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Luni dimineafă, președintele 
Nicolae Ceausescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. au primit, la re
ședința de la Hotelul Royal din 
Osaka, pe prof. dr. Kenzo Fujii, 
președintele Comitetului Japo
nia—România pentru dezvoltarea 
rc'a(iilor culturale.

In timpul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, a fost exprimată de 
ambele părți dorința de a dezvol
ta în continuare, între România 
și Japonia, relații de prietenie si 
colaborare în domeniul culturii, 
precum și schimburi de delegații 
de oameni de artă, știință și cul
tură.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, luni dimineața, expoziția 
de pictură si grafică conținînd lu
crări ale pictorului japonez Iwane 
Maruvama, lucrări inspirate de 
locurile pe care artistul Ie-a vizi
tat cu prilejul unei călătorii fă
cute în România.

Tnalții oaspeți din România s-au 
întreținut cordial cu pictorul Iwa
ne Maruyama.

★
Luni dimineață, președintele 

Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat Uzina 
de rulmenți din Kokubu a com
paniei „Koyo Seiko", care este cea 
mai mare întreprindere din cele 
cinci uzine de rulmenți din Jap.o- 
nia aparținînd acestei companii.

în semn de deosebită atenție 
față de oaspeți, gazdele au mon
tat numeroase panouri cu expli
cații în limba română, împreună 
eu urarea „Bine ați venit, dom
nule președinte Nicolae Ceaușescu 
•și doamnă Elena Ceaușescu".

Parcurgind secțiile uzinei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
cu deosebit respect de muncitori, 
care își exprimă bucuria de a-i 
avea ca oaspeți în mijlocul lor. 

Asistăm la o scenă ce exprimă 
sinceră afecțiune față de înalții 
oaspeți : un muncitor și o munci
toare se apropie și inmînează to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu buchete 
de garoafe albe și roșii, le string 
mîinile și îi salută în numele lu
crătorilor uzinei.

La plecarea din uzină, salariații 
din diferite secții, precum și ce
tățeni ai orașului i-au salutat din 
nou cu căldură pe înalții oaspeți 
români.

★
Luni la amiază, guvernatorul 

prefecturii Osaka, Ryoichi Kuroda, 
primarul orașului' Osaka, Yasușhi 
Oshima, și președintele Camerei 
de Comerț și Industrie din Osa
ka, Isamu Saheki, au oferit în sa
loanele hotelului „Royal" un de
jun în onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

In cursul după-amiezii de luni, 
președintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizi
tat zona industrială Sakai, situată 
în apropierea orașului Osaka, una 
dintre platformele industriale re
prezentative din Japonia. In pro
gramul vizitei a fost înscrisă vizi
tarea a două mari unități — „Nis- 
shin Steel" și complexul petrochi
mic Semboku. al firmei „Mitsui 
Toatsu Chemicals".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu dau 
o înaltă anreciere realizărilor deo
sebite obținute în puținii ani de 
la intrarea în producție a acestui 
mare complex petrochimic, felici
tă. conducerea firmei pentru aces
te realizări.

★
După vizita de două zile la 

Kyoto, Osaka și în zona industria
lă Sakai, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit la Tokio.
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MÎINE, A XXIV-a ETAPĂ A DIVIZIEI A LA FOTBAL

ULTIMA „REPETIȚIE CU PUBLIC"
ÎNAINTE DE... MADRID

Leșeanu a cîștigat duelul aerian cu Păltinișan, dar mingea expediată 
cu capul, va greși de puțin ținta. Fază din meciul Sportul studențesc — 
„Poli" Timișoara, disputat in etapa trecută Foto : Dragoș NEAGU

Etapa a XXIII-a, a șasea din 
acest sezon, marchează pe planul 
desfășurării întrecerii în ansam
blu, trecerea în cea de-a doua 
treime a returului, iar din punct 
de vedere al mizei, transferul in
teresului către partea inferioară 
a clasamentului, acolo unde nu 
mai puțin de șapte echipe, de la 
locul 10 la 16, se înșiră pe distan
ța a două puncte 1

în aceste condiții șl ținînd sea
ma de raportul tot mai apropiat 
de forțe care se manifestă în ul
timul timp la nivelul general al 
campionatului, etapa a XXIV-a, 
programată mîine, se anunță fără

nici o exagerare, ca cea mai echi
librată de pînă acum și totoda
tă cu perspectiva de a constitui 
unul din „momentele-cheie" ale 
întregii dispute competiționale. O 
simplă privire aruncată asupra 
celor nouă partide de mîine scoa
te în evidență cîteva aspecte deo
sebit de semnificative și anume i

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
SPORTIVI DIN CINCI CONTINENTE

• formațiile din grupul ultime
lor trei clasate se vor confrunta 
cu echipe situate pe primele 
locuri ale clasamentului : Chimia 
(15) cu Universitatea Craiova (4) ;

CLASAMENTUL LA ZI
1. DINAMO (1) 23 16 3 4 42-20 35
2. ASA Tg. M. ( 2) 23 13 2 8 33-29 a
3. FCM Reșița ( 4) 23 11 4 8 31-28 ai
4. Univ. Cv. ( 3) 23 9 7 7 34-20 25
5. Steaua ( 5) 23 11 3 9 39-28 25
6. IT.T.A. ( 6) M 10 4 I 27-25 24
7. Olimp. S.M. ( 3) 23 9 6 8 20-19 24
8. Sp. stud. ( 7) n 10 3 10 28-28 23
9. Poli Timiș. (11) 23 10 3 10 19-25 23

10. C.F.R. ( l>) 23 7 8 8 17-20 22
11. Steagul r. (10) 23 8 5 10 30-20 21
12. Jiul (12) 23 8 5 10 29-23 21
13. F.C. Argeș (13) 23 9 3 11 32-30 21
14. „U* Cj-Nap. (14) 23 7 7 9 17-28 21
15. F.C. C-ța (15) 23 7 6 10 21-28 28
16. Chim. Rin.V. (ÎS) 23 6 8 9 22-37 28
17. Polit. Iași (17) 23 8 2 13 24-39 18
18. FC Galați (ÎS) 23 6 5 12 13-34 17

Politehnica Iași (17) cu A.S.A. (2) 
și F. C. Galați (18) cu F.C.M. Re
șița (3).

• trei meciuri, din categoria 
derby-urilor de tradiție (Dinamo 
— Sportul studențesc. Politehnica

Mihai IONESCU 
Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. 2-3)

• COMPETIȚII OMAGIALE CU MII DE PAR- 

TICIPANȚI • MASIVA PREZENȚĂ A PIONIE- 

R1LOR Șl ȘCOLARILOR • TINERI CU APTI

TUDINI PENTRU SPORTUL DE PERFOR-

MANȚA

3 000 DE ELEVI ÎN 
ÎNTRECERE

Sîmbătă, Stadionul Tineretului a 
fost gazda unor atractive între
ceri sportive, la care au luat parte 
circa 3 000 de elevi din școlile 
sectorului 1. Dedicate zilei de 1 
Mai, competițiile, .care au marcat 
începerea sezonului în aer liber, 
au fost organizate de C.E.F.S., 
Consiliul pionierilor, Comitetul

Partide cu... probleme, asistență numeroasă, la mesele de șah
Folo : Ion MfllAlCA

i. i

IN NTREAGA jm

U.T.C. șl inspectoratul școlar ale 
sectorului 1 și au cuprins între
ceri de cros, volei, handbal, bas
chet și fotbal. Iată cîștigătorii i 
cros, 6—10 ani : Corina Băncescu 
(Șc. gen. 15) și Miluț Călin (Șc. 
gen. 12) ; 11—14 ani : Eugenia Săn- 
dulescu (Lie. 21) și Adrian Ursu- 
leac (Șc. gen. 5) ; 15—17 ani : Ta
tiana Bodeanu (Șc. gen. 178) și Va- 
sile Georgescu (Lie. 8) ; volei : Lie. 
8 (m) și Șc. gen. 17 (f) : handbal i 
Lie. 28 (m) și Lie, 24 (f) ; baschet 

(m) : Lie. 8 ; fotbal : Șc. gen. 5. 
De asemenea, în sectorul 1 au mai 
fost organizate 3 duminici cultural- 
sportive Ia Liceul 24 și la asocia
țiile sportive C.P.B. și P.T.T.

„CIRESARII" — IN PRIMA 
Zf A VACANȚEI...

Pentru cei mai mulți dintre ele
vii școlilor din sectorul 8 al Ca
pitalei prima zi de vacanță s-a i- 
dentificat cu petrecerea unor a- 
greabile momente de destindere 
pe terenurile sportive ale comple
xului „Cireșarii", totdeauna o gaz
dă la „înălțime". Lucru de altfel 
dovedit și duminică dimineață, 
cînd copiii au găsit totul pus la 
punct și împodobit sărbătorește. 
Conform planificării, pe terenul 
de handbal, la pdțilcărie, la me
sele de ping-pong sau șah, în fața 
fileurilor dc tenis sau la „startul" 
întrecerilor de cros s-au aliniat 
reprezentanți de la toate școlile 
din sector. Cu elanul specific vîrs- 
tei, copiii, îndrumați atent de pro
fesori de specialitate (numim a-

(Continuare în pag. 2-3)

CAMPIONATUL DE HOCHEI LA JUNIORI
Pe patinoarul din parcul ,.?3 Au- 

Rust“ au început ieri întrecerile tur
neului final al campionatului repu
blican de hochei pentru juniori. Cu 
foarte mulți dintre jucătorii care 
activează în prima Divizie a țârii, 
S.C. Miercurea Ctuc și-a depus can
didatura la titlul de campioană a 
tării. De altfel, în meciul susținut 
cu Liceul din M. Ciuc, Sport Club a 
învins net cu 12—3 (2—2, 5—1, 5—0).

PE DINEUL DE
SPORTURILOR

Au mai rămas doar cîteva zile 
pînă la gongul inaugural al tur
neului internațional de box dotat 
cu „Centura de aur". Aflată la a 
IV-a ediție, competiția s-a impus 
în lumea boxului ca una dintre 
cele mal interesante, mai valoroa
se și mai puternice. Cînd afirmăm 
aceste lucruri ne gîndim în pri
mul rînd la pugiliștii din cele 20 
de țări, din 5 continente, care 
și-au anunțat prezența la Bucu
rești.

Anul acesta participarea va fi 
dintre cele mai selecte, iar simpla 
enumerare a țărilor ai căror bo
xeri au confirmat, pînă la această 
oră, sosirea In capitala țării noas
tre este elocventă : Cuba, Bulgaria, 
R. P. Mongolă, Cehoslovacia, Iran. 
Ungaria. Turcia, Polonia, Iugo
slavia Franța, Kenya, Nigeria. U- 
ganda, Tunisia. Venezuela, Tailan- 
da, Pakistan, R.P.D. Coreeană, E- 
gipt și Canada.

Va fi interesant de urmărit evo
luțiile unor boxeri din Tailanda, 
Venezuela, Kenya, Canada (oas
peți pentru prima dată la noi), 
țări în care sportul cu mănuși cu
noaște o mare popularitate și dez
voltare. Tailanda are boxeri re
cunoscut! pentru rezultatele lor 
foarte bune, iar pugiliștii din Ve
nezuela s-au clasat înaintea spor
tivilor cubanezi la ultima edition 
Jocurilor Americii Centrale și Ca
raibilor, ceea ce spune extrem de 
mult despre valoarea lor.

Au marcat : Bartalis 3, Nafiy 3. San
dor 3. Peter 2, Solyom, respectiv Bo
ros, Ugron și Horvath. în al doilea 
meci al zilei, Metalul Rădăuți a în
trecut Dunărea Galați cu 5—3 (2—0, 
1—1, 2—2). Au înscris : Trufin 2. To- 
muț 2. Olaru iar pentru gălățcni Liga 
2, Berdilă. In partida Școlarul Bucu
rești — Tractorul Brașov prima for
mație a cîștigat prin neprezent arc 
cu 5—0 (?!), Astăzi, Întrecerile con
tinuă dc la ora li.

LA PALATUL 
ȘI CULTURII

Ian Clyde, campionul Canadei 
la categoria muscă

Din Canada au fost înscriși la 
„Centura de aur" următorii pugi- 
Jiști : Ian Clyde (muscă), Camille 
Huard (pană), Charles Pelletier 
(semimijîocie), Tim Taylor (mijlo
cie mică) și Stanley Williamson 
(mijlocie). Și federația de specia
litate din Iugoslavia a anunțat pre
zența boxerilor : Slobodan Cvetko- 
vici (cocoș), Nedelko Dekici (oanâ), 
Miodrag Ivanovici (semimijîocie), 
Dragan Vujicici (mijlocie mică) și 
Aksentie Jokovici (semigrea).

Dar, printre sportivii renumiți 
ce vor' urca în ring se vor afla, 
cu siguranță, reprezentanții Cu
bei. Echipa pe care o vor alinia 
este foarte puternică și în compo
nența ei se găsesc cîștigătorii titlu
rilor mondiale la prima ediție K

Paul tOVAN

(Continuare in pag, a



SPORT SI SĂNĂTATE" 
Șl „CUPA TINERETULUI"

• 2 000 de participant! • Centru permanent de pregătire și trecere

a normelor • Profesori de educație fizică, activiști obștești

și cadrele medicale acordă tinerilor asistență de specialitate 
un mijloc excelent — datorită di
versității probelor ce le conține 
— de fortificare a organismului 
celor care i-au. devenit 
Numai in cîteva luni ale anului 
trecut peste 5 000 de participanti 
și-au înscris în brevete cîte două 
sau mai multe norme".

Se poate, deci, afirma că acțiu
nea de duminică — la care 
fost mobilizați aproape 2 000 de 
tinșri — a marcat, de fapt, pen
tru unii obținerea brevetelor. în- 
trucît și-au trecut toate normele, 
iar pentru alții, debutul. Repre
zentanți ai școlilor generale 1, 2, 
3 și 4, ai liceului teoretic, ai aso-

La Slobozia exista o experiență 
de aproape un an. Atît cît timpul 
a permis practicarea exercițlilor 
în aer liber, stadionul orașului 
devenise un centru permanent de 
pregătire și trecerea normelor 
complexului „Sport și sănătate", 
în această primăvară, o dată cu 
încălzirea vremii, centrul s-a re
deschis și, prin grija C.J.E.F.S. și 
a Consiliului orășenesc 
ducație fizică și sport, activitatea 
a intrat iarăși în plin. Chiar îna
inte de a se fi elaborat 
lament precedînd și stabilirii de 
către C.N.E.F.S. a zilelor de 5—6 
aprilie drept start oficial. în noul

pentru e-

noul regu-

adcpți.

au

.Start in proba de rezidența, jete, categ. pina la 14 ani

sezon, al complexului „Sport și să
nătate", organele locale alcătuiseră 
programul pe zile și ore, pe aso
ciații, al relansării acestei acțiuni. 
Iată tot atîtea argumente care au 
pledat 
minică 
școală, 
dublu 
norme 
rea unor modalități practice, sim
ple. de orînduire a tuturor deta
liilor.

Tovarășul Constantin Paghici, 
secretar al comitetului orășenesc 
al P.C.R., președintele C.O.E.F.S. 
Slobozia, ne spur.ea : „în asocia
țiile sportive de la noi complexul 
„Sport și sănătate" a fost bine 
primit de tineri, l-am acordat pri
oritate în cadrul activităților de 
masă și pentru faptul că el este

în favoarea organizării, du- 
dimineață, a unei zile- 

prin care s-a urmărit un 
scop i trecerea primelor 

din acest an și demonstra-

ciațiilor, sportive Voința, 
pid. Comerțul, Firul alb, 
bozia, ai asociațiilor din 
țile rurale Amara, 
Bucu și Căzănești s-au împărțit 
pe „ateliere". La fiecare dintre a- 
cestea era prezent cite unul sau 
doi profesori de educație fizică, 
un activist obștesc și un cadru 
sanitar. Au fost trecute norme de 
rezistență, de viteză, de aruncarea 
mingii de oină și de tracțiuni în 
brațe. Cu acest prilej au avut loc 
și întreceri (numai de volei) me
nite să marcheze începutul edi
ției de vară a „Cupei tineretului".

în deschiderea reușitei dimineți 
sportive slobozinene, au avut loc 
demonstrații de gimnastică, atle
tism, lupte, scrimă și handbal, ur
mărite de un numeros public

Ion GAVRILESCU

Autora- 
din Slo- 
localită- 

Andrășești,

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

cum dintr-o listă mai lungă doar 
pe Maria Zîmbre.șteanu — Șc. 178, 
Vasile Marin — Șc. 179, Maria 
Constantinescu — Șc. 184, Ion 
Pândele — Casa pionierilor), s-au 
angrenat în dîrze dispute pentru 
victorie. Este dificil să-i amintim 
pe toți cei care s-au remarcat la 
diversele discipline. Printre ei "h-; 
mințim pe Alina Grecu — Șc. 179, 
Andrei Dumitru, Bogdan Cariano- 
pol — Șc. 192, Mariana Ciolacu — 
Șc. 1, Florin Șorea — Șc. 173, Si- 
mion Stan — Șc. 3. Dar nu a fost 
greu de constatat că, de fapt, au 
ieșit învingători, în marea „bă
tălie" pentru minte sănătoasă în 
corp sănătos toți cei care au fost 
prezenți la „Cireșarii". (Em. F.)

concurs de ciclism, pe o 
de 30 km între Galați și 
Gîrboavele. Manifestarea 
închinată zilei de 1 Mai. 
menea a fost organizat 
pentru copii în cartierul Țiglina 
1, competiție care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

T. SIRIOPOL-coresp.

distanța 
pădurea 
a fost 

De ase- 
un cros

întrecere de cros la
CARANSEBEȘ

100 DE PIONIERI PE 
BICICLETE

O deosebit de atractivă acțiune 
a fost organizată la Galați : 100 
de pionieri s-au întrecut într-un

Pe aleile din jurul stadionului 
C.F.R. s-a desfășurat duminică 
dimineață un reușit cros la care 
au participat sute’de tineri și ti
nere pe categorii de vîrstă. Dintre 
cîștigători notăm cîteva reale ta
lente : Ștefania Postalschi, Școala 
generală 2 în categoria 12—13 ani, 
Ion Cristescu, Liceul metalurgic, 
categoria 14—15 ani, Ghcorghe 
Gherca, Liceul Forestier, catego
ria 16—17 ani. Pe echipe au cîș
tigat elevii Liceului pedagogic.

N. MAGDA-coresp.

HIPISM AMAZON

CEA DE A 13-a ETAPĂ 
A ADUS UNELE CLARIFICĂRI
Cea de a 13-a etapă 

natului republican de 
purtat amprenta luptei 
cuparea primelor două ; 
clasamentul seriilor și. 
pentru evitarea ultimelor 
Ce ne-au arătat jocurile de du
minică ? O formație matură, bine 
pusă la punct, care este Steaua. 
Forma bună a lui Munteanu, 
Postolache, Durbac, Mateescu 
ceilalți indică echipa militară 
pretendentă cu mari șanse la 
cerirea titlului de campioană 
în acest an. Cuvinte bune și pen
tru Farul Constanța, „XV“-le care 
a acumulat cele mai multe puncte 

a

iN PRIM PLANUL INT

VASILE SELEJAN

a campio- 
rugby a 
pentru o- 
locuri în 

evident, 
două.

Și 
ca 

cu-
Și

în actualul campionat și care

vește poziția secundă, deși pri
ma șansă o are Știința Petroșani 
(va juca acasă cu Rapid). Remar
cabilă revenirea Griviței Roșii, 
dar tardivă.

Etapa a XIII-a a clarificat însă 
unele situații. Se știe acum că for
mațiile Steaua (seria I) și Farul 
Constanța (seria a II-a) sînt par
ticipante sigure la turneul final, 
care va desemna campioana țării. 
De asemenea, se știe că Construc
torul Buzău, Gloria, Vulcan și 
Rapid sînt formațiile care vor 
trebui să-și dispute 
Divizia A.

Modesto

Buzău, Gloria, Vulcan 
care 

rămînerea în

FERRARINI

15,45 pe tere- 
trial al lotu-

Perseverînd pe linid âscendentă pe care 
S-a înscris anul acesta, Amazon a re
coltat de o maniera autoritară „Premiul 
de Aprilie**, prima alergare mai impor
tantă a stagiunii. De altfel, antrenorul 
Moldoveanu are meritul de a fi pre
zentat în formă maximă și pe Vicina, 
cu care a cules prima alergare a zilei.

Pe prim-planul performanțelor s-au 
situat caii campionului Tănase, cu 
trei •Victori?. Mai întîi a cîștigat Blanc, 
cu care Stan a sancționat cu prompti
tudine conducerea neinspirată a lui 
Ciobartu cu Frîu. apoi Trufia, benefi
ciind de modul dubios cu care au fost

CLASAMENTE
SERIA I

1. STEAUA 13 9 0 4 264—105 31
2. Dinamo 13 8 1 4 203— 91 30
3. „U" Timiș. 13 8 0 5 117— 73 29
4. Sp. studențesc 13 7 1 5 142—1x4 28
5. „Poli" Iași 13 6 1 6 92—130 26
6. C.S.M. Sibiu 13 5 3 5 87—150 26
7. Constructorul 13 4 2 7 86—161 23
8. Gloria 13 1 0 12 49—206 15

SERIA A 11I-j%
1. FARUL C-ȚA 13 :10 1 2 265— 92 34
2. Știința 13 9 0 4 161— 97 31
3. Grivița Roșie 13 8 0 B 133—102 29
4. T.C. Ind. C-ța 13 7 1 5 117— 92 28
5. Rulmentul 13 7 1 5 119—129 28
6. Agronomia 13 4 1 8 67—149 22
7. Vulcan 13 3 0 10 82—198 19
8. Rapid 13 1 2 10 97—182 17

frumos duminică la 
formației 

,U“ Timișoara în schimb, 
la 
le-ar

• Miercuri la ora 
nul Steaua, meci de 
lui reprezentativ, care se pregă
tește pentru apropiatele întîlniri 
din cadrul campionatului F.I.R.A. 
cu Italia și Spania.

Duminică, Vasile Selejan a pri
mit trofeul celei de a XV-a edi
ție a „Cupei Olimpia", fiind fe
licitat cu căldură pentru frumoa
sa sa comportare. La „Cupa O- 
limpia**, Selejan a cîștigat prima 
și ultima etapă și aceasta după 
o suită de alte victorii, între care 
se numără și succesul său recent, 
din Bulgaria. După cum se știe, 
în Bulgaria, Selejan a ocupat 
primul loc, alături de Vasile Ța- 
nev (la egalitate de puncte), 
finele a două curse ; una 
fond, pe 110 km, și a doua 
circuit — 80 km.

Vasile Selejan s-a născut la 
noiembrie 1948 în comuna Feleac, 
de lîngă Cluj. A început 
practice ciclismul în 1965, 
C.S.M. Cluj, avînd ca 
trenor pe Vasile Chișu. In 1966 
?. trecut la Dinamo (antrenor 
Nicolae Voicu) și tot atunci a 
fost selecționat în echipa Româ
niei. A obținut titlul de campion 
național la semifond în 1968 și la 
cicîocros în 1970. A luat parte la 
cinci ediții ale ^.Cursei Păcii" și 
se va prezenta și la startul din

•<
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IN DIVIZIA A DE HANDBAL

Ofensiva ceasul al
ca 
să

făcut un meci 
București în compania 
Vulcan.
și-a jucat greșit cartea la Iași. 
Știind cît de prețioasă le-ar fi 
fost victoria, timișorenii au fost 
crispați. In plus, Duță n-a avut o 
zi bună ratînd lovituri de pedeap
să, dintre care una dintr-o poziție 
favorabilă, iar Florescu, lovit, in
suficient de lucid. Și astfel, Uni
versitatea a pierdut practic cali
ficarea (păstrînd doar șanse teo
retice) în favoarea echipei Dina
mo. Totul se va decide abia dumi
nică cînd pretendentele din prima 
serie la locul II vor juca în de
plasare : 
rești, cu Sportul 
Dinamo la Sibiu, 
ciuri grele...

Nici în seria a 
nu sînt încheiate

A devenit aproape o obișnuința 
întrecerile Diviziei A de handbal 
ofere în ultimul tur al campionatu
lui surprize în lanț. Și în acest an 
situația s-a repetat aidoma, după 
numai două runde din turul ni in- 
registrîndu-se deja cîteva rezultate 
nescontate. Șl nu întimplător, autoa
rele surprizelor sînt echipele care 
candidează la retrogradare. Fenome
nul — pentru că este, într-adevăr 
un fenomen — are o explicație sim
plă : ajunse în situația disperată de 
a retrograda, multe formații încep 
să Joace la întreaga lor capacitate 
abia In... ceasul al 12-lea !

Mureșul Tg.
acest tur două victorii 
în fața unor echipe robuste (Con
fecția și Constructorul Timișoara), 
întreeînd-o pe ultima la un scor ca
tegorie (17—8), la Timișoara. Subli
niem acest lucru pentru că în pri
mul tur, la Tg. Mureș, Rozalia Șoș 
și colegele ei nu 
decît un „egal" (8—8) 
Constructorului. Situația 
strează exact ceea ce 
dovedim — că interesul pentru cam
pionat, pentru un loc la 
zona periculoasă, începe 
abia în ultima parte a

Mureș a obținut în 
consecutive

au reușit 
în fața 
demon- 

vrem să

adăpost de 
să crească 

întrecerilor.

JOI ETAPA INTERMEDIARA

Universitatea la Bucu- 
studențesc, iar 
cu C.S.M. Me-

doua conturile 
în ceea ce pri-

DIVIZIA A
LA BASCHET FEMININ

Timp de cinci zile. Sala spor
turilor din Cluj-Napoca a găzduit 
întrecerile primului turneu al tu
rului al treilea din cadrul Divi
ziei A de baschet feminin, grupa 
7—11. Neobținînd nici o victorie 
în acest turneu. Universitatea 
Iași șl-a diminuat foarte mult 
șansele de a rămîne în prima di
vizie. Iată clasamentul la zl :

7. Voința Buc.
8. „U“ Cj-Napoca
9. CSU Tg. M.

10. CSU Galați
11. Univ. Iași

24 12 12 1499—1450 36
24 11 13 1571—1721
24 7
24 5
24 3

17 1355—1604
19 1458—1604
21 1197—1608

(ultimul

35
31
23
31

alUrmătorul turneu
actualei ediții) va avea loc între 
16 și 20 aprilie Ia București.

CUPA PRIMĂVERII"
La sfîrșitui săptămînii trecute 

taleriștii fruntași din țară și-au 
dat întîlnire pe poligonul Tunari 
din Capitală, în cadrul concursu
lui republican, ,,Cupa primăverii". 
O reușită confruntare a avut loc 
la proba de skeet (talere aruncate 
din turn), unde după cele 100 de 
focuri, doi concurenți, Florin Iur- 
cenco și Ghcorghe Sencovici, și-au 
disputat un baraj . pentru desem
narea cîștigătorului. Iurcenco a 
lovit 24 de talere din 25 și a cu
cerit trofeul pus în joc. Iată și 
clasamentul seniorilor — (skeet 
100 talere) î 1. FI. Iurcenco (Stea
ua) 96 t (baraj 24), 2. Gh. Senco-

LAUREAT PRINCIPAL
minați caii adverși și, în sfîrșit, Ornic, 
care a solicitat multă energie lui Gigi 
Popescu ca să ciștige, de puțin, in 
fața lui Kilowat.

trebuie menționat și dublul succes al 
antrenorului Mircea Ștefănescu, procurînd 
o vie satisfacție în rindurile suporterilor 
săi.

Grav nl se pare că persistă caruselul 
curselor dubioase. Blindețea sancțiunilor 
se răzbună I...

REZULTATE TEHNICE : cursa I Vlcîna 
(I. Moldoveanu) 39,8, Hematoza, simplu 
2, -ordinea 10, cursa ll Joben (M. Ște
fănescu) 36,2, Oportun, simplu 2, event 
9, ordinea 24, cursa III Blanc (D. Stan) 
36,8, Friu, simplu 5, event 17, ordinea

Echipele din Divizia A vor evo
lua joi în cadrul etapei a XXV-a, 
intermediare, care programează 
cîteva partide de real interes. Ia
tă programul acestei etape i FE
MININ : I.E.F.S. — Sparta Mediaș 
și Universitatea București — Ra
pid (în cuplaj, pe terenul Con
structorul, cu începere de la ora 
15,45), Voința Odorhei — Con
structorul Timișoara, Universitatea 
Timișoara — Progresul București, 
Textila Bubuși — Confecția și 
Universitatea Iași — Mureșul Tg. 
Mureș ;

MASCULIN : Steaua — Univer
sitatea Craiova și Dinamo Bucu
rești — C.S.U. Galați (în cuplaj, 
pe terenul Steaua, cu începere de 
la ora 15,45), Dinamo Brașov — 
Independența Sibiu, H. C. Minaur 
— CAROM, Poli Timișoara — 
Universitatea București, Știința 
Bacău — Universitatea Cluj-Na
poca.

j L '
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riența anulu 
Constructori) 
identice se 
Rapid Bucia 
mari... j
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Horii

Campionatul de mo

CLASAMENTELE LA ZI
FEMININ

1. „U» TIM. 24 20 3 1 391—225 43
2. „U“ Buc. 24 18 3 3 369—252 39
3. I.E.F.S. M 16 1 7 296—227 33
4. Textila 24 14 3 7 320—278 31
5. Progresul M 12 4 8 291—273 28

• 6. Confecția 24 12 0 12 319—318 24
7. „U“ Iași 24 8 3 13 332—353 19
8. Rapid Buc. 24 8 3 13 256—290 19
9. Constr. Timiș. 24 7 5 12 257—288 19

10. Mureșul Tg.M. 24 7 2 15 285—350 16
11. V-ța Odorhei 24 6 3 15 254—286 15
12. Sparta Mediaș 24 1 0 23 220—150 2

MASCULIN
1. STEAUA 24 24 0 0 537—379 48
2. Din. Buc. 23 20 0 3 456—295 40
3. H.C. Minaur 24 14 1 9 480—159 29
4. „U“ Buc. 23 13 3 7 373—354 29
5. Știința Bc. 24 12 3 9 411—397 27
6. Poli Timiș. 23 8 4 11 401—414 20
7. „U« Cluj-Nap. 23 8 3 12 358—384 19
8. CAROM 24 8 1 15 418—440 17
9. CSU Galați 23 7 3 13 362—399 17

10. Din. Bv. 23 7 2 14 423—472 16
11. Independența 24 6 1 17 417—475 13
12. „U“ Craiova 24 3 1 20 334—502 7

UN REUȘIT CONCURS LA SKEET
viei (Dinamo) 96 t (b. 23), 3. D. 
Buduru (Steaua) 95 t. La juniori 
a cîștigat Ion Ionică (Unirea Joi- 
ța) cu 92 talere doborîte din 100. 

La proba de trap (talere arun
cate din șanț) s-au întrecut un 
număr mic de concurenți, primul 
loc revenind lui Andrei Marinescu 
(Steaua) — 91 t din 100, iar la ju
niori a cîștigat Octavian Ionescu 
(Olimpia — Constructorul Bucu
rești) cu 77 t.

La sfîrșitui acestei săptămîni 
poligonul Tunari va găzdui noi 
concursuri interesante. Este vorba 
de întîlnirea internațională dintre 
echipa Olimpia — Constructorul 
București și o reprezentativă a 
Ungariei la talere (trap și skeet) 
și de concursul republican la toa
te armele cu glonț dotat cu „Cupa 
primăverii'*.

16, cursa IV Vîltava (I. Florea) 30,8, 
Hemiona, simplu 3, event 30, ordinea 9, 
triplucîștigător 54, cursa V Trufia (Gh. 
Tănase) 29,8, Topaz, simplu 4, event 9, 
ordinea 50, triplucîștigător 125, cursa VI 
Ornic (Gh. Popescu) 29,7, Kilowat, sim
plu 3, event 8, ordinea 8, triplucîștigător 
58, cursa VIj Amazon (I. Moldoveanu), 
27,7, Hăulit, Tartan, simplu 3, event 
16, ordinea 22, triplucîștigător 65, ordinea 
triplă 158, cursa Vl|i Veturia (C. Anton) 
34,1, Rețeta, simplu 7, event 67, ordinea 
39. Pariul austriac ridicat la suma de 
24 701 lei a fost cîștigat de două com
binații la șase cai a 6 175 lei fiecare. 
Report 12.350. Retrageri : Coletăria.

Niddy DUMITRESCU

PRIMA ETAPĂ - 0 ADEVĂRATĂ CUI
A început campionatul național de 

motocros. Prima etapă, desfășurată 
duminică la Cîmpulung Muscel, a 
supus pe cei 60 de concurenți la un 
serios examen, poate cel mai dificil 
din ultimii ani, datorită și traseului 
ales, deosebit de variat (cu nume
roase urcușuri și coborîșuri abrup
te). In plus, participarea reprezen
tanților țării noastre la apropiatele 
concursuri internaționale a determi
nat federația de specialitate 
schimbe, în ultimul moment, 
mula campionatului, incluzînd 
programul seniorilor trei în loc de 
două manșe cîte figurau în regula
ment. In consecință, alergătorii au 
parcurs, dacă adăugăm și antrena
mentul oficial, timp de aproape două 
ore, un traseu extrem de dur, etapa 
inaugurală constituind o adevărată 
cursă de maraton.

Cum s-au comportat motocrosiștii 
fruntași ? In general, bine pentru

^\\\\\\\\^^^^e g

să 
for- 

în

PE MICUL ECRAN
lată ce vom vedea in această 

săptămînă pe micul ecran.
MIERCURI, ora 16,30 - Fotbal: 

Politehnica Timișoara — Steaua 
(Divizia A). Transmisie directă 
de la timișoara.

JOI, ora 21,50 - „GOOLI**, o 
emisiune cu cele mai frumoase 
faze din meciurile disputate in 
seara precedentă în semifinalele 
cupelor europene inter-cluburi, la 
fotbal.

SIMBATA, ora 16,15 - Fotbal: 
Sportul studențesc — Vasas Bu
dapesta. Transmisiune directă de 
la stadionul Republicii.

DUMINICA, ora 15 Primii 
pași în tenis (II) — lecții cu Ion 
Țiriac ; ora 15,25 — Campiona
tele internaționale de gimnastică 
ale României (finalele pe apa
rate, selecțiuni înregistrate de la 
sala Floreasca) ; ora 16,10 —
Ultimul concurs pentru „Cupa 
Mondială** la schi-alpin. Transmi
siune de la Val Gardena (Italia).

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE ADMINISTRARE
A BAZELOR SPORTIVE

dân București, sectorul 3, bd. Muncii nr. 37—39, telefon 21.53.57,

angajează de urgență

— contabil principal (poate fi și pensionar limită virstă cu 
vechime integrală) ; zidari cat. 1—5 ; sudor ; dulgheri cat. 1—3 ; 
lăcătuși cat. 1—5 ; pictor de firme ; fochiști ; muncitori neealificați.
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ETAPĂ Ă DIVIZIEI Ă A
ULTIMA „REPETIȚIE CU PUBLIC"

(Urmare din pag 1)

■ăpitan 
mare 

n pro
de la 

litera- 
purcia.

I

Timișoara — Steaua și Universi
tatea — C.F.R. Cluj-Napoca) sînt 
deschise oricărui rezultat ;

• alte trei întîlniri. Olimpia — 
U.T.A., Jiul — F. C. Argeș și 
Steagul roșu — F. C. Constanță, 
aduc față în față echipe despărți
te de un singur 
singur Ioc în 
divizionară.

Și acum, pe 
despre fiecare dintre 
partide ale etapei de mîine, 
vind lucrurile și prin prisma

punct sau de un 
actuala ierarhie

scurt, cîte 
cele

ceva 
nouă 
pri- 

com-

cestea și Naghi care duminică a 
depășit cu unul granița celor o sută 
de goluri înscrise în campionat I) 
mureșenii nu vor beneficia de 
aportul lui Gligore, care a acu
mulat trei cartonașe galbene. La 
Galați, gazdele întîlnesc, după o 
evoluție modestă cu A.S.A.. care 
a coincis și cu prima lor înfrîn- 
gere în acest retur, formația din 
Reșița, lipsită mîine, probabil, de 
aportul lui Ncstorovici (chemat azi 
la comisia de disciplină pen
tru cartonaș roșu), și Filipescu 
(cu trei cartonașe galbene la activ) 
în etapa precedentă. Gălățenii țin-
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PROGRAMUL Șl ........................
OLIMPIA SATU MARE — U.T.A. : C. NICULESCU, ajutat la 

linie de Gh. Dragomir (ambii din Bucurestit si I. Boros (Timișoara).
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — „U" CLUJ-NAPOCA : Z.' SZECSEY, 

ajutat la linie de 1. Soos (ambii din Tg. Mures) si C. Zilaghi 
(Baia Mare).

F.C. GALAȚI — F.C.M. REȘIȚA : I. RUS (Tg. Mures), ajutat 
la linie de M. Popescu (București) si S. Marian (Sighisoaia).

CHIMIA RM. VÎLCEA — UNIVERSITATEA CRAIOVA : F.
COLOȘI, ajutat la linie de Gh. Vasilescu 1 si Gh. Miclos (toți 
din București).

DINAMO — SPORTUL
tat la linie de C. Dinulescu
Stadionul Dinamo.

JIUL — F.C. ARGEȘ : C. GHIȚA, ajutat la linie de T. Moar- 
căș si C. Braun (toți din Brașov).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — STEAUA : V. TOPAN, ajutat 
’la linie de A. Pop (ambii din Cluj-Napoca) și C. Pîrvu (Brăila). 
Meciul se televizează.

POLITEHNICA IAȘI — A.S.A. TG. MUREȘ : M. BUZEA, ajutat 
la linie de M. Haimovici și V. Toma (toți din București).

STEAGUL ROȘU — F.C. CONSTANTA : S. DRAGULICI aju- 
rn ------- ,—_ Drobeta Tr. Severin) și V.

ARBITRII ETAPEI A XXIV-a

UNIVERSITATEA CRAIOVA : F.

STUDENȚESC : GH. LIMONA, aju- 
și Gh. Popovici (toți din București).

dat la linie de T. Moisescu (ambii din 
Grigorescu (Craiova).

Toate partidele încep la ora 16,30.

portării celor 18 combatante, în 
jocurile susținute sîmbătă și du
minică. Să începem cu tripla con
fruntare dintre „capul“ și „coada" 
clasamentului. La Rm. Vîlcea, în 
derby-ul Olteniei, Chimia, cu un 
moral ridicat după prețiosul punct 
obținut la Arad, vizează o victorie 
care într-o conjunctură de etapă 
favorabilă ar putea să o scoată, 
cel puțin pentru moment, din 
„cercul de foc“ al retrogradării. 
Craiovenii — în rîndurile cărora 
va reintra Bălăci — vor lupta, fi
resc, cel puțin pentru o remiză 
care să le permită a păstra con
tactul cu plutonul fruntaș. , La 
Iași, Politehnica, și ea după un 
„nul“ în deplasare și cu un „11“ 
foarte tînâr, cu multe nume noi 
în această ediție de campionat, 
mizează pe elan și dorința acumu
lării punctelor necesare salvării. 
Chiar dacă adversarul pe care-1 
va întîlni ocupă locul doi și este 
o formație omogenă, cu muite in
dividualități de marcă (printre a-

tesc 
mai 
cursa pentru evitarea 
dării.

Din grupul derby-urilor etapei se 
detașează partida de la București 
dintre formațiile Dinamo (mîine, 
fără Dinu, care a suferit o rup
tură de fibre musculare) și Spor
tul studențesc, în cadrul căreia vor 
reintra M. Olteanu și Grigore. în 
perspectivă, un spectacol de cali
tate, mai echilibrat decît în con
fruntările anterioare ale celor 
două echipe. La Timișoara, Poli
tehnica cu o nouă linie mediană, 
pe cale de a imprima mai multă 
limpezime jocului colectiv, întîl- 
nește pe Steaua aflată, în prezent, 
într-o formă relativ staționară. 
Promisiuni deci pentru o întrece
re disputată, a cărei miză o con
stituie plasarea cit mai aproape 
de virful piramidei competiționale. 
La Cluj-Napoca se dispută o nouă 
ediție a deipy-ului local. Atît 
Universitatea, cît și C.F.R., au la

ambele puncte, pentru că nu- 
astfel mai pot rămîne încă în 

retrogra

această oră o situație precară și 
este de așteptat ca fiecare din ele 
să încerce a lupta pentru a obți
ne, de astă dată, mai mult decît 
remiza cu care ne-au obișnuit în 
întîlnirile lor precedente.

în sfîrșit. cel de-al treilea grup 
de meciuri este între echipe foar
te apropiate ca poziție în clasa
ment. La Satu Mare, Olimpia (lo
cul 7) jucînd în continuare 
Hclvei în atac 
F.R.F. pentru i 
acțiunile lotului 
prima șansă în 
arădeni (locul 6) 
s-au comportat 
slab în meciul cu Chimia. La Pe
troșani, Jiul (locul 12) va încerca 
desigur să șteargă impresia seve
rei înfrîngeri din ultima sa evo
luție pe teren propriu și va face 
probabil eforturi — ca și F. C. 
Argeș (locul 13) de altfel, pentru 
a se desprinde de subsolul clasa
mentului. La Brașov, Steagul roșu 
cu multe și importante indisponi
bilități în formație (Mateescu, Hîr- 
lab, Gydrfi), dar cu un moral u- 
șor ascendent după evoluția din 
meciul cu Steaua, poate materia
liza avantajul terenului în fața 
formației F.C. Constanța.

Așadar, în ansamblu privită, e- 
tapa de mîine ne oferă, teoretic, 
nouă întîlniri echilibrate, pe care 
le-am dori, în fapt, înscrise 
linia unui progres calitativ 
domeniul realizării jocului și 
spectacolului sportiv. Etapa 
XXIV-a am dori să fie totodată 
un examen, trecut cu succes, 
planul fair-play-ului șl să confir
me totodată forma bună a selec- 
ționabililor noștri înaintea întîl- 
nirii cu Spania, de la 17 aprilie, 
programată la Madrid.

fără 
de 
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pe 
în 
al 
a 
ți 

pe

CE FEL DE SURPRIZE?
4

Se spune, cu destul temei, că rezultatele neașteptate fac far
mecul unui campionat de fotbal, care, daco ac avea regu
laritatea unei curse cicliste „contra-cronometru*, ar putea să 

nu se mai dispute, dat fiind că există o ierarhie voloricâ, pe baza 
căreia mașinile electronice atribuie titlul și fixează echipele menite 
să retrogradeze.

Din fericire, spun iubitorii fotbalului, apar surprizele. Surprize 
valabile pe tot globul fotbalistic, așa cum se poate citi și la rubrica 
externă a ziarului de ieri unde Wuppertal-ul pierde pe teren pro
priu cu 0—4, iar Hertha, una din fruntașele campionatului vest- 
german, sucombă, tot cu 0—4, în fața lui Bremen.

La ■
dintre 
aceea 
greieri 
tipului 
mător.

Duminică după-amiază, la terminarea meciului Sportul studen
țesc — Politehnica Timișoara, Angelo Niculescu avea un zîmbet 
de resemnare. Era evident că antrenorul studenților bucureșteni 
nu găsea o explicație valabilă pentru „plonjonul" echipei sale de 
la acel 3—0 cu Jiul la acest 1—2 cu Politehnica Timișoara.

Angelo Niculescu zîmbea și sub influența celorlalte rezultate 
transmise la radio, care păreau simple șotii studențești. El se gin- 
dea la acel 0—0 al studenților ieșeni în compania .șepcilor roșii", 
adică în compania unei echipe care o surclasase în deplasare pe 
Politehnica Timișoara, autoare — la rindu-i — a unui răsunător 
3—1 în dauna Universității Craiova, team-ul care zdrobise nu de 
mult pe „U" Cluj-Napoca pentru oa duminică seara, după un meci 
care anunța o la fel de netă victorie craioveonă, fotbaliștii din 
Petroșani, zdrobiți și ei de Sportul studențesc, chiar în Valea Jiu
lui, să obțină un (T—0 aproape neverosimil, sugestie grafică a doi 
ochi uimiți.

înainte de începerea campionatului, in cursul unui scurt raid 
pe Valea Prahovei, am avut prilejul să vedem la lucru, în plină 
campanie de pregătire, trei echipe : Dinamo, Steaua și Steagul 
roșu. Judecind după felul în care aceste trei echipe afinau zăpada 
în vederea startului primăverii, cronicarul și-a spus că, după cele 
șase, șapte etape premergătoare jocului cu Spania, Steaua va 
totaliza 12—13 puncte, Dinamo va aduna 6—7, iar Steagul roșu 
va izbuti, cu mare greutate, să acumuleze vreun punct lată insă 
că acum, după consumarea acestor etape, cele trei echipe sînt 
foarte aproape una de alta, judecind după acumulările lor de 
puncte. Cum se explică această nivelare de randament ? Probabil 
că la originea acestei situații colorate doar de surprize se află 
tot „aria greierului", care se aude cu insistență.

Campionatul nostru a intrat în epoca lui 1, X, 2. Această for
mulă cifrică de pronosport ar putea lăsa impresia că in fotbalul 
nostru se simte o înăsprire pozitivă a înfruntării echipelor ongajate 
în întrecere. Din păcate, însă, surprizele sînt mai curind consecința 
unor ascensiuni și coboriri de conjunctură, bune doar pentru jucă
torii de pronosport.

noi, din păcate, surprizele par să aibă un olt substrat, lor 
toate explicațiile posibile, cea mai apropiată de adevăr este 
că fotbaliștii noștri sînt, cu foarte rare excepții, veritabili 
ai gazonului, care sărbătoresc orice victorie, aidoma proto- 
din fabulă, epuizîndu-se sufletește în vederea jocului ur-

loan CHIRILA

DIVIZIA C ETAPA A XVIII-a
ÎN ȘASE SERII, LUPTĂ ECHILIBRATĂ PENTRU PRIMELE LOCURI

AII FOST ALCĂTUITE LOTURILE DE TINERET
Au fost alcătuite loturile repre

zentative de tineret (de 23 și 21 de 
ani) care, la sfirșitul acestei săp- 
tămîni, vor susține două partide 
amicale cu reprezentativele simi
lare ale R. D. Germane și Polo
niei.

LOTUL DE 23 DE ANI cuprinde 
următorii jucători : Jivan, Costa?, 
Mihai, Smarandache, Dobrău, M. 
Olteanu, Purima, Lucuță, Kiaser, 
Mulțescu, Beldeanu, Rădulescu, 
Troi, Atodiresei, M. Răducanu, M. 
Sandu, Dănilă și Manea. Convoca
rea lotului va avea loc joi ora 11, la 
sediul F.R.F. Duminică după-amia- 
ză, de la ora 16,30 pe stadionul Di
namo din Capitală, echipa antre
nată de Cornel Drăgușin și Ion 
Nunweiller va întîlni formația 
milară a R.D. Germane.

LOTUL DE 21 DE ANI, care 
fi reunit și el tot joi, la ora 
la sediul forului de specialitate, 
are următoarea alcătuire : Moraru,
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urmează : X. Tractorul Brașov — 
Metrom Brașov și XU Arieșul — 
C.F.R. Timișoara, iăcindu-se și cuve
nitele rectificări pe afișele și Ilutu- 
rașii de concurs.

CIȘTIGURILE
TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN 2 APRILIE 1975
EXTRAGEREA I : Categoria a 2-a: 

1 variantă 50“/o a 35.882 lei și 1 vari
antă 
4.921 
5-a : 
a 40

REPORT CATEGORIA 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 
B : 11,20 variante a 4.305 lei ; C : 
33.45 a 1.442 lei ; D : 1787,30 a 60 lei; 
E : 149,80 a 200 lei ; F : 2494,50 a 40 
lei.

REPORT CATEGORIA A : 772.511
lei.

Cîștlgul de 35.882 lei de la catego-
■ ria a 2-a jucat pe o variantă 50‘a 

revenit participantului TEMELIE AU
RELIAN din București.

10"/o a 7.176 lei ; a 
lei ; a 4-a : 65,25 a
197,05 a 219 lei ; a 
lei.

3-a :
660 1
6-a

1 92G.742

Clipa, M. Zamfir (F. C. Argeș), 
Grigoraș, FI. Marin, Negrilă, I. Ma
rin, Bedea, Onuțan, 
niță, Custov, Aelenei, 
T. Zamfir (Dinamo), 
Radu II și Vrînceanu. 
tul va pleca pe calea 
Polonia, iar sîmbătă 
partida amicală cu reprezentativa 
de 21 de ani a Poloniei în orașul 
Kluczbork.

In privința alcătuirii lotului de 
23 de ani, remarcăm apariția lui 
Beldeanu și Troi, care, ca șl Do
brău, nefiind necesari deocamdată 
în prima reprezentativă din care 
au făcut parte, au fost incluși în 
selecționata de tineret, cu intenția 
de a fi rodați în continuare.

Burtea, Riș- 
Bucurcscu, 
Hațieganu, 
Vineri, !o- 
aerului în 

va susține

ca- 
vor 
de

ÎN

ACTUALITĂȚI
• ECHIPA ETAPEI. Pe baza note

lor acordate jucătorilor, echipa eta
pei a XXIli-a a Diviziei A are ur
mătoarea alcătuire : OANA — GLI
GORE. BOC, ARNĂUTU. ONUTAN
— NAOM, DOBRIN, DEMBKOVSCHI
— NUNWEILLER VI, ROZNAI, FLO- 
REA.
• MIERCURI IN DIVIZIA B. Par

tidele S.N. Oltenița — Rapid Bucu
rești (seria a 11-a) și Mureșul Deva
— F.C. Bihor (seria a in-a), din 
drul etapei XXIl-a a Diviziei B, 
avea loc miercuri, cu începere 
la ora 16.30.

• ETAPA INTERMEDIARA
CAMPIONATUL DE JUNIORI. 
Miercuri 9 aprilie se va disputa o 
etapă intermediară în campionatul 
republican de juniori. Toate parti
dele vor începe la ora 16.
• BRIGADA DE ARBITRI- for

mată din N. Rainea, M. Moraru șl 
A. Munich a plecat ieri la Buda
pesta. unde miercuri va conduce 
partida Ferencvaros — Steaua roșia 
Belgrad, semifinală a „Cupei cupe
lor “.
• MECI INTERNAȚIONAL DE JU

NIORI. Duminică a avut loc la Timi
șoara întîlnirea internațională ami
cală de juniori dintre echipele Școa
la sportivă Viitorul Timișoara și 
T.F. Brysar (Suedia). Partida s-a în
cheiat la egalitate : 2—2 (2—0). (Șt. 
MARTON, coresp.).

SERIA I
Constructorul Botoșani — Avlntul 

Frasin 1—1 (0—0), Constructorul Iași
— Danubiana Roman 1—0 (0—0), Me
talul Rădăuți — Foresla Moldovița 
1—0 (1—0), Victoria Roman — Unirea 
Iași 3—1 (2—0), Minerul Gura Humo
rului — C.S. Botoșani 0—1 (0—1),
Dorna Vatra Dornei — Laminorul 
Roman 3—1 (2—0), Cristalul Dorohoi
— Nlcolina Iași 3—0 (2—0). Sportul
muncitoresc Suceava — A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc 2—3 (1—0).

Pe primele locuri in clasament 
după etapa a XVIH-a: 1. C.S. BOTO
ȘANI 26 p (39—14), 2. Danubiana Ro
man 22 p (24—15), 3. Unirea Iași 21 p 
(27—20)... pe ultimele : 15. Avintul 
Frasin 15 p (19—29), 16. Nicolina lași 
8 p (10—42).

SERIA A n-A
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Par

tizanul Bacău 6—1 (3—0), Viitorul
Vaslui — Rulmentul Birlad 5—0
(2—0). Hușana Huși — Minerul Co- 
mănești 1—1 (1—1), CAROM Gh.
Gheorghiu-Dej — Tractorul Văleni 
1—0 (1—0). Letea Bacău — Construc
torul Vaslui 3—1 - - 
nov — Cimentul 
Petrolul Moinești 
3—1 (1—0), Oltuz 
structorul Gh. ___
(echipa Constructorul a fost exclusă 
din campionat).

Partida Petrolul Moinești — Oituz 
Tg. Ocna, din etapa a xvi-a, între
ruptă din cauză că jucătorii de la 
Oituz s-au retras de pe teren, s-a 
omologat cu 3—0 în favoarea forma
ției Petrolul.

Pe primele 
VASLUI 30 p 
Moinești 29 p 
Gheorghiu-Dej 
tlmele : 14. Hușana Huși 14 p (27—33); 
15. Partizanul Bacău 11 p (17—40).

(1—1), Bradul Roz— 
Bicaz. 1—1 (0—0);
— Textila Buhuși 
Tg. Ocna — Con- 

Gheorghiu-Dej 3—0

locuri : 1. VIITORUL 
(36—11), 2. Petrolul 

(33—9), 3. Energia Gh.
24 p (30—11)... pe ul-

SERIA A IH-A
Poiana Cîmpina — Carpațl Sinaia 

3—1 (1—0), Chimia Buzău — I.R.A.
Cîmpina 1—0 (0—0), Chimia Brazi — 
Dinamo Focșani 7—1 (2—0), Victoria 
Florești — Avîntul Mîneciu 2—1 
(1—1), Luceafărul Focșani — Olimpia 
Rm. Sărat 1—1 (1—0), Prahova Plo
iești — Petrolul Teleajen Ploiești 
0—0. Petrolul Berea — Bujorii Tg. 
Bujor 4—1 (3—0), Petrolistul Boldești 
— U.R.A. Tecuci 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 28 p (44—9), 2. Poiana 
Cîmpina 23 p (39—22), 3. Chimia 
Brazi 23 p (36—19), 4. Olimpia Rm. 
Sărat 23 p (38—30)... pe ultimele : 15. 
Bujorii “ “ ‘

Dinamo
Tg. Bujor 13 p (27—52), 16. 
Focșani 9 p (34—55)

SERIA A V-A SERIA A IX-A

Dunărea Giurgiu — Azotul Slobo
zia 1—0 (0—0), Tehnometal București
— T.M. București 2—0 (0—0), Triumf 
București — Șoimii TAROM Bucu
rești 2—2 (1—1), Electronica Bucu
rești — Laromet București 1—0 (1—0), 
Automatica București — Olimpia 
Giurgiu 3—0 (0—0), Voința Slobozia
— IPRECA Călărași 1—2 (1—0). Si
rena București — Unirea Tricolor 
București 1—1 (1—0). I.O.R. Bucu
rești — Flacăra roșie București 1—2 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. DUNĂREA 
GIURGIU 25 P (31—11), 2. Unirea Tri
color București 23 p (27—17), 3. Si
rena București 22 p (26—19), 4. Azotul 
Slobozia 22 p (30—24)... pe ultimele : 
15. Voința Slobozia 13 p (14—22), 16. 
Laromet București 10 p (15—40).

SERIA A VI-A
Vulturii Cîmpulung Muscel — Vi

itorul Scornicești 2—2 (1—1), Unirea 
Dr&gășani — Cimentul Fieni 2—1 
(1—1), Vagonul Caracal — Textilistul 
Pitești 3—0 (2—0). Lotrul Brezol — 
Oțelul Tîrgoviște 0—1 (0—0), Petrolul 
Tirgoviște — Cetatea Tr. Măgurele 
0—1 (0—0), Dacia Pitești — Recolta 
Stoicănești 2—1 (1—1). Chimia Tr. 
Măgurele — ROVA Roșiorii de Vede 
0—0, Chimia Găești — Chimistul Rm. 
Vilcea 0—0.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 27 p (38—11), 
Roșiorii de Vede 26 
Oțelul Ttrgoviște 22 p 
ultimele : " 
(22—27). 
(25—32), ] 
(11—36).

: 14. Vagonul
15. Cimentul

16. Textilistul

2. ROVA 
p (31—17), 3. 

(27—21)... pe 
‘ '* P

P 
P

Caracal 13 
Fieni 13
Pitești 8

SERIA A VII-A
_____ Balș — Dunărea Calafat

1— 0 (1—0), Progresul Băâlești — Stea
gul roșu Plenița 1—0 (0—0). Minerul 
Motru — Cimentul Tg. Jiu 3—0 (1—0), 
Progresul Corabia — Minerul Lupeni
2— 0 (1—0), MEVA Drobeta Tr. Se
verin — Victoria Craiova 1—0 (1—0), 
C.F.R. Craiova — Dierna Orșova 
0—0, Minerul Ro vinari — Metalurgis
tul Sadu 3—0 (2—0), Progresul Stre- 
hada — C.I.L. Drobeta Tr. Severin 
2—1 a—1).

Pe primele locuri : 1. MEVA DRO
BETA TR. SEVERIN 26 p (23—11), 2 
Minerul Motru 23 p (30—15). 3. Mi
nerul Lupeni 21 p (27—18), 4. Mine
rul Rovinari 21 p (19—15)... pe ulti
mele : 15. C.I.L. Drobeta Tr. Severin 
12 p (23—35), 16. Steagul roșu Ple
nița 9 p (16—40).

F.O.B.

Constructorul Alba lulia — Mine
rul Bihor 1—2 (0—0), Aurul Brad — 
Recolta Salon ta 3—0 <1—0), Dacia 
Orăștle — Voința Oradea 1—0 (1—0), 
Olimpia Oradea — Unirea Alba Iu- 
lia 5—0 (1—0), Dermata Cluj-Napoca
— Soda Ocna Mureș 0—0; C.I.L. Blaj
— Construcții montaj Cluj-Napoca 
3—2 (0—1), Cimentul Turda — Tex
tila Sebeș 4—0 (1—0), Mlnaur Zlatna
— Arieșul Cîmpla Turzii 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. OLIMPIA 
ORADEA 28 p (38—15), 2. Dacia Orăș- 
tie 27 p (26—11), 3. Aurul Brad 22 p 

pe ultimele : 15. Minaur 
p (16—29), 16. Cimentul 

p (20—33).

(43—15)...
Zlatna 12
Turda 12

16.

SERIA A X-A

Cavnic — Armătura Zalău
Minerul

Minerul
2—1 (0—0), Oașul Negrești
Sunculuș 1—0 (1—0), Bradul Vișeu — 
Someșul Satu Mare »—1 (2—1), Vic
toria Zalău — Voința Cărei o—o, 
CUPROM Bala Mare — Minerul Baia 
Borșa 3—1 (2—1), C.I.L. Sighetu Mar- 
mațlel — Bihoreana Marghita 2—o 
(1—0), Unirea Tășnad — Minerul 
Bălța 2—1 (1—0), Rapid Jibou — Mi
nerul Băiut 3—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 
GHETU---------------------
Minerul 
mătura 
timele : 
(28—30), 
(19—30).

SI-L C.I.L. 
MARMAȚIEI 31 p (41—4) 
Cavnic 25 p (31—16), 3. Ar- 
Zalău 22 p (26—16)—. pe oi

ls. Minerul Bălța 13 p 
16. Oașul Negrești 13 p

SERIA A XI-A

Gheorghlenl — Lacul Ursu 
’ (1—0), A.S. Miercurea

Minerul Bălan 1—1 (1—0).
______ Forests Bistrița 1—o 
(0—0) t Avtntul Reghin — Minerul 
Rodna 1—0 (0—0) CJLL. Gherla —
Chimica Tîrnăveni 3—0 (S-O), Gloria 
Bistrița — Viitorul Tg. Mureș 4—o 
(2—0), Vitrometan Mediaș — Unirea 
Crlsturu Secuiesc 3—2 
Sighișoara — Metalul 
0—0.

Pe prbnete 
BISTRIȚA 28 p (43—7),

Viitorul 
Sovata 3—1 
Ciuc 
Unirea Dej 
<0—0)w

(1—1). C-F.R.
Copșa Mică

locuri 1. GLORIA
_______ ______ . , ,, 2. Unirea Dej
28 p (32—16), 3. Viitorul Gheorghleni
22 p (41—23)... pe ------------ -- "* —
rul Rodna 13 p 
Crlsturu Secuiesc

ultimele : 15. Mine- 
(16—31), 16. Unirea 
9 p (12—31).

SERIA A xn-A

Carpațl Brașov — Carpațl Covasna 
4—1 (1—1). Forestierul Tg. Secuiesc 
— Minerul Baraolt 1—0 (0—0), Ni- 
tramonia Făgăraș — I.C.LM. Brașov 
1—0 (1—0), U.P.A. Sibiu — Chimia
Or. Victoria 1—2 (0—1). Măgura Cod- 
lea — Torpedo Zărneștl 1—6 (0—3) ?, 
Precizia Săcele — Caraimanul Buș
teni 1—2 (1—1), Textila Cisnădic — 
Unirea Sf. Gheorghe — întrerupt în 
min. 70 (la 1—1) de către arbitru, 
care a fost insultat de mai mulți 
jucători din Sf. Gheorghe (s-a jucat 
la Sibiu). Progresul Odorheiu Se
cuiesc — Inter Sibiu amînat.

Pe primele locuri : 1. NITRAMO- 
NIA FAGARAȘ 29 p (49—12), 2. Pre
cizia Săcele 22 p (20—13), 3. U.P.A. 
Sibiu 20 p (21—14)... pe ultimele 
15. Minerul Baraolt 9 p (18—51), 16. 
Carpațl Covasna 5 p (14—46).

Rezultatele ne-au fost transmise d> 
către corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.

SERIA A Vin-A
C.F.R. Caransebeș — Știința Petro

șani 1—0 (1—0), Ceramica Jimbolia
— Metalul Bocșa 5—1 (4—0), C.F.R. 
Simeila — Unirea Sînnlcolau Mare 
2—0 (1—0), Electromotor Timișoara
— Constructorul Arad 2—0 (0—0),
Minerul Ghelar — Minerul Teliuc 
0—0 Strungul Arad* — Unirea Tom- 
natl’cs-1—2 ■ (1—0). Metalul Oțelu Roșu
— Minerul Oravița 5—0 (1—0), Cri
șana Sebiș — Progresul Timișoara 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
OȚELU ROȘU 27 p (33—10), 2. Uni
rea Tomnatic 27 p (34—12), 3. C.F.R. 
Caransebeș 21 p (33—26), 4. Electro
motor Timișoara 21 p (23—17)... pe 
ultimele : 14. Metalul Bocșa 13 p
(20—27), 15. Minerul Teliuc 13 p

IV-A
Ancora

SERIA A
Rapid Fetești — _

0—1 (0—0), Comerțul, Brăila — Elec
trica Constanța 1—2 (1—1), 
Medgidia — Recolta Frecățel 
(neprezentare), Granitul Babadagv — . 
Știința Constanța 2—1 (1—0), Portul 
Constanța — Viitorul Brăila 1—1 
(1—0), Dunărea Cernavodă — Dună- 
rea Tulcea 1—0 (0—0). Voința Con
stanța — Cimentul Medgidia 1—1 
(0—1), Tehnometal Galați — Marina 
Mangalia 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CIMENTUL 
MEDGIDIA 30 p (36—9), 2. Ancora 
Galați 27 p (29—13), 3. Electrica Con
stanța 25 p (39—22)... pe ultimele :
15. Voința Constanța 11 P (24—38)^ ia. mojici

16. Recolta Frecățel 6 p (6-60). . _(9-rl8), 16. Crișana Sebiș 12 p (10—29).

Rapid Galați

I.M.U.
3—0



'Azi, in sala Floreasca II

România — R. D. Germană 
la floretă masculin

Azi, începînd de la ora • 17,30, 
sala federației de scrimă va găz
dui întîlnirea internațională de 
floretă între reprezentativele mas
culine ale României și R. D. Ger
mane. Scrimerii oaspeți au parti
cipat si la turneul individual pri
lejuit de „Cupa Gaudini", unde au 
constituit o revelație. Klaus Haer- 
ter tcrminînd chiar învingător. In

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SPADĂ
DE LA

MUNCIIEN, 7 (Agerpres). 
Concursul individual de .spadă 
desfășurat în localitatea Heiden
heim (R.F.G.) s-a încheiat cu suc-

„CENTURA DE AUR" 
LA BOX

(Urmare din pag t)

C. M. de la Havana. Antrenorii cu
banezi deplasează la București o 
garnitură formată din 16 boxeri, 
dintre care vor fi selecționați cei 
11 reprezentanți (cîte unul la fieca
re categorie). Iată numele celor 16: 
Jorge Hernandez (semimuscă, cam
pion mondial), Jesus Ramos (se
mimuscă). Douglas Rodriguez 
(muscă, campion mondial), Ramon 
Duvalon (muscă), Orlando Marti
nez (cocoș, campion olimpic 1972), 
Mariano Alvarez (pană), Luis E- 
chaide și Norges Boudet (semiu- 
șoară), Lazaro Ayala și Victor 
Corona (ușoară). Emilio Correa 
(semimijlocie, campion mondial), 
Rolando Garbey (mijlocie mică, 
campion mondial), Alejandro Mon
toya și I.uis Filipe Martinez (mij
locie), Gilberto Carillo (semigrea), 
Teofilo Stevenson (grea, campion 
mondial)

Federația noastră a înscris, la 
confruntarea ce vă începe săptă- 
mîna viitoare (luni) pe cei mai 
buni boxeri, ai țării, adică acei 
care ne vor reprezenta Ia campio
natul balcanic, la C. E. de la Ka
towice și la J.O. de la Montreal. 
Printre ei se vor afla nume cu 
rezonanță în boxul mondial. Con
stantin Gruescu, Simion și Calis- 
trat Cuțov, Paul Dobrescu, Gabri
el Pometcu, precum și cunoscuții 
Ibrahim Faredin, Mircea Tone, 
Victor Zilberman, Mircea Simon, 
Ilie Dascălu, Alexandru Tirboi, 
Petre Ganea, Remus Cozma, Ion 
Gydrffi ș.a. Nu vor evolua, ur
mând tratamente medicale, Alee 
Năstac și Costică Dafinoiu.

REȘIȚENII AU DIN NOU CEA MAI BUNĂ 
ECHIPĂ DE TINERI ÎNOTĂTORI

Concursul recordurilor — iată 
cum se poate rezuma succint com
petiția recent încheiată în bazinul 
acoperit de la Mamaia. Primul re
cord, și cel mai îmbucurător, pen
tru că el demonstrează elocvent 
creșterea bazei de selecție pentru 
înotul de performanță este cel al 
participanților : aproape 400 de co
pii din 22 de secții. Și în directă 
legătură — un al doilea record 
îl constituie cele peste 2 000 de în
scrieri în 60 de probe. Pe linia in
dicațiilor Federației de speciali
tate, antrenorii și-au înscris ele
vii în cursele fiecărui procedeu 
tehnic, dînd ediției din acest an 
a Campionatului republican pe e- 
chipe dimensiunile unui veritabil 
maraton. A fost de altfel cea mai 
grea încercare la care au fost su
puși tinerii înotători, pentru că 
în Istoria natației românești nu a 
existat vreo competiție (cu 6 re
uniuni) care să dureze aproxima
tiv 25 de ore (!).

Ineditul acestei întreceri ne-a o- 
ferit posibilitatea multor concluzii 
interesante. Vom sublinia faptul 
că cel puțin 30 la sută dintre con
curenți au demonstrat calități no
tabile în toate cele 4 procedee 
tehnice și, în ciuda eforturilor la 
care au fost supuși, cel mai talen- 
tați au găsit resurse să îmbunătă
țească și 16 recorduri naționale. 
Cifrele lor, desigur, nu au valori 
egale, dar am nedreptăți pe orica
re dintre noii performeri subli
niind un rezultat sau altul. Totuși, 
merită să amintim că Viorel Mi- 
halcea (Șc. sp. 2 Constanța) este 
primul înotător de pe litoral ca- 
re-și înscrie numele pe tabelă.

Cel mai mare număr de victorii 
în competiție l-au înregistrat spor
tivii de la Crișul Oradea (23), ciș- 
tigători ai trofeului în 1974. Din 
rîndurile lor s-au impus frații 
Cornel și Horațiu Neagrău, îm- 

perspectivă, deci, o partidă echili
brată și atractivă.

Iată cele două loturi i România 
— Mihai Tiu, Petru Kuki, Con
stantin Niculescu, Tudor Petruș, 
Petru Buricea ; R. D. Germană — 
Klaus Haerter, Peter Pfeiffer, 
Ralf Prater, Hartmuth Behrens, 
Joerg Baechstaedt.

HEIDENHEIM
cesul scrimerului suedez Rolf Ed- 
ling. Pe locurile următoare s-au 
clasat vest-germanul Gerd Op
genorth și elvețianul Guy Eve- 
qouz. Sportivul suedez Johan Ac
kerman, accidentat în turneul fi
nal, a fost nevoit să abandoneze.

★
BUDAPESTA, 7 (Agerpres). — 

Proba masculină de sabie din ca
drul concursului internațional de 
scrimă de la Budapesta a fost cîș- 
tigată de sportivul maghiar Pal 
Gerevich. In proba feminină de 
floretă, victoria a revenit scrime- 
rei suedeze Kerstin Palm.

SPORTIVII SUEDEZI ÎNVINGĂTORI

TENIS DE MASĂÎN „TOP 12“ LA
VIENA, 7 (Agerpres). — în ca

pitala Austriei au luat sfîrșit con
cursurile de tenis de masă „Top 
12", care au reunit pe cei mai 
buni jucători și jucătoare din Eu
ropa.

în clasamentul final feminin, 
primul loc a fost ocupat de jucă- 
toarea suedeză Ann Christin Hel
lmann, eu 10 victorii, urmată de 
Wiebke Hendriksen (R. F. Germa
nia) — 8 victorii șl Henriette Lot- 
taler (Ungaria) — 6 victorii. Cam
pioana României, Maria Alexan
dru, s-a clasat pe locul 4, cu 6 
victorii, fiind urmată de Elmira 
Antonian (U.R.S.S.), Alice Gro- 
fova (Cehoslovacia) și Svetlana 
Fedorova (U.R.S.S.) — cite 5 vic
torii, Judith Magos (Ungaria), 
Blanka Silhanova (Cehoslovacia) și 
Edith Wetzel (R. F. Germania) — 
cîte 3 victorii , Ursula Hirschmul- 
ler (R. F. Germania) o victorie și 
Hana Rierlova (Cehoslovacia), care 
a abandonat în turul doi al com
petiției, fiind accidentată. în ulti
mele meciuri, Maria Alexandru a 
învins-o cu 2—0 pe Magos, cu 2—1 

preună cu D. Ținea. Cupa a reve
nit însă înotătorilor de la Șc sp. 
Reșița (cu numai 6 succese), care 
au totalizat 6575 p, devansînd pe 
Crișul cu 5571 p șl Șc. Generală 
54 București cu 2808 p.

Iată și clasamentele individuale 
pe categorii de vîrstă : CATEG. C
— FETE : 1. Mădălina Ilieșî (Șc. 
sp. Brăila) 426 p, 2. Flavia Mladin 
(C.S.M. Clui) 382 p. 3. Carmen Mo
ser (Reș.) 325 p ; BĂIEȚI i 1. Ște
fan Nicolae (Șc. sp. Ploiești) 338 p,
2. Cornel Neagrău (Crișul) 335 p,
3. Ioan Adam (Cr.) 313 p ; CA
TEG. B. — FETE : 1. Anca Cîm- 
pianu (C.S.M. Cluj) 409 p. 2. Irl- 
nel Pănulescu (Petrolul) 362 p. 3. 
Andrea Steriu (Sc. 54) 340 p ; BĂ
IEȚI î 1. Dan Ținea (Cr.) 413 p,
2. Cr. Banu (Șc. sp. Galați) 366 p,
3. Constantin Drăgan (Cr.) 326 p ; 
CATEG. A — FETE • 1. Mihaela 
Georgescu (Petr.) 403 p, 2. Maria
na Marin (Reș.) 352 p, 3. Valeria 
Vlăsceanu (Petr.) 327 p ; BĂIEȚI i 
1. Horatiu Neagrău (Cr.) 404 p, 2. 
Dragoș Nanul (Șc. 54) 368 p, 3. Al. 
Szabo_ (C.S.M. Cluj) 324 p.

în încheiere — lista noilor re
corduri i Cornel Neagrău 1:19,3
— 100 m delfin. 2:56,3 — 200
m mixt, Viorel Mihalcea 1:30,6
— 100 m bras, Șc. sp. Brăila 2:40,4
— 4 X 50 m mixt băieți la categ.
C ; Dan Ținea 2:37,2 — 200
m spate, 2 :39,8 — 200 m mixt, 
Anca Cîmpianu 32,6 — 50 m del
fin, 29,7 — 50 m liber, 2 :30,7 — 
200 m liber, Șc. sp. Reșița 4:56,0
— 4 x 100 m liber fete și Crișul 
4:39,5 — 4x100 m liber băieți la ca
teg. B: Ladislau Szakadati 32,2 — 
50 m spate. Lucian Orei 27,7 — 50 
m liber, Mihaela Georgescu 37,9 — 
50 m bras, 2 :38,9 — 200 m mixt și 
Alexandru Szabo 33,9 — 50 m 
bras.

Adrian VASILIU

GHEORGHE NACHE, PE PRIMUL IOC EA TURNEUL
INTERNATIONAL DE JUDO AL CEHOSLOVACIEI

La Jablonec s-au desfășurat, 
sîmbătă și duminică, întrecerile 
Turneului internațional de judo al 
Cehoslovaciei, competiție la care 
au participat sportivi din Bulgaria, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria, U.B.S.S. și Cehoslovacia 
(cu cîte 4—6 concurenți la fiecare 
categorie). La acest turneu o ex
celentă comportare a avut Gheor-

IOSIF TISMĂNAR VICTORIOS LA ON MARE TORNEO 
INTERNAȚIONAL OE POPICE iN IOGOSLAVIA 

iugoslavi, printre care și pe N. 
Dragas, campion al lumii. Tismă- 
naru și Mariana Constantin au o- 
cupat locul secund la proba de 
perechi mixte. Clasamentul tur
neului masculin i 1. I. Tismănar 
(România) 1916 p d (1002 în manșa 
I și 914 în manșa a Il-a), 2. M. 
Sterjai 1912 p d, 3. N. Dragas 1909 
p d (ambii din Iugoslavia). în 
turneul feminin : 1. Floriana So
bol (Iugoslavia) 896 p d... 7. Ma
riana Constantin (România) 820 
p d. La perechi mixte : 1. Dragas 
— Sobol (Iugoslavia) 2805 p d. 2. 
Tismănar — Constantin (România) 
2736 pd.

în localitatea iugoslavă Lyuto- 
mer s-a disputat tradiționalul tur
neu internațional de popice „CU
PA RADENSKA", la care au par
ticipat sportivi din 7 țări. Repre
zentantul țării noastre, Iosif Tis
mănar, vicecampion mondial, a a- 
vut o comportare foarte bună în 
proba masculină, cîștigînd primul 
loc. El a întrecut doi popicari 

pe Grofova și a pierdut întllnirile 
ou Hendriksen (0—2) și Lottaler 
(1-2).

Turneul masculin a fost domi
nat de jucătorul suedez Kjell 
Johnasson, care a cucerit primul 
loc, totalizînd 10 victorii. Iugoslavul 
Anton Stipancici cu 8 victorii a 
ocupat locul doi, urmat de cam
pionul mondial, maghiarul Istvan 
Jonyer, tot cu 8 victorii. în con
tinuare clasamentul se prezintă 
astfel : D. Surbek (Iugoslavia) — 
7 v. ; S. Bengtsson (Suedia) — 7 v.; 
M. Orlowski (Cehoslovacia), J. Se
cretin (Franța), I. Kunz (Ceho
slovacia) cu cîte 5 victorii, S. 
Sarkoian (U.R.S.S.) 4 v. ; G. Ger- 
gely (Ungaria) 3 v. ; A. Strokatov 
(U.R.S.S.) 3 v, și J; Boerzei (Un
garia) — 0 Victorii.

La Miinchen a continuat Campionatul mondial de hochei pe gheață, 
grupa A. Echipa U.R.S.S. a învins Polonia cu 13—2 (3—0, 7—0, 3—2). 
iar Suedia a dispus de S.U.A. cu 7—6 (3—0, 6—0, 4—0). Conduc, neîn
vinse, echipele U.R.S.S. și Cehoslovaciei, ambele cu cîte 6 p. în foto : 
fază din meciul Suedia — Polonia, încheiat cu scorul de 10—0 in favoa

rea suedezilor.

ATLETISM • Rezultate din con
cursul de la Austin (Texas) : pră
jină — Roberts 5,51 m: greutate — 
Feuerbach 20,45 m; înălțime — Sto
nes 2,16 m; 100 y — Collins 9,5 ; 
120 yg — Shipp 13,7. La San Fran
cisco : 1 milă — Jipcho 4:01,7; greu
tate — Oldfield 22,11 m.

BASCHET • Finala ..Cupel Albert 
Schweitzer" (juniori), la Mannheim: 
S.U.A. — Turcia 98—85.

CICLISM • După cursele dispu
tate In ultima săptămînă. Eddy 
Merckx conduce autoritar în clasa
mentul Trofeului „Super Prestige 
— Pernod" — 155 p, urmat de J. 
Zoetemelk — 55 p. o Polonezul R. 
Szurkowșki a cîștigat cursa de ama
tori de la Beaconsfield (Anglia), în
vingînd la sprint pe englezul Ed
wards șl belgianul Calstcr — 171 km 
în 4 h 06:59.

NATAȚIE • înotătorii japonezi au 
ctștlgat alte două probe in campio
natele internaționale de la Tokio : 
200 m mixt — T. Yanadate 2:14.6::; 
200 m (f) — Tasue Hâtsuda 2:22.84. 
Pe 200 m liber, australienii s-au im
pus prin Sonya Gray, la feminin — 

ghe Nache, care s-a clasat pe pri
mul loc la categoria semigrea, In- 
treeîndu-și toți adversarii prin yu- 
sei-gachi (superioritate tehnică) și 
prin ippon (înainte de limită). Alți 
doi judoka din lotul țării noastre 
au ocupat locul 3 : Loghin Lazăr 
(cat. semimijlocie) șl Constantin 
Știrbu (cat. semigrea).

S-a încheiat turneul internațio
nal de tenis de la Tucson (Arizo
na), organizat de A.T.P. în finala 
desfășurată duminică, australianul 
John Alexander a reușit să-și ad
judece primul loc al probei de 
simplu, invingindu-1 pe campionul 
român Ilie Năstase în două se
turi : 7—5, 6—2. Năstase n-a .mai 
reușit să reediteze jocul bun din 
fazele anterioare ale întrecerii, 
slăbind pe parcursul partidei; in
comodat în special de regularita
tea serviciilor adversarului său. El 
termină, totuși, pe un onorabil 
loc doi, în compania celorlalți 
ași ai rachetei.

învingătorul lui Năstase este

2:06,04 șl G. Windcatt. la masculin
— 1 :58.76.

GIMNASTICA • Concursul de la 
Moscova a revenit lui V. Klimenko, 
la masculin șl Nelli Kim — o nouă 
speranță a gimnasticii sovietice — la 
feminin.

FOTBAL • Echipa Tunisiei s-a 
calificat pentru turul trei al „Cupei
\\\\\\\\\\\\\^

PE SCURT
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
Africii", învingînd Algeria, la Oran, 
cu 2—1 (în tur 1—1). • După cum 
am mai anunțat, joi se dispută. In 
capitala Spaniei, meciul Atletico Ma
drid — Independiente Buencs Aires, 
finala Cupei intercontinentale. • Iată 
programul semifinalelor Cupelor eu
ropene (partide tur), de miercuri : 
C.C.E. : St. Etienne — Bayern Miin- 
chcn. Leeds — Barcelona ; Cupa 
cupelor : Ferencvaros Budapesta — 
Steaua roșie Belgrad. Dinamo Kiev
— Eindhoven; Cupa U.E.F.A. :

BOXERI ROMÂNI
PESTE HOTARE

C. VĂRAN ÎNVINGĂTOR
LA SOFIA

La Sofia s-au încheiat reuniuni
le turneului internațional de boxi 
pentru „Cupa Strandjata". Un fru
mos succes a repurtat pugilistul 
român de categorie semigrea Con
stantin Văran, care a obținut me
dalia de aur, învingînd în finală 
la puncte pe sovieticul V. Ro- 
menski.

La categoria grea, bulgarul A. 
Suvandjlev a dispus la puncte de 
cubanezul Roberto Taylor. Iată 
ceilalți învingători (de la semi- 
muscă la mijlocie) : A. Nikolov 
(Bulgaria), G. Kostadinov (Bulga
ria), C. Andrejkowski (Bulgaria), 
A. Rașidov (Bulgaria), D. Sevilev 
(Bulgaria), D. Estable (Cuba). P. 
Jankov (Bulgaria), I. Iliev (Bulga
ria) și. I. Anghelov (Bulgaria).

★
Turneul Internațional de box 

de la Budapesta, organizat de clu
bul „Honved", s-a încheiat cu suc
cesul pugiliștilor maghiari, care 
au cucerit victoria la 7 din cele 
11 categorii. Iată învingătorii fina
lelor : Gedo (Ungaria), Orbân (Un
garia), Ndmeth (Ungaria), Badarl 
(Ungaria), Echaide (Cuba), Du- 
dinski (U.R.S.S.). Marton (Unga
ria), Garbey (Cuba), Jakab (Unga
ria), Toth (Ungaria) și Stevenson 
(Cuba). Patru boxeri ai clubului 
Steaua București au obținut me
dalii de bronz : Chirictiță (cocoș), 
Buzduceanu (pană), Dia (ușoară) 
și Truță (semimijlocie).

cel mai bun reprezentant al gene
rației „intermediare" de tenismani 
australieni. Lider In grupa roșie a 
Circuitului W.C.T.. John Alexan
der este virtual calificat în tur
neul final „de 8". de la - Dallas. 
Anul trecut. Năstase s-a întîlnit 
de două ori cu Alexander, pjer- 
zînd' la Miami (6—7, 3—61. dar cîs- 
tigînd la Monte Carlo (7—6, 6—41. 
Australianul a jucat și în tara 
noastră, disputînd finala „interna
ționalelor" de la Mamaia, în 1968, 
tot în compania lui Năstase (în
vingător cu 6—4, 11—9, 6—2).

în continuare — dună știri ne
confirmate încă — IHe Năstnce 
urmează să evolueze în turneele 
din Spania. începînd cu col do ]a 
Barcelona, alături de ceilalți te
nismani români din lotul repre
zentativ.

VOIEIBAHȘTII ROMÂNI
PE LOCUL III LA BRATISLAVA

în turneul internațional mascu
lin‘de la Bratislava, s-au desfășu
rat ieri partidele finale. Echipa 
României, clasată pe locul al doi
lea în grupă, a întîlnit, în meciul 
pentru locurile 3—4, formația Cu
bei, în fata căreia a cîstieat cu 
3—2 (16, 13, —7, —10, 14). în con
tinuare s-au clasat. în ordine 3 
Bulgaria* Iugoslavia. R.D. Germa
nă. Cehoslovacia B. Ungaria si 
R.S.S. Bielorusă. Rezultatul me
ciului Polonia — Cehoslovacia A 
(loc. 1—2) nu nc-a parvenit pînă 
la închiderea ediției.

■A*
La SzOmbathely (Ungarla>, a 

început turneul internațional de 
volei feminin, dotat cu „Ctipa Sâ- 
varia“. Echipa reprezentativă a 
României a întîlnit formația Bul
gariei, pe care a întrecut-o. după 
două ore si jumătate de ioc. eu 
3—2 (—15, 12, 13, —8,13). în alt 
meci : Cuba — Ungaria (tineret)
3—1.

Twente Enschede — Juventus Tori
no, Koln — B. Mdnchengladbach (o 
singură manșă, joi).

LUPTE în concursul de „libere* 
de la Sofia, luptătorul român Ion 
Marton s-a clasat pe locul 3 la cat. 
100 kg, in care victoria a revenit 
bulgarului D. Kostov. La cat. 32 kg. 
Ion Arapu a ocupat locul 5. Tn total, 
luptătorii bulgari au cîștigat la șapte 
categorii, iar cei sovietici la trei.

RUGBV • In cadrul campionatu
lui european „Cupa F.I.R.A.“, la 
Madrid, echipa Italiei a dispus de 
cea a Spaniei cu 19—3 (3—3).

ȘAH • în prima rundă a turneu
lui de la Las Palmas : Liubojevici — 
Pomar 1—0, Mecking — Visier l—o, 
Petrosian — Larsen șl Olafsson — 
Hort remize.

TENIS • Jucătorul sovietic A. Me- 
treveli a cîștigat turneul de la Was
hington. învingîndu-1 cu fi—3. 7—5 
pe pakistanezul Haroun Rahim o Tn 
finala concursului de la Monaco : 
Marzano — Beust 6—2, 6—3.

VOLEI ft La Istanbul, selecționare 
din lt țări participă la competiția 
feminină „Cupa primăverii". In pri
mul joc : Franța — Spania 3—-n.
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