbitrat foar
te bine R. Stiiîean (București).

Aurel PĂPĂDIE
a LOTUL JUNIORILOR DE PERSPECTIVA 

In aceasta saptămînâ o fost convocat !a 
București și lotul juniorilor de perspec
tivă (UlE.F.A. 1976) — antrenori" Gheorghe 
Cosma și Octavian Popescu — care se

echipei Voința (antrenor P. 
este absolut meritată, jucă- 
luptînd exemplar din primul 
în ultimul minut. Unicul 

înscris de

pregătește pentru partida amicala cu 
selecționata similară a Cehoslovaciei. 
Fac parte din acest lot următorii juca- 
tori : Aurel lordâchescu, T‘ 
și Paul Tyrhatu (Progresul 
Dan Mălăescu 
Argeș), Werner 
(Șoimii Sibiu), 
Adrian lonescu 
(Chimia Rm. - ...
(Olimpia Giurgiu), Ion Bodi 
Radu Caizer (Gloria Bistrița),

Florentin Mihaî 
dl București), 

și Marian Sîrbu (F. C. 
Drasser și Stelică “ 

Gheorghe Greaca 
(Steaua), Ion 
Vîlcea), Petre

Popa 
$1 

Șchiopu 
Neagoe 

(U.T.A.).
_ _ , ____  ____ __ __ Claudîu

Dulău (C.I.L. Blaj). Mari s Bălan (Di
namo București), Vasile Nucă (Nitramo-
nia Făqăraș). Romeo Predeanu (Liceul 
Mikaî ViteafUi București) și Florin Udrea 
(Metalul Drobeta Tr. Severin). In Ceho
slovacia vor faco deplasarea 15 jucători. 
Meciul se va disputa luni 31 martie, la 
Fraga, in deschiderea oartideî de se' 
niori Cehoslovacia — România.

e ECHIPA ETAPEI. Pe baza notelor 
acordate jucătorilor, echipa etaoei a 
XXII-a are următoarea alcătuire : DUH A
- PORAȚCHI. ROC. M. OLTEANU, B’ 
NEAM’/ ~ RAnULESCU. CHIHAIA, NlfA
- LEȘEANU COCA, ȚOLEA.



VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

LA LUDWIGSHAFEN [R. F. G.]

INTENSE PREGĂTIRI PENTRU C.E. DE EUPTE
Campionatele europene de lup

te vor fi găzduite anul acesta de 
orașul Ludwigshafen (R. F. Ger
mania), în zilele de 27, 28 și 29 
aprilie (greco-romane), 1, 2 și 3 
mai (libere). Zilele trecute am a- 
vut prilejul să discutăm eu dl. 
Heinz Klăs, membru în comitetul 
de organizare a C.E., despre pre
parativele ce le fac organizatorii 
în vederea apropiatelor confrun
tări continentale. A fost format un 
comitet din care fac parte și H. 
Schwidling, membru în Biroul 
prezidențial F.I.L.A., președintele 
federației de lupte a R. F. Ger
mania și dr. G. Ludwig, prima
rul orașului Ludwigshafen.

Pentru desfășurarea întrecerilor 
a fost aleasă o sală de 2 500 de 
locuri, în care vor fi instalate 
trei saltele. Această ,sală este 
prevăzută cu vestiare spațioase, 
două săli anexe pentru antrena
mente, o saună, cabine pentru co
mentatorii posturilor de radio și 
televiziune și o tribună rezervată 
ziariștilor. Loturile țărilor parti
cipante vor locui în hotelurile 
„Ramada" și „Excelsior", aflate 
în imediata apropiere a sălii.

Pînă în prezent, au confirmat 
participarea 23 de federații, ma

LUPTĂTORII ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
La sfîrșitul acestei săptămîni 

mai mulți luptători fruntași din 
tara noastră vor fi angrenați în 
întreceri internaționale. La turneul 
internațional de la Budapesta, ce 
începe azi, vor lua startul cîțiva 
dintre cei mai valoroși sportivi 
români practicanți ai stilului li
ber : Gheorghe Dobrănel (57 kg). 
Petre Coraan (62 kg), Claudiu Za- 
nier (68 kg). Emilian Cristian (74 
kg). Vasilc lorga (82 kg), Ion Du
mitru și Stelian Morcov (90 kg), 
Enache Panaite (100 kg), precum

CINE FACE PUBLICITATE,
RĂWÎNE FĂRĂ SUBVENȚII...

MUNCH EN, 27 (Agerpres). — Fun
dația vest-gefmană „Asistența spor
tivă» a suspendat subvențiile acor
date unui număr de 14 atleți, prin
tre care trei campioni olimpici (B. 
Kannenberg, Christine Krause și An- 
negret Richter). pentru publicitate 
exagerată în favoarea unor firme 
comerciale.

Mărșăluitorul B. Kannenberg a de
clarat că la viitoarele competiții va 
renunța să poarte tricouri cu em
bleme ale tinor firme comerciale pen
tru a nu compromite selecționarea 
sa la Jocurile Olimpice.

PE SCURT ® PE SCURT 9 PE SCURT
ATLETISM • La Los Angeles : 2 

mile — Ben Jipcho (Kenya) 8:27,0; 
60 y — Ravelomanantsoa (Rep. Mal- 
gasă) 0.1: greutate — Mattson (SUA) 
20.57 m; înălțime — Radetici 2,19 m; 
60 v (f) — Wyomia Tyus (SUA) 6.9.

AUTO < „Cursa de 500 de mile de 
la Ontario" (rezervată mașinilor de 
tip Indianapolis) a revenit texanu- 
lui A. J. Foyt (..Gilmore Coyote“), 
medie orară 248 km. t* Circuitul de 
1 000 km de la Mugello (Italia) a 
fost cîștigat de francezii Gerard La
rousse — Jean-Pierre Jabouille (..Al
pine Renault Turbo") medie 164,145 
km. Echipajul feminin Leila Lom
bardi (Ttalia) — Marie-Claude Beau
mont (Franța), pe („Alpine Renault 
441“ a ocupat locul 6 (la 6 ture de 
învingători)

BASCHET • La Nantes (5000 spec
tatori). finala „Cupei cupelor" : Spar
tak Leningrad — Steaua Roșie Bel
grad 63—62 (32—37) : coșgeteri : Kuz- 
nețov (12 puncte). Orzamajkov (11), 
Belov (10). respectiv Slavnici (21), 
Jivkovici (16).

BOX : Japonezul Hunioki Shibata 
și-a păstrat titlul de campion mon
dial la categoria superpană, învin- 
gînd la puncte în 15 reprize pe Ould 
Makloufi. Meciul s-a disputat la Fu
kuoka, în fața a 10 000 de spectatori.

HANDBAL M La Reykjavik, dublă 
întîlnire islanda — Danemarca 16—20 
și 21—19.

HOCHEI • C.E. de juniori (grupa 
A), la Grenoble : U.R.S.S. — Suedia 
8—0. (1—0. 3—0, 4—0), Cehoslovacia
— Polonia 7—1 (3—0. 2—1, 2—0). în 
clasament 1. U.R.S.S. 6 p (din 3 
meciuri), 2, Suedia 6 p (4), 3. Ceho
slovacia 4 p (3), 4. Finlanda 3 p etc. 
• La Varșovia, dublă întîlrdre ami
cală Polonia — U.R.S.S. (B) 5—1 si 
5—3.

PENTATLON. * Concursul de la 
Paris : 1. Bako (Ung.) 5238 p. 2. Ma- 
racsko (Ung.) 5100 p.• 3. Kancsat
(Ung) 5077 p. 4. Masala (It) 5075 p.
5. Dumitru Spîrlea (România) 5041 
p. 6. Colladant (Fr) 5011 p. Pe 
echipe : 1. Ungaria, 2. Franța. 3. Tta
lia. 4. RFG, 5. România, 6. Anglia, 

rea lor majoritate înscriind echi
pe complete la ambele stiluri, 
printre care cele din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Iugoslavia, Po
lonia, România și U.R.S.S.

La apropiata ediție a confrun
tărilor continentale, după cum 
s-a stabilit la Congresul F.I.L.A., 
vor fi aplicate, pentru prima da
tă, noile modificări ale regula
mentului internațional. De aceea 
au și fost selecționați cei mai buni 
arbitri, toți posesori ai ecusonului 
internațional de categoria I.

în sfîrșit, dl. Klăs ne-a mai 
spus că pînă la gongul inaugural 
totul va fi pregătit pentru ca oas
peții să se simtă cît mai bine la 
Ludwigshafen,

în vederea participării cu suc
ces la această competiție de an
vergură, sportivii fruntași din Io
turile reprezentative ale României 
fac, în aceste zile, intense pregă
tiri. După cum este binecunoscut, 
luptătorii din țara noastră se bu
cură de o frumoasă reputație în 
arena internațională, și, firește, ei 
vor s-o confirme și cu acest pri
lej. Dar, asupra preparativelor 
lor ne vom referi într-unul din 
numerele viitoare.

șl campionul mondial al greilor, 
Ladislau Simon. Acești luptă
tori sînt însoțiți de antrenorii Ion 
Crisnic și Ion Bătrîn.

Reprezentativa de lupte libere 
(tineret) a țării noastre va susține 
sîmbătă și duminică, la Alexandria 
și, respectiv, Turnu Măgurele, 
două întilniri internaționale în 
compania formațiilor similare ale 
Bulgariei și Iugoslaviei. Dintre 
sportivii ce vor îmbrăca tricoul 
selecționatei noastre de tineret îi 
amintim pe I. Horniceanu, Gh. 
Viman, Al. Szabo, St. Rusu, Z. 
Felea, Ad. Savlovschi etc.

PE RINGURILE
La Osiec și Rijeka a avut loc 

dubla întîlnire dintre reprezentati
vele de box ale Iugoslaviei și Bul
gariei, ambele fiind ciștigate cu 
scorul identic de 12—10 de către 
gazde. Rezultatele, la Osiec : Saci- 
rovici w.o., Alisanovici b.p. Kosta- 
dinov, Ristici b.p. Andrejkovski, 
Rusevski b.p. Peșev, Bogujevici p.p. 
Nikolov, Hașani b.p. Kolev, Beneș 
p.p. Iankov, Gași p.p. Uiev. Mu-

7. Franța B. Ultima probă, crosul, 
a revenit englezului Parker.

SCHI • Slalom uriaș pentru „Cupa 
Europei", în stațiunea italiană San 
Vigilio di Marebbe : 1. Greg Jones 
(S.U.A.), 2:28.31: 2. Erwin Stricker 
(Italia) 2:29,41; 3. Ernst Good (Elve
ția) 2:29,59 • Proba feminină de 5 
km din concursul de schi nordic de 
la Murmansk a revenit Galinei Ku
lakova — 18:51, urmată de Jana 
Elistratova — 19:10 și Nina Baldîceva
— 19:13.

SCRIMA a La New York, „Tro
feul Martini" a revenit, în proba de 
spadă, Italianului Mario Montano. 
Proba feminină de floretă a fost cîș- 
tigată de scrimera franceză Christine 
Muzio (4—3 în barajul cu american
ca Tommlinson).

ȘAH * După 11 runde, în turneul 
de la Mannheim (R.F.G.) conduc 
Browne si Sosonko cu cîte 7% n, 
urmați de Keene 7 (1). * Șapte run
de s-au disputat în turneul de la 
Budapesta : Ribly 5V2, Polugaevski 
4’A (1). Espig 4’/2.

TENIS • în cadrul Circuitului A- 
merican a început un nou turneu, 
la Jackson (Mississippi). în primul 
meci, Ion Tiriac l-a învins cu 6—3, 
6—3 pe australianul John Bartlett 
în alte partide : Newcombe — Freer 
6—4, 6—1; Rosewall — Fischer 6—3. 
6—1; Carmichael — T. Ulrich 6—1, 
6—4; Feaver — Bowrey 6—3, 7—6 • 
Argentinianul Guillermo Vilas, cîș- 
tigătorul Marelui Premiu ’74, și-a 
făcut reintrarea în cadrul unor par
tide demonstrative. El a anunțat că 
intenționează să susțină un meci cu 
americanul Jimmy Connors (nr. 1 
mondial), imediat după turneul de 
la Wimbledon. * Rezultate înregis
trate în turneul feminin de la Phila
delphia : Evert — Stove 6—0, 6—3; 
NavratMova — Meyer 6—3. 6—1: 
Goolagong — Schallau 6—4. 6—4; 
Wade — Hunt 6--4, 6—4: Morozova
— Boshoff 6—4, 6—3; King — An
thony 6—3, 6—3. r Continuă turneele 
TU CT. T« Orlando (Florida) : Laver
— Ruffels 3—6, 6—3. 6—3: Tanner — 
Masters 7—6, 6—4; Waltke — Cornejo 
6—3, 3—6, 7—6.

iN „CLPA IZVESTIA"

ECHIPA DE HOCHEI 
A CEHOSLOVACIEI 
PE PRIMUL LOC
„Cupa Izvestia", competiția de 

hochei pe gheață care reunește 
puternicele reprezentative ale 
Cehoslovaciei, U.R.S.S., Suediei și 
Finlandei, se apropie de sfîrșit. 
Au mai rămas de disputat doar 
trei meciuri : Cehoslovacia — Fin
landa și dubla întîlnire Suedia — 
U.R.S.S. Dar, încă înaintea aces
tor partide, se pare că formația 
Cehoslovaciei va cuceri trofeul, 
grație celor trei victorii consecu
tive obținute la Praga, în fața 
reprezentativei U.R.S.S. (4—2, 6—1 
și 9—3). Surprinzătoare este de 
asemenea (prin proporția ei) vic
toria realizată de echipa U.R.S.S. 
la Stockholm, în fața Suediei i 
9—2. Iată clasamentul, înaintea 
ultimelor partide :
1. CEHOSLOVACIA 17 13 1 3 77—32 27
2. U.R.S.S. ÎS 11 1 4 79—52 23
3. Suedia 16 5 1 19 46—68 11
4. Finlanda 17 2 1 14 32—82 5

PROBELE OLIMPICE
ECVESTRE LA BROMONT

MONTREAL, 27 (Agerpres). — 
Federația internațională de călă
rie a aprobat decizia Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpi
ce de la Montreal de a concentra 
probele ecvestre în localitatea 
Bromont, situată la 85 km de 
Montreal. Doar „Marele Premiu 
al Națiunilor" se va desfășura la 
Montreal pe stadionul olimpic, la 
1 august 1976, în ziua închiderii 
competițiilor olimpici.

Schimbarea locului de dis
putare a unor probe nu afectează 
datele și orele prevăzute în pro
gramul inițial. La Bromont vor 
fi amenajate grajduri pentru a 
putea primi 275 de cai.

INTERNAȚIONALE
hovici p.p. Anghelov, Parlov b.p. 
Stoimenov, Milici p.p. Suvandjiev. 
La Rijeka: Sacirovici cîștigă prin 
neprez., Alisanovici p.p. Kostadi- 
nov, Ristici b.p. Andrejkovski. Io- 
vanovici b.p. Peșev, Vakici p.k.o. 
2. Nikolov, Mugosa p.p. Kolev, Be
neș b.p. Iankov, Gereg p.p. Uiev, 
Damincik p.p. Anghelov, Parlov 
b.ab. 2 Stoimenov, Milici b.p. Su- 
vandj iev.

a Campionatele unionale, progra
mate anul acesta în cadrul Sparta- 
cbiadei popoarelor din U.R.S.S., se 
află în plină desfășurare pe ringul 
Palatului sporturilor din Tașkent. 
Dintre protagoniști s-a calificat în 
semifinale semigreul Oleg Korotaev, 
in timp ce Valeri Sokolov, Viaces- 
lav Lemeșev, Rufat Risklev și Vla
dislav Zasînko au intrat in sfertu
rile de finală.

INTENSA ACTIVITATE INTERNAȚIONALA
Dintre meciurile amicale desfă

șurate miercuri seara, cele mai 
importante s-au desfășurat la Pa
ris și Berlin. în capitala Franței, 
reprezentativa franceză a obținut, 
pînă la urmă, victoria în partida 
cu Ungaria (2—0), prin golurile 
marcate în repriza secundă de Mi
chel și Parizer). Este prima victo
rie a francezilor, după 40 de ani, 
în fața formației maghiare ! După 
cum transmit agențiile de presă, 
întîlnirea a fost de un bun nivel 
tehnic și și-a atins scopul : veri
ficarea formațiilor înaintea parti
delor din campionatul european. 
Victoria francezilor este meritată 
și scorul putea să fie mai mare, 
dacă înaintașii nu ar fi irosit o se
rie de ocazii. Echipa Franței va 
susține la 26 aprilie o partidă în 
deplasare cu Portugalia, iar la 21 
mai va juca pe teren propriu cu 
Ăngtia.

★
La Berlin, întîlnirea dintre echi

pele R. D. Germane și Bulgariei, 
încheiată cu un scor alb (0—0), nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic deo
sebit. Unul dintre motive l-a con
stituit terenul greu, pe alocuri a-

50000 DE
Se împlinesc 50 de ani de cînd 

în U.R.S.S. se practică cu regula
ritate scrima. Pînă în 1935, scri- 
merii sovietici nu s-au afirmat pe 
plan internațional. Abia în anii de 
după război, mai exact începînd 
din 1950, după ce Federația de 
scrimă a U.R.S.S. s-a afiliat la fe
derația internațională, au fost con
semnate și primele succese. în 
scurt timp, scrimerii sovietici au 
urcat pe treapta cea mai înaltă a 
ierarhiei mondiale. Este suficient 
să amintim că la cele trei arme 
masculine și la floretă femei, spor
tivii sovietici au cucerit 51 de ti-

CUBA:

TRADIȚIA ȘAHULUI

Tradiționalul turneu international (Le șah, organizat anual in Cuba, 
în memoria marelui șahist cubanez Jose Râul Capablanca, fost campion 
mondial, a ajuns la a 12-a ediție. Întrecerile au loc in orașul Cienfuegos, 
cu participarea unor cunoscuți mari maeștri și maeștri internaționali. 
în fotografie : aspect de la populara competiție „Memorialul Capablanca",

RP. BULGARIA:

PROGRAMUL
După disputarea finalelor cam

pionatelor de box ale R. P. Bul
garia, atenția conducerii federației, 
a antrenorilor și specialiștilor este 
îndreptată acum spre marile com
petiții la care vor fi prezenți în 
acest an pugiliștii bulgari. Ele sînt 
destul de numeroase și stîrnesc un 
accentuat interes în rîndul iubito
rilor sportului cu mănuși.

Boxerii clasați pe locurile I—IV 
la toate categoriile la cea de-a 
XXX-a ediție a campionatelor re
publicane, vor participa la apropia
tul turneu internațional dotat cu 
„Cupa Strandjata" (2—6 aprilie, la 
Sofia). Printre cei 30 de pugiliști 
de peste hotare vor fi prezenți și 
boxeri români.

Pugiliștii bulgari își vor desă- 
vîrși pregătirile în U.R.S.S., de 
unde vor face deplasarea direct la 
Katowice, locul de desfășurare a 

coperit cu zăpadă. In formația 
bulgară au evoluat o serie de ju
cători tineri. Iată echipele ali
niate : R. D. GERMANĂ : Crop — 
Kische. Zapf, Weise, Bransch 
(Wătzlich) — Pommerenke, Domer 
(Tyll), Kurbjuweith — Hoffmann, 
Rieding, Vogel (Streich). BULGA-

DE PRETUTINDENI
ÎN PRELIMINARIILE Turneului 

U.E.F.A. (juniori) : Irlanda — Bel
gia 0—0 (în tur 1—0) ; Ungaria — 
Bulgaria 1—1 (în tur 1—0).

LA BRUXELLES, S. C. Ander- 
lecht a dispus cu 8—3 de o selec
ționată mondială din care au făcut 
parte Eusebio, Rivera, Altafini, 
Amancio, Paulo Cesar, Jairzinho 
ș. a.

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ 
ale Cupei Angliei, Leeds United și 
Ipswich au. terminat la egalitate 
(0—0). Mediul se va re juca la Lei
cester. învingătoare.-: va întilni pe 
WgsJ; -Ham, iar cealaltă semifma-

SCRIMERI...
tluri mondiale și 11 olimpice !

Care este explicația acestor suc
cese de mare prestigiu ? în primul 
rînd, larga bază de masă de care 
se bucură acest sport, numeroasele 
competiții populare și cele rezer
vate sportivilor clasificați. în re
gistrele federației de scrimă a 
U.R.S.S. figurează nu mai puțin 
de 50 000 de sportivi legitimați I 
Rămînînd tot în domeniul statis
ticii, să mai amintim că scrima 
sovietică dispune de 856 de antre
nori și instructori și de peste 3000 
de arbitri ! Sînt date care vorbesc 
de Ia sine...

BOXERILOR
campionatului european (1—8 iu
nie).

După o scurtă pauză, pregătiri
le vor continua în vederea Jocu
rilor Balcanice, programate in zi
lele de 23—27 iulie, la Sofia. Sint 
în curs de. perfectare și alte me
ciuri internaționale.

Este bogat și programul tineri
lor boxeri. La începutul lunii mai 
este prevăzută desfășurarea fina
lelor turneului „Ringul olimpic", la 
care vor lua parte și boxeri de 
peste hotare. Din rîndul pugiliști- 
lor care se vor evidenția la aceas
tă competiție va fi alcătuită echi
pa Bulgariei pentru „Turneul Prie
tenia", găzduit în luna iulie de 
R. D. Germană. Cu mare interes 
este așteptată și prima Balcaniadă 
pentru tineret, care se va desfă
șura în orașul Brusa din Turcia.

TOMA HRiSTOV

RIA : Filipov — Zafirov (Vasiliev), 
Manev. Ranghelov, Eftimov — Isa- 
kidis, Kolev, Dimitrov — Voinov, 
Goranov, Kurbanov.

în partida dintre formațiile Po
loniei și S.U.A. (7—0). golurile au 
fost marcate de Lato — 2, Szar- 
mach — 2 și Deyna — 3.

lă programează meciul Birmingham 
— Fulham.

SELECȚIONATA AUSTRIEI a 
dispus, în deplasare, cu 1—0 de 
F. C. Niirnberg, din liga a doua a 
campionatului vest-german.

PE „WEMBLEY", selecționata de 
elevi a Angliei a dispus cu 4—0 de 
selecționata similară a Olandei.

RESTANȚE în campionatul vest- 
german : Borussia Monchenglad- 
bach — Fortuna Diisseldorf 3—1, 
F. C. Kbln — S. V. Hamburg 4—0.

LA KECSKEMfiT : Ungaria — 
Franța 2—0 (echipe sub 23 dc ani).
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