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9 DEPUNEREA UNEI COROANE LA MONUMENTUL LUI 
JOSE RIZAL • INALTII OASPEȚI ROMÂNI AU PARTICIPAT 
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In dimineața zilei de joi, 10 

aprilie, președintele Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o coroană de 
flori la Monumentul statuar al lui 
Jose Rizal, erou național al po
porului filipinez.

înalții oaspeți sînt întîmpinați de 
generalul Romeo C. Espino, șeful 
Marelui Stat Major al Forțelor 
armate filipineze. Ceremonia înce
pe cu onorurile militare, care se 
desfășoară în fața monumentului. 
Fanfara intonează imnurile națio
nale ale României și Filipinctor, 
în timp ce răsună salve de artile
rie.

★
Joi dimineața, după ceremonia 

de la Monumentul Iui Jose Rizal, 
președintele Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
îmbarcat Ia bordul iahtului prezi
dențial „Ang Pangulo", împre
ună cu președintele Ferdinand 
Marcos și doamna Imelda Romu
aldez. Marcos. Iahtul se îndreaptă 
spre extremitatea sudică a peninsu
lei Bataan, unde are loc comemo
rarea luptelor eroice de la 9 apri
lie 1942 pentru apărarea libertății 
poporului. Ca semn de aleasă 
atenție președintele Marcos a 
aninat cu o. zi desfășurarea so
lemnităților, astfel incit oaspeții 
români să poată lua parte la 
aceste manifestări.

★
La bordul iahtului prezidențial 

..Ang Pangulo", au început joi di
mineața convorbirile oficiale între 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicoiae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Filipine, 
Ferdinand Marcos.

Cu acest prilej, între cei doi 
șefi dc stat a avut loc un amplu 
dialog de lucru, cu abordarea di
rectă a căilor și mijloacelor pri
vind probleme de colaborare și 
cooperare între România și Fi
lipine.

★
La bordul iahtului prezidențial 

„Ang Pangulo", în timpul reîn
toarcerii spre portul Manila, are 
loc un dejun oferit de președin
tele Marcos și doamna Imelda
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® O autostrada fără... refugii 

• Dobrău in lot... • Dudu Geor- 

gescu visează „gheata de aur" 

>• Spania - Scoția, minut cu minut

A fost odaîă, la Madrid...
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Ieri, dimineața, „tricolorii au 
intrat în linia dreaptă pentru Ma
drid" — cum spunea Dudu Geor
gescu la întîlnirea internaționali
lor, în fata sediului F.R.F. „O li
nie dreaptă în care nu mai e nici 
un loc de parking" — adăuga Sa
mos...

Așadar, „tricolorii" s-au adunat 
pentru cel mai mare examen al 
anului 1975. Un examen care va da 
(sau nu) densitate tuturor celor
lalte întîlniri din acest an de vîrf 
al echipei naționale.

Care ar fi noutățile ? Mateescu, 
indisponibil, a părăsit Iotul. în 
■locul lui a fost selecționat Dobrău, 
un mai vechi candidat la... „cla
nul tricolorilor". Odată cu această 
ultimă modificare, lotul dc 17 a 
căpătat o configurație definitivă. 
„Poate că, pentru prima dată, 
după trei ani sau. mai exact, după 
cele trei meciuri cu Ungaria, echi
pa națională pare din nou un tot 
omogen, adică pare o echipă" — 
spunea, tot ieri, tov. Mircea An- 
gelescu, vicepreședinte al F.R.F.

La această primă întîlnire, ma
joritatea „tricolorilor" manifestă 
un frumos optimism. Dinamoviștii 

Komualdez Marcos în onoarea 
oaspeților români, prilej de a con
tinua dialogul de lucru început în 
primele orc ale dimineții. Con
vorbirile oficiale sint prelungite 
și după prînz, pe puntea de la 
pupa, unde cei doi șefi de stat și 
colaboratorii lor examinează căile 
și domeniile care oferă posibilități 
de intensificare a relațiilor de 
prietenie și cooperare între cele 
două țări și popoare.

Dejunul și convorbirile s-au 
evidențiat atît printr-un pronun
țat caracter de lucru, cit și prin- 
tr-o ambianță de caldă cordiali
tate și prietenie.

In cursul 
prezidențială 
Manila.

după-amiezii, nava 
s-a întors în portul

★
la Centrul cultural 

doamna Imelda Ro-
Joi seara, 

din Manila, _______ ___ __
muâldez Marcos, președinte fon
dator al acestei insfitutii, a oferit 
un spectacol de gală în onoarea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Ceaușescu și a tovarășei 
Ceaușescu.

Nicolae
Elena

După spectacolul de gală, pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, președin
tele Ferdinand Marcos și doamna 
Imelda Marcos. împreună cu ce
lelalte persoane oficiale, au vizi
tat Expoziția de carte romanească 
și filipineză, deschisă, zilele aces
tea la Centrul de cultură din Ma
nila. cu ocazia vizitei in Filipînc 
a inalților oaspeți români. In cele 
două standuri ale expoziției sînt 
prezentate, la loc de frunte, vo
lumele tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și -reședintclul Ferdi
nand Marcos.

★
Președintele Nicoiae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, joi seara, la un dineu 
intim oferit in cinstea lor, la pa
latul „Ang Maharlica", de pre
ședintele Ferdinand Marcos și 
doamna Imelda Romualdez Mar
cos.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.
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Mezinii Crișan și Bălăci, încadrați de... 94 de tricouri ale echipei naționale: 
Foto : Dragoș NEAGURadu Nunweiller și Mircea Lucescu 

sînt încă sub impresia victoriei 
categorice asupra Sportului stu
dențesc. Mai obosiți par tinerii 
craioveni Bălăci și Crișan, evident 
marcați de efortul depus la Rm. 
Vîlcea. Cel mai bine dispus este 
Dudu Georgescu, care începe să 
cocheteze cu ideea că va cuceri 
„Gheata de aur“ a revistei Fran
ce Football. „Dacă aș păstra tem- 
po-ul, s-ar putea să ajung la 30 
de goluri, și n-ar fi exclus să mă 
aflu printre primii".

Cornel Dinu resimte o durere 
persistentă, în urma accidentului 
de la Pitești. Cînd i se pune în
trebarea directă i „Vei juca. Di- 
nule zîmbește, potrivindu-și cu 
grijă piciorul i ,,Voi face tot po-
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De azi, in sala Floreasca
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CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE"
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GIMNAȘTI Șl GIMNASTE DIN 11 TARI

Alina Goreac, principala favorită a

I

I

De astăzi, timp de trei zile. Iu
bitorilor de gimnastică din Capi
tală li se oferă prilejul de a ur
mări, în șala Floreasca, un Inte
resant spectacol sportiv : Campio
natele internaționale ale României, 
competiție dotată cu trofeul 
„Gheorghe Moceanu*. Participarea 
unor gimnaste șl gimnaști de bună 
valoare din 11 țări constituie un 
motiv serios de a aștepta de la 
acest concurs o dispută de bun 
nivel tehnic, în care participanții 
vor prezenta noile exerciții libere 

Ipe care le-au pregătit după „mon
diale".

Cum este si firesc, tara noastră 
Cum este șl firesc, țara noastră 

prezintă cel mai valoros lot de 
> care campionul 

mondial la inele, Dan Grecu, Mi-I prezintă cei i 
sportivi, între 
mondial la ine

multe ori în 
Santiago Ber- 
face haz 
Olteniței.
i-a prezis

sibilul. Nu joci de 
viață pe stadionul 
nabeu". Răducanu 
necaz pe tema 
„mag" din Giulești 
va primi un gol de la Stamanichi 
și Răducanu încearcă o justifica
re l „N-o să mă credeți, dar a tras 
excepțional lovitura liberă".

Mircea Lucescu citește și reci
tește echipa Spaniei, publicată în 
„Sportul". Reflectează cu glas ta
re : „Au și ei, se vede bine, pro-

de 
Un
că

loon CHIRILA

(Continuare în pag. 2-3)

concursului feminin, evoluind la birni 

hai Borș, Ștefan Gali, Gh. Iușan, 
iar la feminin Alina Goreac, Anca 
Grigoraș, Aurelia Dobre, Paula 
loan, luliana Marcu. Neîndoios, cu 
toții așteptam cu mult interes 
evoluția Nadiei Comăneci, princi
pala noastră speranță pentru a- 
propiatele Campionate europene 
din Norvegia, dar Nadia Comă
neci, împreună cu Nicoiae Opres- 
cu au fost desemnați să reprezinte 
țara noastră la „Turneul campio
nilor", care urmează să se desfă
șoare mîine în capitala Angliei.

De bună seamă, competiția ce 
începe azi, la ora 17,39. în sala 
Floreasca, ne reține, desigur, in
teresul și prin participarea unor 
gimnaste și gimnaști de peste ho
tare, între care i-am aminti pe 
Nina Voronina și Serghei Busse 
(U.R.S.S.), Amelia Lazarova și 
Valeri Iordanov (Bulgaria), Eva 
Poradkova șl Pavel Janicek (Ceho
slovacia), Marta Kelemen (Unga
ria).

Astăzi este programat concursul 
masculin, mîine cel feminin, iar 
duminică dimineață — finalele pe 
aparate (dc la ora 11). în toate 
cele trei zile de întreceri sportivii 
vor evolua cu exerciții liber a- 
lese.

La acest concurs elevii au intra
rea liberă.

I
I

TURNEUL „CENTURA DE AUR"

UN PRILEJ DE AFIRMARE
PENTRU BOXERII ROMANI
Ne mai despart trei zile de data 

la care, în Palatul Sporturilor și 
Culturii din Capitală, va suna gon
gul inaugural al celei de-a IV-a 
ediții a turneului internațional de 
box „Centura de aur“, competiție 
care, cu fiecare an, cîștigă tot mai 
mult în popularitate- Participarea 
numeroasă și extrem de valoroasă 
(în acest an) face ca întrecerile să 
se anunțe foarte dificile pentru 
pugiliștii români. Conștienți de 
acest fapt, tehnicienii noștri au 
condus cu multă grijă pregătirile 
boxerilor care și-au cîștigat drep
tul de a participa la această pres
tigioasă competiție. Acum, prepa
rativele sînt aproape încheiate, cei 
aproximativ 70 de pugiliști români 
sînt gata de start.

Firește, cu toate dificultățile 
acestor întreceri, nutrim speran
ța că și de data aceasta reprezen
tanții noștri se vor prezenta la 
înălțimea prestigiului de care se 
bucură boxul românesc în arena 
internațională, dind satisfacția cu
venită miilor de iubitori ai „no-

I
I

Școala sportivă din Brăila’ a 
inițiat o competiție sportivă atle
tică dotată cu „Cupa școlilor spor
tive", prima ediție, închinată zilei 
de 1 Mai. Ea s-a desfășurat pe 
stadionul municipal cu participa
rea a peste 200 atleți, juniori III, 
de la școlile sportive din Galați, 
Buzău, Constanța. Focșani și 
Brăila. -în urma întrecerilor, pe 
locul I s-au situat reprezentanții 
brăileni, care au cucerit 18 victo
rii din 38 de probe, locul II re
venind reprezentanților gălățeni, 
cu 10 victorii, iar locul III spor
tivilor din Constanta, cu 7 vic
torii. A fost prima întrecere de 
atletism în aer liber.

Traian ENACIIE, coresp.

I
SIMULTANE SI CONCURSURI 

DE ȘAH LA DINAMO VICTORIA

I
I
I
I
I
I

Au fost clțiva ani în care șa
hul apărea oarecum vitregit în 
cadrul asociației sportive Dinamo 
Victoria. Din 1973 însă, se poate 
spune că această disciplină și-a 
intrat în drepturi : în primăvara 
anului amintit s-a înființat o sec
ție de șah (președinte Ion Gogî- 
lea). Imediat în cadrul asociației 
au început să fie inițiate compe
tiții cu caracter de masă. In multe 
din cercurile sportive respective 
s-au organizat întreceri pe echipe 
sau individual. S-a format atunci 
și o echipă a asociației (Marin 
Dumitrescu, Constantin Iloltea, 
Radu Roșu — instructor. Anton 
Dumitru, Ion Cojocariu, Elena Pă- 
dureanu. Nicoiae Zainea, Ilie Dra- 

(Continuare in pag. 2-3)

bilei arte" din România. Boxeri ca 
Simion și Calistrat Cuțov, Cons
tantin Gruescu. Gabriel Pometcu, 
Sandu Tîrîlă și mulți alti tineri 
mai puțin încercați în marile con
cursuri internaționale, ca Teofil 
Ghinea, Paul Dragu, Dinu Condu- 
rat, Gheorghe Ciochină, Constantin 
Văran, Mircea Simon vor juca ro
luri importante în competiția ce 
începe luni, la ora 15.

în absența unor sportivi consa- 
crați, ca Alee Năstac (mijlocie),' 
Costlcă Dafinoiu (semigrea), Ion 
Alexe (grea), inapt! de concurs din 
motive de sănătate, la categoriile 
respective au fost înscriși pugiliști 
tineri, remarcați în ultimele com
petiții, ca Nicoiae Chipirog (mij
locie), Vasile Croitoru (semigrea) 
și Mircea Simon (grea). Evident, 
iista participanților români la tur
neul „Centura de aur" este lungă

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)



SEZONUL DE CANOTAJ A DEBUTAT PROMIȚĂTOR De azi la Timișoara

.Cupa Steaua", competiție care a 
Inaugurat sezonul 1S35 la canotaj, 
ne-a merit pnlejul citorva însemnări 
pe care le socotim interesante, eu 
atit n>ai mult cu cSt această între
cere a prefațat campionatele repu
blicane ue fond ; programate la Ti
mișoara. pe Bega, la finele săptămâ
nii viitoare.

u> primul rînd vom specifica fap
tul că majoritatea componenților to
tului masculin al țării au dovedit cu 
prilejul „Cupei Steaua" că abordarea 
mai timpurie a pregătirilor speci
fice, pe apă, a fost o inițiativă foarte 
bună, aduclnd schllișlilor o dezinvol
tură pe care in alți ani nu aveam 
prilejul s-o remarcăm dedt mult 
mai tîrziu, spre mijlocul sezonului. 
Apoi, interesant de remarcat este și 
faptul că încă de la prima competi- 
tie a anului se face vizibilă o riva
litate de bun augur între componen
ța lotului reprezentativ. Această ri
valitate nu poate decit să stimuleze 
și mai mult interesul In pregătiri al 
schiliștilur noștri fruntași, aflați în 
lata unui sezon deosebit de impor
tant — cel preolimpic.

Succesul neașteptat al cuplului dl- 
namovist Nicolae Simion — Brnest 
Gali in proba de 2 l.c. și clasarea 
echipajelor Nistoroiu — Agb șl Nau- 
mencu — Fapp înaintea vicccampio- 
nilor lumii lUc Oanță — Bumitru 
Grumezescu constituie, fără doar și 
poate, preludiul unei lupte extrem 
de interesante In Întrecerile interne 
ale acestui an pentru supremația 
republicană la 2 f.c. Cum, însă, 
„Cupa Steaua" a programai această 
probă pe lungimea (nespedficâ) de 
4 000 de metri este foarte posibil ca 
Oahț* 
succes

și Grumezescu sâ obțină un 
facil In campionatul de viteză.

PRINTRt
• In

nouă de Io Snogov a avut loc festivita- 
teo inmînorii titlurilor de maeștri și 
maeștri emeriți ai sportului unor schi- 
iiști medcjlioți Io Campionatele mon
diale do la Lucerna, iotă sportivii core 
au primit distincțiile : Cornelia Neocșu, 
Marinela Ghiță, Elena Giurcâ, II ie Gen
ții, Dumitru Grumezescu — maeștri «me
riți ai sportului, Marlena Predescu, Ma
ria Kabat, Elena Avram, Angelica Cher- 
tic, Valeria Avram, lulîona Balaban. 
Georgeta Miiitaru și Aurelia Marinescu
— maeștri o> sportului.
• Prima competiție a anului găzduită 

de locul Herăstrău a fost „Cupa C.S. 
Școlar**, lată câștigătorii ; Senioare, 4-f-l 
rame — Metalul ; 2 vîsle — Șc. sp. 1; 
Junioaie, 4-f-1 vîsle — Metalul; 2 rame
— C.S. Școlar ; schif simplu — L Caima- 
novici (C.S. Școlar); Juniori, 4-|-1 rame
— Șc. sp. 1; 2 vțsle — Steouo; 2 f.c. — 
Steaua ; schif simplu — O. Curocica 
(Șc. sp. 1); Tineret, 2 rame -> Steaua; 
schif simplu — I. Moldovan (Steaua). 
Pc echipe, clasamentul final arată ast
fel : 1. Șc. sp. 1 — 68 p, 2. Steaua —

urmă cu cîteva zile, Io Baza

SE REIA DISPUTA
BASCHETBALISTELOR

CALUL, OMUL Șl

De multă vreme neînvinși în campionatele republicane, Ștefan Tudor,
Petre Ceapura + Gheorghe Gheorghiu vizează încă un titlu la intre- 

cerile de Jond de săptămina viitoare
formanțe, și a „simplistului" ffeorge 
Mereuță — in vizibil progres de la 
an la an.

Rubrică realizată de
Horia ALEXANDRESCU

Oricum, înfrîngcrea în concursul 
inaugural înseamnă pentru campio
nii noștri o invitație la eforturi mai 
intense, iar pentru învingătorii lor 
— o probă că... totul este posibil.

In fine, vom mai sublinia în în
cheiere evoluția promițătoare a cu
plului Ștefan Tudor — ’Petre Cea- 
pura, deciși să probeze țn acest se
zon că sînt încă apți chfg njțari per-

i

De azi, In sala Olimpia din Ti
mișoara, primele șase echipe fe
minine din campionatul diviziei A 
îșj încep întrecerile 
primului turneu al 
Disputa se anunță 1 
sântă, avîndu-se în ’ 
ta pentru titlul de 
extrem de strfnsă, 
cureștene I.E.F.S. 
fiind departajate în clasament de 
un singur punct.

înaintea acestui turneu, clasa
mentul se prezintă astfel i 1. 
I.E.F.S. 3<i p, 2. Politehnica Bucu
rești 37 p, 3. Olimpia-Construc- 
torul București 34 p, 4. Rapid 
București 32 p, 5. Crișul Oradea 31 
p, 6. Universitatea Timișoara 30 p.

lată programul meciurilor din 
sala Olimpia t vineri, dc la ora 
16,30: Politehnica — Crișul,
I.E.F.S. — „U" Timișoara, Olim- 
pia-Constructorul — Rapid ; 
simbătă, de la ora 16,30: Crișul 
— I.E.F.S., „U“ Timișoara — O- 
iimpia-Constructorul, Rapid — 
Politehnica ; duminică, de la ora 
8 : I.E.F.S — Rapid. Crișul — 
„U“ Timișoara și Politehnica — 
Olimpia-Constructorul.

din cadrul 
turului 111. 

foarte interc- 
vedere că lup- 
campioană este 
formațiile bu

și Politehnica

BALIZE
62 p, 3. C.S. Școlar
— 24 p. 5. Olimpia
— 10 p- Trofeul pus i 
rit de schifițtii Școlii

în

■ ■A 'îi?
40 p, 4. Metalul
12 p, 6. Voința 
joc a fost 

sportîVe 1.
cuce-

Timi- 
edifii

• La linele sâptămînii viitoare, 
țooro va li gazda celei de a X-a 
— jubiliare — a campionatelor republi
cane de land, închinate zilei de 1 Moi. 
întrecerile — progromate vineri, simbâtă 
ți duminică pe Bega — prevăd curse pe 
următoarele distanțe : seniori — 8 000 m, 
tineret — 7 000 m, senioare — 5 000 m, 
junioare 3 000 m >j juniori — 5 000 m.

• Competiția care va inaugura sezo
nul internațional pentru schifiștiî ro
mâni este tradiționala »> Regată Pan- 
cearevo- (Bulgaria). La întrecerile din 
acest on, prevăzute să se desfășoare în 
zilele de 17 și 18 mai, federația de spe- 
c ia litote a hotârît să participe întreaga 
garnitură feminină care a. participat Io 
C.M. de la Lucerna ; 2 f.c., 4-f-1 vîsle, 
4-Ț-1 rome și 8-4-1. Reamintim câ toate 
echipojeie au obținut medQfii la campio
natele mondiale.

PATINAJ VITEZA

NUMEROASE RECORDURI ROMANEȘTI 
PE PISTA DE LA ALMA ATA

Viteziști români, printre care trei 
membri ai loturilor republicane — 
Agntb Rusz (Șc. sp. M. Ciuc), Va- 
sile Caroș (I.E.F.S.) și Gh. I*ârv 
(Agronomia Cluj-Napoca). precum 
și reprezentanți ai clubului Dinamo 
Brașov — Ladislau Fokt, Andrei 
Brdcly, Mihail Marian ș.a. au par
ticipat la recentul concurs interna
țional de la Alina Ata, alături de 
patinatori din R.D. Germană, R.P. 
Mongolă șl U.R.S.S. Tinerii noștri 
sportivi și-au valorificat actualul po
tențial, îmbunătățind 32 dd recor
duri-de seniori și juniori. " n’ ■ î 

; Senioare : 500 m — 1. Maria ‘Sefiu-
» ■> >. ?

CAMPIONATUL DE HOCHEI
AL JUNIORILOR

După o zi de pauză, turneul fi
nul al campionatului republican de 
hochei al juniorilor continuă as
tăzi. de la ora 14, pe patinoarul 
artificial ,.23 August* din Bucu
rești, cu partidele i Liceul Miercu
rea Cjuc — Metalul Rădăuți, S.C. 
Miercurea Clud — ScoJaruJ Bucu
rești și Tractorul firașov — Du
nărea Galați. Turneul se încheie 
s îmbată.

kova (U.R.S.S.) 43,67... 27. Rusz 48,G4 
(v.r. sen. 48,90; jun. I 48,90; jun 11 
50,8), 1500 m — 1. Irina Kornienko 
(U.R.S.S.) 2:15,02... 26. Rusz 2:36,40
(v.r. 2:37,6, 2:42,2. 2:43,7), 1 <»00 m — 
1. Kornienko 1:27,58... 26. Rusz 1:38,45 
(V.r. 1:40,1, 1:42,7, 1:42,7), 3 000 m — 
1. Kornienko 4:47,95... 20. Rusz 5:24,19 
(v.r. 5:36,2, 5;42,G. 5:42,6), poliatlon —
l. Kornienko 130,488... 20. Rusz 204,030 
(v.r. 209,997; 213,816; 213,816). Junioara 
pregătită de prof. Maria Tașnadi a 
îndeplinit la senioare baremul de 
clasă internațională la 1 000 m, 3 000
m, poliatlon și a mai corectat recoc-
dirt la triatlon — 149,998 (v.r. jun. II 
156,716) și ia poliatlonul de sprint 
cu 200,845 (v.r. 220,350; 223,600;
225,450). Seniori : 5 000 ni — 1. A. Ku
dinov (U.R.S.S.) 7:17,10... 36. Coroș
8:11,20 (v.r. 8:21,0). In tentativă, ' Co
roș a realizat la 3 000 m — 4:48,3 
(v.r. 4:50,8), poliatlonul mic — 134,497 
(vj. 189,954). Au mai fost modificate 
următoarele recorduri de juniori : 
Gh. Pârv la 500 m — 42.5 (v.r. jun. 
I și II 43,7), 1000 m — 1:28,2 (v.r. 
Jun. II 1:34,7), poliatlonul de sprint
— 176,555 (V.T. jun. II 195,700); Fokt
la 1 000 m — 1: 27,2 (v.r. jun> I 1:23,2), 
poliatlonul de sprint — 176,175 (v.r. 
jun. I 194,150); Erdely la 1 500 m - 
2:13,0 (v.r. jun. I 2:21,0), 3000 m - 
4:52,3 (V.P. jun, ț 5:03,6), 5M0 m - 
8:25,81 (v.r. jun. I. POllatLon
— 190.331 (v.r. jun. I 198,355); Marian 
Ia poliatlonul juniorilor II — 207,957 
(v.r. 215,062).

BOGAT PROGRAM SPORTIV IN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII
(Urmare din pag. U

Koniircscu) care a obținut succese 
frumoase.

Șahul este acum In centrul a- 
tenției în asociația sportivă Di
namo Victoria, este iubit. Mărtu- 
jje stau simultanele organizate cu 
șahiști fruntași (V. Ciocăltea, E- 
ieonora Gogilea ș.aj, competițiile 
organizate cu prilejul diferitelor 
zile festive și, bineînțeles, actua
lele întreceri din cadrul cercurilor 
sportive, dedicate zilei de 1 Mai.

LA ROMAN, 
SUB GENERICUL „1 MAI*

Numeroase întreceri sportive se 
desfășoară în aceste zile în muni
cipiul Roman, toate sub genericul 
.1 Mai-‘ — ziua muncii. Astfel, pe 
aleile parcului din localitate s-a 
disputat un cros la care au parti
cipat peste 400 de elevi din șco
lile generale, școli profesionale și 
licee. De asemenea, a avyt loc o

atractivă competiție de atletism, 
dotată cu „Cupa speranțelor". Tot 
în cinstea lui 1 Mai a fost orga
nizat un concurs interjudețean de 
handbal, de către Școala sportivă 
de elevi din Roman. întrecerea a 
fost cîștigată la fete de Școala 
sportivă din Suceava, iar la bă
ieți de Școala sportivă organiza
toare.

C. GBOAPA-coresp.

CROS AL ELEVILOR 
DIN PANTEUMON

în comuna suburbană Panteli- 
mon a avut loc, o dată cu prima 
zi de vacanță, o întrecere de cros 
a elevilor de la Școala generală 
or. 65. La startul manifestării, dota
tă cu .Cupa 1 Mai", au fost prezențl 
aproape 1500 de tineri din cei peste 
1700 de elevi ai școlii. Acțiunea 
s-a bucurat de sprijinul deosebit 
al directorului școlii, prof. Con
stantin Luncanu si al primarului 
comunei, Gheorghe Jerca. 1

„CRITERIUL DE PRIMAVARfl" LA TENIS
ÎNAINTEA intunirilor decisive

ieri au con-în tot cursul zilei de 
tinuat întrecerile marii competiții de 
tenis pentru „‘Criteriul de primăvară*4. 
Pe terenurile Școlii sportive nr. 3, 
seniorii și senioarele au ajuns în 
pragul întilnirilor decisive. Se joacă 
partide eliminatorii pînă la desemna
rea „primilor 4°, după care jocurile 
continuă în cadrul turneelor finale, 
pentru stabilirea ordinii în clasamen
tul general.

La băieți, rezultatele înregistrate 
sînt, în general, cele așteptate. Poa
te cu excepția eliminării cluj can j.- 
lui Gh. Komoroczi — în 16-imi — dc 
către dinamovlstul brașovean L. Bu- 
karesti, la scorul de 6—1, 6—4. lată 
și alte rezultate din turul doi : Al
măjan — Bondoc 6—0, 6—1 ; Ne
meth — P. Sântei 6—1, 3—6, 6—3 ; 
A Viziru — Russen 6—1, 6—1 ; Nagy
— Daraban 6—4, 5—7, 6—0 ; Popovici
— C. Ionescu 6—-1, 6—0 ; B. Bădln —
Spătaru 6—4. 6—0 : Vîlciolu — Basa- 
rab 6—1, 6—3 ; Suto — Robu 6—3, 
6—2 ; Mita — Dragomlr 6—0, 0—6,
6—4 ; Boldor — Attl 6—2. 6-4. Turul 
trei (optimi de iinală) : Kerckcs — 
Curcă 6—4, " * ' —
Boagbe 6—1, 6- 
meth 6—4, 6—3 .
6—2 ; Popovici — Bădin 6—3, 6—4 ; 
Vilcioiu — Bukarcsti 6—2, 6—1 ; Rusu

6—0 ; Mărmureanu — 
-2 : Almăjan — Ne- 
; Viziru — Nagy G—3, 
— Bădin 6—C

De mîine la Cluj-Napoca
A lll-a EDIȚIE 

A FESTIVALULUI ȘCOLAR 
DE GIMNASTICA 

RITMICĂ MODERNĂ
Dc inline, Sala sporturilor din 

Cluj-Napoca va cunoaște animația 
marilor competiții sportive. Pe 
malul Someșului se vor întîlni ti
nere gimnaste eleve din toate ju
dețele țării pentru a se întrece 
la cea de a IlI-a ediție a festi
valului școlar de gimnastică rit
mică modernă. La etapele ante
rioare, de masă, au fost înscrise 
în concursuri peste 700 de ansam
bluri școlare, care și-au disputat 
cu ardoare dreptul de a fi pre
zente, simbătă și duminică, la În
tregirea finală din Sala sportu
rilor din Cluj-Napoca.

Organizatorii, C.C. _ al U.T.C., 
Ministerul Educației și învățămîn- 
țului și Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, au 
asigurat condiții excelente de în
trecere pentru tinerele concurente 
care, în cele două zile de con
curs, vor face dovada măiestriei 
lor sportive, lată programul l sîm- 
bătă, ansamblurile cil exercițiu li
ber ales cu elemente imjMise și 
festivitatea de deschidere ; dumi
nică : ansamblurile cu exercițiu 
liber ales și demonstrații susți
nute de componentele lotului re
publican, după care va avea loc 
festivitatea de premiere și închi
dere.

Mai inulți cititori ai ziarului 
nostru, pescari sportivi, ne-au în
trebat dacă este adevărat că în 
actualul sezon pescuitul se înche
ie mai devreme ca în alți ani ?

Adrcsîndu-ne pentru lămuririle 
necesare Asociației generale a vi- 
nătorîlor și pescarilor sportivi, am 
aflat că, Intr-adevăr, din dispoziția 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor — care 
aplicînd legea nr. 12 din 1974 (un
de se prevede o perioadă de pro
hibiție de 60 de zile) — interdic
ția începe anul acesta de la 15 a- 
prilie. în toate apele de șes și co- 
linarc, inclusiv în bazinele aflate 
in gospodărirea asociațiilor de 
vinătoure și pescuit sportiv.

Bolder Mita— Suto 6—?, 6—4 ; 
6—2, G—4.

Ieri după amiază 
sferturile de finală, 
strînse, în care n-au 
rile :
6— 4 ; 
6—0 ;
7— 6 ; 
patru 
de azi, turneul pentru locurile 1—4.

La fete — unde nu se poate vorbi 
de o participare prea bogată, abun- 
dînd absențele și ne prezentările — 
au .și fost desemnate cele patru 
pretendente la locul întîi. In sferturi 
de finală : Nunweillcr — Midgea 6—1, 
6—1 ; Groza — Boldinog 6—0. 6—1 ; 
Cotuna — Turea 6—1, 6—3 ; Butoi — 
Zuiălău w.o. Și primele rezultate din 
turneul iinal : Simona Nunweiller — 
Georgeta Groza 6—1, 7—5 ; Elena Co
tuna —fc Florica Butoi 6—4, 1—6, 6—4.

Au continuat și întrecerile de du
blu, dintre care notăm frumoasa par
tidă cîștigată de cuplul A . Viziru — 
M. Rușu în fața lut P. Mărmureanu 
și Gh. Boaghe, la scorul de 6—0, 6—3.

Radu VOIA

s-au desfășurat 
Au fost meciuri 
lipsit tie-breaku- 

Kerekes — Mărmureanu 7—6, 
Almăjan — Viziru 7—6. 4—6,
Popovici — VîlcioJu 3—6, 6—1, 
Rusu — Boldor 7—6, 6—3. Cei 
calificați își dispută, începînd

Acest Bellino II — pc care 
l-om văzut duminică triumfînd 
in premiul Americii și in pre
miul Parisului — este conside
rat de marii specialiști drept un 
fenomen, ba chiar calul cailor, 
campionul campionilor din is
toria trapului : „...dacă trebuie 
cu orice preț să-i găsim un de
fect, i-am putea reproșa că are 
capul puțin cam lung. Dar asta 
n-are importanță — zice spe
cialistul specialiștilor, Alfred 
Lefevre — un asemenea exem
plar-n-o să moi apară curînd 
pe hipodromuri..." Dar, ca să 
vedeți cum stau lucrurile, un 
cronicar foarte se
rios ce-i impută a- 
cestui' super-cal ? 
Nici prin minte nu 
vă trece. Cronica
rul unui ziar ca 
„Le Monde” susți
ne că Bellino II e 
o capodoperă care 
se adresează doar 
rațiunii, 
fiefului, 
chiului.
sită de căldură și pare descar
nată". Spre diferență de Tida- 
lium Pelo, campionul prece
dent, al cărui record a fost 
doborit de Bellino II — feno
menul fenomenelor nu va lăsa 
ochiului un sprint de 200 de 
metri care te face să-ți tremu
re binoclul în mînă de emoție 
și aduce mulțimea în starea de 
extaz și strigăt în fața frumu
seții. Bellino II ar fi glacial — 
ochiul îl vo uita, proorocește 
cronicarul hipic în termenii u- 
nui critic de artă, de poezie, 
împuțind unui cal ceea ce i-ar 
lipsi unui poem sau unui ro
man. Am auzit de poezii gla
ciale, reci — a venit vremea să 
vedem campioni de trap, armă
sari pe patru picioare „impe
cabile", care nu degajă căl
dură, emoție, „folie". Obiecția 
nu e de bagatelizat.

Omul, spectatorul, caută tot, 
mai îndărătnic și mai „sufle
tist", căldura umană, sufletul 
care se ascunde în orice meca
nism, acel tremur secret care 
face vulnerabilă, deci, dragă, 
orice forță și dă forță (emoțio-
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Festivitate de premiere la cat. semigrea : 
GII. NACHE (România), pe primul loc, V. 
Kinas (U.R.S.S.), locul 2, A. Țupacenko 
(U.R.S.S.) și C. Știrbu (treninq de culoare 
închisă), locul 3. Foto ; Gh. DONCIU

le Bulgariei, un 
judoka din lotul 
prezentativ al 
noastre, 
Nache 
grea) a ieșit victorios 
la competiția inter
națională de la Ja- 
bionec (Cehoslova
cia). Succesul lui 
che este cu atît 
valoros cu cit la 
tegoria sa 
prezențl și campionii 
europeni A. Țupacen
ko (U.R.S.S.), urcat 
de la categoria mijlo
cie la semigrea și II. 
Schulz (R. D. Germa
nă) cîștigătorul titlu
lui continental la ca
tegoria respectivă.

După cum se știe, 
la acest turneu au 
mai urcat pe podium 
Loghin Lazăr (cat. scmimijlocie) nit chiar pe A. Țupacenko. Cu un 
și Constantin Știrbu (cat. semi-- morote-gari (secerarea picioarelor 
grea) clasați pe locul 3 la catego
riile respective. •

Iată și cîteva 
ne-au fost relatate 
de antrenorul Gh. 
primul meci, Gh. Nache l-a întil-

au

Na- 
mai 
ca- 
fost

amănunte ce 
la întoarcere

Donciu. In

cu mîna) finalizat în min. 1 el a 
primit un koka (3 puncte), avan
taj pe care l-a menținut pînă în 
final, atribuindu-i-se victoria prin 
yusel-gachl (superioritate. tehni
că). Apoi. Nache a dispus de D.

La 
Prund

• S 
doua 
4^ de

Deci, in cele cîteva zile care 
au mai rămas, pescarii sportivi 
pot să-și mai încerce... norocul. 
După cit sîntem informați, pește
le a început să... muște peste tot. 
Pe Mureș (în zona Tg. Mureș, De
va șl Arad) de pildă, se prind e- 
xemplare frumoase de mreană și 
scobar. Pescarii bucureșteni au 
obținut în ultimul timp, cînd au 
fost zile mai călduroase și fără 
vini, „recolte" bune in bălțile de

pe Valea Cllnăului (la Pasărea II, 
III și IV), la Săpături II. la Bagă- 
re (Fetești) — bazine aparținînd 
de A.V.P.S. sectorul V, pe lacu
rile de pe Valea Pasării (Boltașu, 
Crețuleasca și Afumați I) — sec
torul 1, la Moara Domnească, Gă- 
ncasa — sectorul III și altele.

îrt această perioadă se poate 
vina cocoșul de munte (cu auto
rizație specială) și diverși răpi
tori cu pene și păr (în afara ce
lor ocrotiți de lege). Incepînd de 
la 10 aprilie a început viza per
miselor de port-urmă. T.R.
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(Urinare din pag 1)
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Cu zece etape înainte de „linia 
sosirii", Divizia A face o pauză. 
Pînă la 23 aprilie ne despărțim 
de campionat în scopul asigurării 
spațiului de pregătire și de jocuri 
celor trei loturi reprezentative 
prezente, în zilele care urmează, 
pe stadioane din Spania, Polonia 
și K. D. Germană. După disputa
rea a mai mult de două treimi din 
întreaga întrecere, clasamentul e 
departe de a prezenta o claritate 
totală. E adevărat, spre deosebi
re dc alte ediții, avantajul primei 
clasate s-a fixat la o consistență 
care pare că a epuizat problema 
viitoarei campioane. Dinamo a

dovan, fotbalist ale cărui defecte 
ta știm, ale cărui greșeli de com
portare nu le aprobăm, dar care 
are dreptul să arate — prin joc — 
dacă mai poate sau nu să-și con
tinue prezența în lotul luj Dinamo.

După această „escală** în tabăra 
liderului, să vedem cîteva dintre 
marile semne de întrebare pe care 
clasamentul le prezintă, la fel de 
insistent ca și la încheierea turu
lui. Se poate spune că — în a- 
ceste privințe — cele șapte etape 
scurse plnă acum — nu au rezol
vat aproape nimic, 
plet deschisă lupta pentru 

competițiilor

tru evitarea locurilor retrogradan- 
te. Trebuie să amintim că procen
tul dc periculozitate al competiției 
noastre principale e unul dintre 
cele mai ridicate din întreaga Eu
ropă (raportul : un țoc retrogra- 
dant la șase echipe) dar, în ace
lași timp, fluctuațiile așa de pro
nunțate de formă, de randament, 
de stare psihică ale formațiilor 
noastre amplifică dimensiunile și 
efectele întrecerii pentru rămîne- 
rca în prima divizie. Primăvara ni 
le-a arătat pe componentele „tri
oului codaș", Chimia, Politehnica 
Iași și F. C. Galați, evoluînd la un 
nivel net superior sezonului de 
toamnă, în vreme ce formații ca 
Jiul, Sportul studențesc, C.F.R. 
Cluj-Napoca, F. C. Constanța, „U‘* 
Cluj-Napoca, Steagul roșu, F. C. 
Argeș au arătat cu... regularitate 
crize de comportare, de atmosferă 
internă sau de efectiv. Așa s-a 
ajuns ca, astăzi, zece din cele 
optsprezece competitoare să fie an
gajate — într-o mai mare sau mai 
mică măsură — în „hora retro
gradării", dacă putem numi așa 
conjunctura nu prea veselă în 
care acestea se află. Ca întrecerea 
să fie cu adevărat sportivă, leală 
și fără momente penibile, e ne
voie dc concursul loial al celor 
direct implicați, dar și de o in
tensă, obiectivă și operativă asis
tență a forurilor diriguitoare. In 
aceste zile de pauză, ar fi bine 
să medităm la acest subiect care 
va deveni principalul în viața Di
viziei A pentru săpiăniinile care 
au mai rămas pînă la încheierea 
ediției 197475.

Eftimie 1ONESCU

In această perioadă de între
rupere a campionatului, paralel cu 
„echipa mare**, loturile de tineret 
sint proiectate. Ia rîndu-le, în pre
parative și activități internaționa
le. Din această fervoare pe toate 
planurile, tinerilor jucători le re
vine următorul program, eșalonat 
pe parcursul a numai cinci zile. 
LOTUL „SUB 23 DE ANI" ; du
minică, meci contra echipei simi
lare a Poloniei, la ora 16,30, pe 
stadionul Dinamo ; miercuri, o 
partidă. în deplasare, la Dcssau, 
in compania echipei de tineret a 
R. D. Germane. LOTUL „SUB 21 
DE ANI" : sîmbătă, confruntare 
cu echipa corespondentă a Polo
niei, în orașul polonez Kluczborg; 
mierepri, pe stadionul din Olteni
ța, meci cu formația similară a 
R. D. Germane.

33 de jucători, 
celpr"i două reprezentative, 
reuhif ieri dimineață la 
F.R.F. Convocarea,

componenți ai 
s-au 

sediul 
la ora 11, o 

oră mai tîrziu decît „echipa A“, 
pentru a se evita, probabil. Inter
ferențe care ar fi stînjenit pre
cizia și rapiditatea programului, 
ceea ce nu a putut fi evitat, piuă 
la urmă, cu desăvîrșire. Toată lu
mea ?e salută afabil, se string 
mîiniic cu căldură, de parcă nu 
s-ar fî „războit" cu mal puțin de 
24 de ore înainte, într-o etapă 
fierbinte. Vorbește în această ati
tudine, ne dăm seama, solidarita
tea mutuală proprie truditorilor 
de pe gazon. Singur, M. Sandu 
este mai abătut, tîrîndu-șl puțin 
piciorul drept. îl întrebăm din 
ochi ce s-a întimplat, și cl se 
confesează î „Sătmăreanu II m-a 
contrat, cînd eram pe punctul să-l 
depășesc. Dar nu-1 iert, i-o zic 
eu !" Culmea, peste un minut, a- 
pare în preajmă-i, Sătmăreanu II 
în persoană. Sandu vrea să spună 
ceva dar își topește protestul in
tr-un zîmbet înțelegător, dinamo- 
vistul dă din brațe cu aer con-

ELE LA APEL!
descendent, adleă „Ce să-i faei, 
n-am vrut, așa e ia fotbal !“.

• In fine, s-au reunit tu toții ți 
asistăm la apel.

„23 DE ANI" ;
Purima, Mihai, _____,
Oltcanu, Lutuță, Reldcanu, Kaiser, 
Rădulcscu, Troi, ' “ \
Răducanu, M. Sandu, Dăuilă, Ma
nea. Mulțestm.

„21 DE AN1“ : Muraru, Clipa, 
Grigoraș, M. Florin, I. Marin, Ne
grită, Onuțan, Burcea, Bișniță, 
Custov, Aeienei, Bucurcscu, Zam
fir (Dinamo), Radu II, Vrinceanu, 
Ilațieganu..; O singură absență i 
piteșteanul Zamfir, rămas atașă 
cu piciorul în ghips.

La plecare, „Reldeanii și Troi 
discută ceva ou Valentin St&nescu. 
Aflăm Că ei* silit, de fapt, rezer
vele echipei naționale ; sint aten
ționați cu <niejud jiot „sări" in 
lotul A.

Jivan, Costa*, 
Smurandache, M.

Atodiresci, IM.

lotul A. X »
■ v 11

Ion CUPEhl

ACTUALITĂȚI
MITNE, PE STADIONUL DINAMO. 

Amatorii de fotbal din Capitală, vor 
avea prilejul să urniăZedseă; miine. 
pe stadionul Dinamo, de la ora 16,15, 
o atractivă partidă internațională 
intre echipele Sportul studențesc Și 
Vasas Budapesta. Formația maghia
ră activează''îh prima divizie și ocu
pă, în prezent, după disputarea e- 
tapei a XX-o, iovul 19 în clasament, 
cu 17 punțile. In uiumul meci de 
campionat Vasas a dispus de 
M.T.K.V.M., cu scorul de 4—2. Cei 
mal ctîhoseuți Jucători ai formalici 
sint internaționalii : Meszaros (por
tar), Fabian (Fundaș) și Ku (mijlo
caș). Antrenorul echipei este fostul 
conducător tehnic al reprezentativei. 
Kudolt Tllcvszhy. Biletele s-au pus 
în vlnzare la casele stadionului Di
namo. Republicii, Agenția C.C.A. si 
C.N.E.F.S. o ;
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materializat la maximum constanța 
formației sale unde intilnim un 
grup de jucători de o necontestată 
experiență și, în plus, sudat sufle
tește. Pe acest fond, bucureștenii 
sint capabili, în momentul de față, 
de a asigura un echilibru al com
portării lor la un grad superior 
colegelor de competiție. în acest 
unsprezece, internaționalii consa- 
crați n-au înăbușit, se pare, af>a- 
riția unor elemente tinere sau 
foarte tinere. Lingă Sătmăreanu 
II, Dobrău, G. Sandu, Custov — 
dc mai multe sezoane în afirmare 
— i-am văzut — în ultimele me
ciuri — pe Lucuță, Ion Marin și 
Vrinceanu, reprezentanții genera
ției a treia, s-o numim așa ; semn 
că la conducerea tehnică ii lui Di
namo preocuparea pentru zilele 
cînd din valorosul grup al, con- 
sacraților se vor produce inevita
bilele abandonuri compctițipnale 
nu e neglijată. Cu atît mai im^r» 
e mirarea noastră că un jucă
tor; de asemenea din generați-? 
tînără, un jucător dotat pe, care 
l-am văzut de multe ori evojuîpd 
excelent în formația, de tiițcret- 
speranțe, nu își găsește mai des 
și pe o mai mare durată locjjl în 
formația întîi. Ne gîndim la ,Mol-

Tinărul Ion Marin manifestă o 
fața lui Cazan ji Marica

Foto ; Dragoș NEAGU
Candidatele sint tot cele propuse
la începerea sezonului de primă
vară — A.S.A. Tg. Mureș, Univer
sitatea Craiova, F.C.M. Reșița și 
Steaua — dar să notăm apariția 
ambițioasă a Olimpiei Satu Mare 
în plutonul fruntaș. Pentru cele 
două locuri care pot fi... trei (în 
eventualitatea prezenței cîștigă- 
loorei cupei în zona înaltă a cla
samentului, supoziție cu care ra- 
pidiștii — se Înțelege ■— nu pot fi 
de acord), ultimele lungimi vor li 
decisive.

Dacă există insă o întrecere de 
o marc intensitate, cu cele mai 
neașteptate evoluții, cu cele mai 
surprinzătoare episoade, aceasta e 
întreaga desfășurare a luptei pen-

blenicle lor. Sint intr-un moment 
de tranziție. Pentru mine, echi
pa Spaniei nu este mai puternică 
decît cea a României. Nu confund 
naționala Spaniei cu puternicele 
cluburi internaționale întărite cu 
Cruyff, Nctzer sau Keita. In ul
timii ani, am avut și adversari 
mai puternici, de care nu ne-am 
temut**. Intervine Bălăci, pe nea
șteptate : „Dacă ne-am teme, nu 
ne-am duce**. Lucescu îl privește 
cu insistență, căutînd să citească 
și în sublextul acestei replici.

Aseară, „tricolorii** au vizionat 
înregistrarea completă a meciului 
Spania — Scoția, încheiat cu re

MARGINALII LA DIVIZIA B

,P RAPID-CORIGENTĂ; F.C. BIHOR 
4 PUNCTE ÎN DEPLASARE ;

S.C BACAU JOACA LA BUZĂU!
LUN!, LOTUL DE JUNIORI 
CONVOCAT LA

în vederea Intîlnirii ... ___
pa de juniori a Ungariei (U.E.F.A. 
1976), programată joi 17 aprilie în 
localitatea Sarvaș (R.P. Ungară), lo
tul de juniori, de perspectivă, al 
țării noastre se reunește luni 14 apri
lie la Oradea. In vederea acestei ac
țiuni antrenorii O. Popescu și Gh. 
Cosina au convocat următorii 18 ju
cători : Șchiopa și lordăchcscu — 
portari, Vasiliu, Toacler, Udrea, Kai
ser, Fl. Mihai și L Cpnstantin — 
fundași, Bălan. BÎsoc, Nucă și Ball 
— mijlocași : Lupan, Chitaru, Cămă
tarii, Prcdescu, Drosser și Sirbu — 
atacanțl.

zultatul de 1—1, la Valencia. A 
fost o vizionare pur tehnică, fără 
comentarii. Fiecare și-a notat 
momentele-cheie. Astăzi diminea
ță urmează să aibă loc schimbul 
de opinii pe tema jocului Spania 
— Scoția. Apoi se va face legă
tura cu jocul de la Praga, pentru 
a se extrage argumentele pro și 
contra din această dublă întilnire 
plină de învățăminte.

Odată încheiată partea teoreti
că, astăzi, la orele 11,30, va ince- 
pe un antrenament tactic, cu ac
cent pe momentele fixe ale jo
cului, care au fost atît de puțin 
valorificate, in ultima vreme.

După-amiază, la Snagov, va 
avea loc un nou antrenament 
complex.

„Tricolorii** au promis să nu ra
teze nici un minut din cele cinci 
zile pe care le au la dispoziție 
pînă la îmbarcarea în avionul 
pentru Madrid. Aseară, Dudu 
Georgescu a încredințat, cu antici
pație, reporterului, declarația pe 
care o va face la urcarea în a- 
vion i „Acum un an și jumătate, 
intr-o seară de noiembrie, cu Di
namo, la Madrid, am fost la un 
pas de a cîștiga Ia Atletico și... 
Ayala. Pentru 17 aprilie nu am ile- 
cit o dorință : să jucăm ca a- 
tunci".

ORADEA
cu echi-

trecută, etapa a

TURNEUL ECHIPEI JIUL IN PO
LONIA. ProXitincl de perioada dc în
trerupere a câmpionalului național, 
echipa Jiul Petroșani va efectua, la 
invitația XOrthației Leeh Poznan, un 
turneu de Acei jocuri în Polonia. 
Fotbaliștii din Petroșani pleacă astăzi 
dimineață. • pe calea aerului, spre 
Varșovia, urznînd ea, din capitala 
Poloniei, Să-șl continue drumul cu 
autocarul' spre- Poznan. Prima în
tilnire este programată duminică la 
Poznan cu echipa Lech, în celelalte 
două jocuri, Jiul urmînd să întil- 
nească formații încă nestabîllte. Fac 
deplasarea următorii jucători : I. Ga
briel, Homan, Nițu. Dodu, Ton.a, 
Stoker, Mușat. Rusu. Libardl. Naghi, 
Schmidt, G. Stan, Otogu, Fildirniu, 
Popa și Roznai, însoțiți de antreno
rii Ion lonescu și Cornel Cărare. Nu 
fac deplasarea Mulțescti — reținut 
la lotul de tineret și Szabados — In 
sesiune de .exmnene.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA, IN ALB t- 
NIA. AZI urme.-r/.ă aa plece pe calea 
aerului In Altrunia, formația fero
viară din «sșul de pe malurile So- 
mețului. e.F.R.-Jștii urmează să sus
țină dotift purtide, la datele de 14 și 
17 aprilie, ■■ tn «compania unor adver
sari neclesemnați încă..

■ • »? mnU icx. ■■
MITUL RePr.hzentatîv DE II - 

NIQBI PLfcACA IN K.D. GERMAN^. 
In zilele Hfe 25 ți 27 aprilie, selecțio
nata de junieft. ă țării noastre va 
susține/ țn ’joiftlltatea Fttrstenwald, 
două jocurf aîhirale eu echipa simi
lară a 'R.nJ'TDertlMine. Tinerii noștri 
fotbaliști 'WriîrShea în R.D.G. la 24 
aprilie. ,;' '

INTlLNTREA PROGRESUL BRAII.A 
— CELULOZA CALARAȘI din' ca
drul etapei â XXII-a a Diviziei B 
(scria I),, te va disputa mîine, la 
ilrăila, cu începere de la ora 16.30.
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Duminica
XXI-a a Diviziei B a făcut, se pa
re, un pic de lumină, sus, la șefia 
seriilor. Nu vorbim de Rapid, 
pusă deocamdată la adăpostul ce
lor șapte puncte avans, ci de se
riile I și III, In prima, Progresul 
Brăila, Gloria Buzău, Metalul Plo- 
peni și Petrolul Ploiești au pier
dut „în bloc", facilitindu-î echi
pei băcăuane desprinderea la 2, 
la 4, la 5 și, respectiv, 6 puncte 
de echipele mai sus amintite. în 
seria a III-a, F. C. Bihor a cîș- 
tigat la Cîmpia Turzii, păstrînd 
un punct avans față de Șoimii Si
biu. La subsolul clasamentelor, si
tuația rămîne ia fel de încurcată. 
Unele meciuri au fost de un bun 
nivel, altele însă au plătit tribut 
acelei lupte oarbe pentru puncte, 
pentru... supraviețuire (argumente 
se găsesc destule pentru a justi
fica nivelul slab, în care pot fi a- 
semenea paradoxuri ca cel de la 
Piatra Neamț, unde Petrolul, fos
tă divizionară A, să piardă în fa
ța ultimei clasate, înfrîngere la 
care au contribuit și indisciplina lui 
Zamfir, și mofturile lui Ștefănes- 
cu. lăsați la Ploiești și sancțio
nați i Zamfir — cu o etapă sus
pendare ; ambii cu un ultim aver
tisment).

In această săptămînă, două 
jocuri au reținut atenția. Pentru 
că Răducanu și Kun au fost con- 
vocați la lotul național, Rapid și 
F. C. Bihor nu susținut miercuri 
jocurile din etapa a XXII-a. Ra
pid a pierdut din nou, de data a- 
ceasta la Oltenița. Cum a fost po
sibil ? L-am lăsat pe Răducanu să 
ne explice : „Echipa a evoluat 
slab. Jocul superficial a dus Ia 
ratări mari (Suvu, Kîșniță, Manea).

Acum n-am mai fost eu do vină, 
ci... Stamanichi de la Ș.N.O. La 
un fault de la 16 m, a executat 
lovitura liberă peste zidul de șap
te jucători, sus, la colț. Parcă a 
pus mingea acolo cu mina. Echi
pa noastră a jucat slab in conti
nuare și nu a putut să egaleze", 
în schimb, la Deva, F. C. Bihor 
învingea pe a cincea clasată, Mu
reșul, cu I—0. Kun înscria al trei
lea gol în două jocuri consecutive. 
„De altfel — ne-a spus observa
torul federal C. Mitran — inter
naționalul orădean, autorul unui 
gol de toată frumusețea (șut im- 
parabil de la marginea careului), 
a fost cel mai bun de pe teren. 
Am asistat la un meci frumos, în 
care oaspeții au evoluat foarte 
bine, aspirațiile lor la promovare 
fiind, după părerea mea, întru to
tul îndreptățite. F. C. Bihor este 
una dintre cele mai bune echipe 
din Divizia B“. Cu cele patru 
puncte obținute duminică și 
miercuri, la Cîmpia Turzii și De
va, F. C. Bihor arc în momentul 
de față trei puncte avans. Tre-' 
buie să aștepte însă pînă dumi
nică, cînd Șoimii Sibiu (locul 2) 
și Minerul Baia Mare (locul 3) 
joacă, acasă, cu Minerul Anina și, 
respectiv, cu Rapid Arad.

Dar duminică dintre multe me
ciuri interesante ale etapei a 
XXII-a a Diviziei secunde, se re
marcă partida de la Buzău, în ca
re Gloria întîlnește pc lidera cla
samentului, S. C. Bacău, aflată în 
fața celui mai greu examen de la 
începutul acestui retur. Meciul de 
la Buzău poate simplifica (sau 
încurca) lucrurile în această se
rie.

Constantin ALEXE

ABATERILE Of LA DISCIPLINA, DIN TEREN 
Șl TRIBUNE, TREBUIE CURMATE!

Cu toate masurile luate în ultima 
vreme, constatam cu mare insatisfac
ție că abaterile de la fair-play, de 
la disciplină, continuă în fotbalul 
nostru la toate eșaloanele, lată unele 
exemple :

Chiar de la prima 
rului, în Divizia C, o 
Tg. Ocna) s^a retras 
la Moinești, invocînd 
miri față de deciziile

etopă a retu- 
echipă (Oituz 
de pe teren, 

niște nemultu- 
............________ ___ arbitrului. Tot 
in Divizia C. în etapa a XVIll-a, la 
partida Textila Cisnădie — Unirea Sf 
Gheorgi.e, disputată la Sibiu, jucăto
rii formației oaspete s-au dedat la 
acte do violență față de cavalerul 
fluierului. Pină acolo- s-a ajuns, incit 
fotbaliștii au găsit de cuviință să-și 
Iacă singuri dreptate I

Un exemplu proaspăt, din' etapa 
trecută, ne vorbește de abateri da 
la disciplina sportivă și in Divizia 8. 
Abateri . petrecute la jocul Reîortul 
Săvinești — Petrolul în timpul căruia 
au fgst eliminați doi jucători : Beta ■ 
(Rălonul) pentru lovirea Intenționată 
a adversarului și Mureșan (Petrolul) 
pentru - injurii adresate conducutoilu- 
lui jocului.

Am ajuns, astfel, și ia prima liteVă 
a alfabetului... la Divizia A, eșalon 
care nici el nu face excepție de ,1a 
regulă. Miercuri, in timpul meciului 
Chimia Rm- Vilcea - Universitatea 
Cratbva, , jucătorul Șutru, de la 
Chimia, s-a repezit, în văzut tutu
ror, să.d lovească pe Bălăci, pentru 
a-i răspunde... prompt la faultul 
comis de mijlocașul craiovean. Abia 
în ultima clipă, Șutru a fost împiedi-

cat de arbitfy de a comite necugeta
tul gest. Dtir ce să mai vorbim do 
fotbaliști cînd înșiși cei însărcinat» 
să-i educe pe aceștia dovedesc iras- 
cibllitate, își dau frîu liber nervilor. 
Tot pe parcursul acestui meci. Bă
lăci a fost faultat, de un jucător 
vîlcecn, respectiv de Cincă. Era nor
mal și regulamentar ca medicul for
mației craicvene, dr. V. Frînculescu» 
să Intervină în teren pentru îngrijiri. 
Anormală a fast, insă, atitudinea lui 
și anume aceea — la un pas de în
făptuire — de a-l lovi el, in văzul 
mulțimii, pe Cincă 5 Cum i-o fi venit 
doctorului Frîncălescu cînd s-a văzut 
evacuat din teren de către organele 
de ordine

Acte de -indisciplină atît in teren, 
cît și in tribune, unde se mai găsesc 
spectafon'tefldți cu morala sportivă. 
In 'penultima’ ’ etapă in Divizia A, 
‘hemdîțumițF de -unele decizii ale or
biți ului ‘ meciului F.C. Argeș — Di- 
ndmo,’ «tiîhîi- dinfa-e’ spectatori au găsit 
de cuvii'riță- ‘să-și verse necozul 
mica g6lerief O foimației oaspete,

’ cătuită hifmai din... copii.
!h tbfcrfc cele trei eșaloane 

fdtbalutul '’nostru ou mai rămas

pe 
al

ale 
__ ______________ da 
disputat 'numeroase etope. Continuă, 
așadar, întrecerea pentru puncte, 
pentru ocuparea unui toc mai bun 
în clasament. Dar în focul luptei 
sportive, nici fotbaliștii, nici cei de 
pe banca rerer*elor, nici spectatorii 
nu trebuie să uite nici o clipă do 
îndatorirea lor principală : aceea de 
a face din „CEL MAI BUN SA ÎN
VINGĂ" cea mai respectată de.iru 
sportivă.



SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

Moldovan (Dinamo) pătrunde impetuos pe lingă Bera și va puncta Pen
tru formația sa. Fază din jocul Dinamo București — CSU Galați 

Foto : Vasile BAGEAC I
JOCURI INTERESANTE IERI, I

ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL I
Ieri după-amiază s-au desfășurat 

jocurile 
XXV-a 
handbal, 
trate :

din cadrul celei de a 
etape a Diviziei A de 
Iată rezultatele înregis-

MASCULIN
STEAUA — „U" CRAIOVA 31—19 

(13—9). îm aparență, campionii au 
dominat copios acest joc, dar rea
litatea din teren a fost alta. în 
min. 11 scorul era 5—5, în min. 
27 : 11—9. iar în min. 36 : 14—12. 
De-atia din acest moment bucu- 
reștenii încep să se concentreze 
mai mult în atac, concretizînd cu 
precizie ocaziile 
19 goluri pe care studenții craio- 
veni au reușit să 
rului nu sînt nici 
oglindind un potential ofensiv în 
c’-pștere. Principalii realizatori i 
Kicsid 7 — Steaua, respectiv Flo- 
resrii 8.

niNAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 15—12 (6—5). Echipa ex- 
dinamovistuîui Cezar Nica ne-a 
confirmat din nou marile resurse 
de care dispune, reușind cu o gar
nitură lipsită de „piesa" cea mai 
grea (Ilornea) să țină în șah pu
ternica formație bucureșteană. Cel 
mai interesant moment al jocului 
— între minutele 40 și 57, cînd de 
la 6—13, gălăteniî au ajuns la 
12—14, primind deci un singur gol 
în 17 minute I Principalii realiza- 
tori : Cosma șl Moldovan cîte 4 — 
Dinamo, respectiv Văduva 5 și Va- 
silache (o speranță !) 4. (Al. H.).

POLI TIMIȘOARA—„U" BUCU
REȘTI 22—17 (12—6). Joc nervos. 
Deși încă din primul sfert de oră

favorabile. Cele

le înscrie lide- 
elc de neglijat,

PE SCURT
BASCHET • „Cupa Iugoslaviei*, 

la masculin, a fost cîștigată 
Steaua Roșie Belgrad : 81—79 
Jugonlastika Solit, în finală

CICLISM * Cursa Gând — Wevel- 
gem a fost cîștigată de rutierul bel
gian Freddy Maertens (450 km în 
fi h 14). Cu același timp a sosit plu
tonul. cunrinzînd pe Vecbeeck, Van 
Linden. Merckx. Karstens. Moser. 
Din 153 concurentl. numai 29 au 
putut termina cursa.

FOTBAL a Aflat în vizită prin 
cîteva țări europene, Pele a sosit la 
Zagreb. Cu acest prilej, pe stadio
nul ..Maksimlr”. el a făcut o demon
strație de antrenament în fata pio
nierilor si școlarilor. • Finala sCu- 
pel Angliei*' va Ufeune, la 3 mal. e- 
cbinelo londoneze West Ham United 
si Fulham. Tn semifinale (meciuri 
re juca te). West Ham a întrecut cu 
2-—1 pc Ipswich, iar Fulham* din 
li «a secundă, a eliminat pe Bir
mingham cu 1—0 (dună prelungiri), 
e Meciuri restantă din campionatul 
englez : Luton — Everton 2—lî Lei
cester — Middlesbrough 1—0 1 Derby
— Wolverhampton 1—0; Arsenal — 
Coventry 2—0. în clasament conduce 
T»erbv — 49 n., urmată de Stoke ș! 
Everton cite 47 p. (toate echipele au 
disnutat 39 meciuri). • Real Madrid 
a autorizat pc Breitner si Netzer să 
facă parte din echina R.F. Germa
nia. care va întîlnl la 27 anrilie se
lecționata Bulgariei, în cadrul preli
minariilor C.E.

NATATIE a La Cincinnati, în pri
ma zi a campionatelor S.U.A. (bazin 
de 25 m). tnotătoarea canadiană 
Nancy Garanlck (13 ani), a stabilit 
cea mai bună performantă mondială 
la 200 v spate — 2:02.84. Două noi 
recorduri americane feminine au
fost realizate de Kim Dtfnson —
1 -.05.24 la 100 y bras șl Deena Dear- 
duff — 55.70 pe 100 y fluture, 
masculin : 100 y bras — John Hen- 
cl'On 56.16: 500 v liber — Tim Shaw 
4:22 57: 100 y fluture — Gary Hali 
48.40.

SCHI > <,,Cud3 Europei" a Progra
mat în stațiunea austriacă Mayrho- 
fen o probă feminină de slalom spe
cial. cîștigată de Danielle Debernard 
(Franța). în clasamentul general 
continuă să conducă Dagmar Kuz- 
manova (Cehoslovacia) — 120 p, ur
mată de austriecele Martina Elmer
— 117 p si Marlies Mathi's — 115 p. 
a La Livigno (Italia) au început 
C.M. universitare. Pentru prima oară, 
o sebioară sovietică a terminat în
vingătoare într-o probă alpină. 
Aleftina Askarova (21” ani) cîstigînd 
slalomul special. Cursa feminină de 
10 km fond a revenit cehoslovacei 
Blanka Paulu.

ȘATI * După 8 runde, în turneul 
de la Dortmund : Westerinen 7*/i, 
Oegaard 6, Kupreiclk 5 (1).

de 
cu

La

au evoluat fără Gunesch (eliminat 
definitiv de arbitrul VI. Cojocaru), 
studenții timișoreni au obținut 
victoria. Cei mai eficienți i Folker 
11 — Poli, respectiv Vărgălui 6. 
(C. Crețu — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
CAROM 18—16 (16—7). Din cauza 
ploii, partida nu s-a putut ridica 
la un nivel prea bun. Principalii 
realizatori i Mironiuc — 9 (Min- 
aur). respectiv I. Berbecaru 5. (I. 
Marinescu — coresp.).

DINAMO BRASOV — INDE
PENDENȚA SIBIU 32—21 (13—9).

ȘTIINȚA BACAU — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 14—11 (7—6).

FEMININ
T.E.F.S. — SPARTA MEDIAȘ 

22—7 (14—1). Joc la discreția cam
pioanelor, care puteau realiza un 
scor record dacă la începutul re
prizei secunde portarul Oprea nu 
era schimbat cu- Ionică. Formația 
oaspete a deplasat la București 
doar... 8 jucătoare 1 Principalele 
realizatoare t Doina Radu 6 și Iu- 
liana Ilobincu 6 — I.E.F.S., res
pectiv ~

„U" 
15—12 
librat. 
menținut egal, 
fiind 8—8 . Feroviarele^ 
să-șî pună bine în valoare cei doi 
interi percutanți (Stănișel și Ama- 
randei). Studentele au început să 
joace ceva mai organizat abia spre 
sfîrșituî jocului, remareîndu-se în 
mod specîal Doina Furcoi. Princi
palele realizatoare • Furcoi 6 șl 
Arghir 3 — ,.U", respectiv Stănișel 
4 si Amarandei 3 (a. v.).

TEXTILA BUIIUSI — CON
FECȚIA 15—12 (16—8). Ambele
formații au condus pe rînd la di
ferențe de 2—3 goluri, dar finalul 
mal bun al gazdelor le-a permis 
acestora să obțină victoria. Princi
palele 
Textila, 
Vieru — coresp.).

„U" TIMIȘOARA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 12—8 (8—5).
Meci plăcut, victorie destul de 
ușoară a gazdelor. Principalele 
realizatoare : Ibadula 4 și Cojoca
ru 3 — „U". respectiv Butan si 
Mihoc cîte 3. (C. Creții — coresp.).

VOINȚA ODORHEI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 14—10 
(7—6). O partidă în care 
cordat 11 aruncări de la 
pentru gazde șl 4 pentru 
Principalele realizatoare t 
10 — Voința, respectiv D. 
3. (A. Pialoga — coresn.).

„U“ IAȘI — MUREȘUL TG. MU
REȘ 9—15 (4—7) !

Pralea 5.
BUCUREȘTI — RAPID 

(7—7). Joc extrem de echi- 
Pînă în min. 35 scorul s-a 

în acel moment 
eu știut

realizatoare t Vieru 6 — 
respectiv Serediuc 8. (I.

s-au a-
7 m 1 7
oaspete.

Mikloș 
Marcov
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BOXERUL 
MEDALIE DE AUR

în R. P. Mongolă, la Ulan Bator, 
avut loc un turneu lă care au 

participat și patru boxeri români : 
Săli Adem (semimuscă), Mihai 
Donciu (cocoș), llie Gheorghe (se- 
miușoară) și Cornel Hoduț, care 
s-a clasat pe primul loc la cate
goria ușoară, după ce l-a învins în 
finală pe cubanezul Hulio Ortiz. 
I.a întreceri au participat boxeri 
din Cuba. R.P.D. Coreeană. Româ
nia, U.R.S.S. și R. P. Mongolă.

CIOCÂLTEA 
tA VRNJACKA BANJA

în runda inaugurală a turneu
lui de șah de la Vrnjacka Banja 
(Iugoslavia), Victor Ciocâltea a re
mizat cu iugoslavul Knczevicl.

MARATONISTUL C. ROȘU 
LA ATENA

Tradiționalul maraton de la Ate
na s-a încheiat cu victoria atletu
lui sovietic Iuri Laptev — 2h25:27. 
Concurentul român Constantin 
Roșu a ocupat locul 11 cu timpul 
de 2h37:36.

LA RIGA — GIMNAȘTI
Gimnaști din 22 de țări au par

ticipat la concursul de la Riga, 
cîștigat de Hiroshi Kadziama 
(Jap.) 56,8 p, urmat de compatrio
tul său, campionul mondial Shî- 
geru Kasamatsu — 56,55 p. Gim
nastul român Gheorghe Păunescu 
a ocupat locul 14 cu 53,6 p. între
cerea feminină a fost cîștigată de 
Nina Dronova (U.R.S.S.) cu 37,75 p. 
Georgeta Gabor (România) s-a 
clasat pe locul 8 cu 36,40 p.

HODUȚ — Scrisoare din Varșovia

PREGĂTIRILE OLIMPICILOR POLONEZI
De ani de zile, sportul polonez 

ocupă în ierarhia mondială o pozi
ție bună. în 1972, Polonia a obținut 
la Jocurile Olimpice de la Sapporo 
locul 15 (1 medalie și 11,5 puncte), 
iar 1st J.O. de la Miinchen — locul 
7 (21 de medalii și 158,75 puncte).

Bilanțul sportiv al anului 1974 a 
fost, pentru noi. cît se poate de 
satisfăcător. Reprezentanții Polo
niei au cucerit, la campionatele 
mondiale și europene de seniori, în 
total 92 de medalii în disciplinele 
olimpice și 23 la celelalte. Desigur 
că aceste rezultate ne fac o deose
bită plăcere, dar în același timp ne 
mobilizează pentru o pregătire și 
mai intensă. Fără o muncă asiduă 
va fi greu ca la Olimpiadele de la 
Innsbruck și Montreal să repetăm 
succesele de pînă acum. Concuren
ța internațională crește de la an la 
an. Cînd spunem aceasta, avem în 
vedere și performanțele deosebite 
pe care le-au înregistrat sportivii 
români, bulgari, iugoslavi, care în 
ultimii ani și-au cucerit noi poziții 
în sportul mondial.

în anii din urmă, polonezii s-au 
distins în sporturile pe echipe (vo
lei, fotbal, handbal). La un nivel 
ridicat se pr^intă șl cicliștii, ca- 
iaciștii, precum și luptătorii la sti
lul clasic. De asemenea, putem con
sidera ca pozitivă evoluția haltero
fililor care, după o criză de cîțiva 
ani, au început să se ridice în ie-

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
ÎN PRAGUL FINALELOR
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După prima manșă a semifina
lelor cupelor europene la fotbal, a 
cele trei competiții, devenite atît 
de populare pe continentul nostru, 
se apropie de punctul terminus al 
întrecerilor. La 23 aprilie, după 
consumarea meciurilor retur, vom 
cunoaște deci finalistele actuale
lor ediții în C.C.E., Cupa cupelor 
și Cupa U.E.F.A. Dar, înaintea a- 
cestei manșe decisive, nu sînt lip
site de interes unele amănunte 
privind partidele de miercuri 
seara în care unele formații au șl 
făcut un pas spre finală...

în C.C.E.. două rezultate scon
tate. St. Etienne, deși lider în 
campionatul francez, nu a putut 
trece de Bayern Miinchen, ocu
panta unul Ioc modest în campio
nat. Scorul alb (0—0) dă firește 
prima șansă de calificare deți
nătorilor trofeului, din echipa că
rora nu au lipsit Miiller, Roth, 
Maier. Beckenbauer. Francezii, cu 
numeros!' jucători străini în for
mație (Djurkovicî, Piazza, Lopez, 
Triandafiios), au dominat mal 
mult, fără a putea marea vreun 
gol în poarta lui Maier. în cea
laltă semifinală, Leeds United a 
întrecut cu 2—I (1—0) pe C. F. 
Barcelona, scor care-i avantajează 
în lupta pentru calificare pe fot
baliștii spanioli. Cei 54 000 de 
spectatori au asistat la un joc 
bun, în care englezii au diriiat 
jocul. Scorul l-a deschis (în min. 
9) Bremner, căpitanul echipei bri
tanice, iar ț 
venit abia în 
la unul din 
ale oaspeților (min. 65) : Reany a 
faultat un atacant spaniol, iar lo
vitura liberă executată scurt de 
Cruyff a fost reluată de Asens!

egalarea a sur- 
i repriza a doua, 

rarele contraatacuri

TURNEUL „CENTURA DE AURLL

(Urmare din pao I)
și nu putem s-o reproducem în în
tregime. Este cert însă faptul că 
turneul internațional al României 
constituie un excelent prilej de re
zolvare (directă sau indirectă) a 
unor mai vechi rivalități sportive. 
De pildă, disputa dintre C. Grues- 
cu și N. Robu, din ediția trebută 
a acestui turneu, s-a încheiat cu 
succesul tînărului pugilist brăilean. 
Acum, firește, Gruescu va încerca 

.. să dovedească faptul că rămîne 
cea mai bună „muscă" din țară. 
Este de așteptat, de asemenea du
elul, care a stîrnit în ultimii ani 
atîta interes, dintre ușorii Calis- 
trat Cuțov si Paul Dobrescu, pugi- 
liști de certă valoare, care au toa
te șansele să se întîlnească din 
nou în finala turneului „Centura 
de aur“. Va fi interesant do ur
mărit noul contact al lui Victor 
Zilberman (revenit în fruntea ca
tegoriei semimiilocie) cu elita mon
dială a categoriei.

Campionul semigreilor, Mircea 
Simon, trecut în ultima vreme la 
categoria grea, are toate șansele 
să-și măsoare forțele cu campio
nul mondial și olimpic, cubanezul 
Teofilo Stevenson. Dar, mai sînt

doar trei zile pînă la gongul inau
gural al competiției ce va menți
ne încordată atenția iubitorilor 
sportului cu mănuși din România, 
ca și din mai multe alte țări ale 
globului, ai căror reprezentanți 
sînt prezenți la startul întrecerilor.

★
Biletele de intrare Ia competiție 

au si fost puse în vînzare, înce- 
pînd do azi. la casele d» la sediul 
C.N.E.F.S.. stadionul Dinamo, la 
agenția C.C.A., agenția Loto Pro
nosport din nasajul 
sit.ate si la Palatul
Culturii.

în plasă. Englezii au protestat la 
lovitura liberă dictată de Lo- 
râux, protest soldat cu un carto
naș galben acordat lui Clarke, 
în fine, golul victoriei a aparținut 
lui A. Clarke, care a reluat bine 
pasa lui Jordan trimisă cu capul. 
Așadar, 2—1 pentru Leeds — zes
tre destul de slabă pentru revan
șa din orașul catalan.

în Cupa cupelor, un scor cate
goric (Dinamo Kiev — P.S.V. 
Eindhoven 3—0), si unul la limită 
(Ferencvaros — Steaua roșie Bel
grad 2—1). La Kiev. 100 000 de 
spectatori au aplaudat victoria 
categorică obținută de gazde 
fața unei formații fruntașe din 
campionatul olandez. Autorii go
lurilor : Kolotov (min. 17), Onis- 
cenko (min. 31) și Blohin (min. 
60). La Budapesta, crainicul pos
turilor de radio ungare a lăudat 
în repetate rînduri maniera exce
lentă în care Nicolae Rainea a 
condus meciul, încheiat cu 2—1 în 
favoarea gazdelor, prin golurile 
marcate de Branikovits (min. 45), 
Magyar (76), respectiv Savici (min. 
55)

în Cupa U.E.F.A., Twente En
schede a dispus de Juventus To
rino cu 3—1, dar mai greu decît 
arată scorul. în final, echipa Ita
liană a resimțit probabil efortul 
depus duminică în derby-ul cam
pionatului cîștigat în fața lui Na
poli. Olandezul Juring a deschis 
scorul (min. 26). Zuidema l-a 
majorat (min. 59), apoi Altafini 
(introdus după pauză) a redus din 
handicap (min. 64). dar gazdele au 
mai marcat un gol prin Zuidema 
(min. 83). Deci, în revanșa de Ia 
Torino, Juventus ar avea nevoie 
pentru calificare de o victorie cu 
2—0 1 Greu, dar nu imposibil.

în fine, o știre de ultimul mo
ment. Meciul F. C. Koln — Boru
ssia Mbnchengladbach se va dis
puta totuși, conform regulamen
tului, în două manșe (returul la 
22 aprilie).

Aseară la Kiiln : F.C. Koln — 
Borussia Monchengladbach 1—3 
(0—2) — primul meci.

rarhia mondială. De optimism dau 
dovadă și atleții. Este demn de 
subliniat faptul că atleta noastră 
nr. 1, Irena Szewinska, a primit 
din mîinile președintelui Franței, 
Valery Giscaird d’Estaing, cea mai 
mare distincție acordată de Acade
mia franceză a sporturilor.

Redacția ziarului „Przeglad Spor- 
, towy“ din Varșovia organizează în 
fiecare an un plebiscit pentru 
desemnarea celor mai buni 10 
sportivi ai anului, care se încunu
nează cu tradiționalul bal al maeș
trilor sportului. în 1974, candidați 
pentru clasamentul celor mai buni 
10 sportivi au fost atît de mulți in
cit n-am putut cuprinde nici măcar 
pe toți campionii sau vicccampionii 
lumii ! Ne dorim ca în fiecare an 
această situație să se repete !

Nu ne putem lăuda în toate dis
ciplinele sportive cu asemenea re
zultate. Cel mai mult ne afectează 
forma slabă a boxerilor, care nu 
mai repetă succesele din anii pre
cedent!. Un regres se observă și la 
scrimă, altădată una dintre cele 
mai puternice ramuri sportive la 
noi. Această situație obligă la o 
mai bună organizare a instruirii 
sportive, la mai multă muncă 
partea antrenorilor, medicilor 
activiștilor sportivi.

Dorind să obțină rezultate 
mai bune la apropiatele Olimpiade, 
Federația sporturilor din Polonia — 
care răspunde de sportul de per
formanță — caută să-și îmbunătă
țească munca. In momentul actual 
se pregătesc cadrele tinere care ’ 
vor lua startul Ia Jocurile Olimpi- • 
ce de la Moscova, din 1980.

Pentru succesele din anul 1976, 
foarte important este anul 1975. De 
aceea, putem spune că toată aten
ția este îndreptată spre pregătirea, 
în acest an. a speranțelor olimpice 
jșentru 1976.

Sintem convinși că relațiile tot 
mai strînse dintre sportivii polo
nezi și români vor constitui un ele
ment de emulație, care va duce la 
creșterea nivelului sportiv în am
bele țări și. în același timp, va a- 
duce succese în arena internațio
nală atît sportivilor polonezi, cît 
și celor români,

ANDRZEJ JUCEWICZ 
redactor-sef la „PRZEGLAD 

SPORTOWY" — Varșovia

din
Si

cit

în

TURNEE DE TENIS
NASTASE IN „SFERTURI1'

LA BARCELONA
în turneul internațional de tenis 

de la Barcelona, ultimele partide 
din cadrul optimilor de finală au 
furnizat două rezultate mai puțin 
scontate. Iugoslavul Nikola Spear 
s-a calificat în dauna columbianu
lui Jairo Velasco, la scorul de 
6—3, 6—2 ; iar tînărul jucător sue
dez Burger Andersson l-a elimi
nat pe brazilianul Edson Ma>'da- 
rino, la scorul de 2—6, 7—6, 6—4. 
în celelalte întîlniri. favoritii s-au 
impus fără emoții: M. Orantes — 
B. Praioux 6—3 6—1 ; N. Holies 
— H. J. Pldtz 6—4, 6—3 ; B. Ta- 
roezy — U. Pinner 6—3, 6—1. Tn’ 
sferturi Taroczy — Proisy 7—6, 
6—3 și Gisbert — Andersson 6—2. 
3—6, 6—4. Celelalte două sferturi: 
Năstase — Holmes și Orantes — 
Spear.

Au continuat întrecerile din ca
drul Turneului W.C.T. de la St. 

.Louis (Missouri). Iată rezultatele : 
Gerulaitis — Mayer 
6—2 ( Fairlie — Stone 
Fillol — Ruffels 6—2, 
Laver — Moore 6—2. 7—6.

4—r>,
6—4.
2-6,

^ultimele stiridultimele rezultate*
C. M. DE HOCHEI ÎNAINTEA RETURULUI

de la Univer- 
Sporturilor și

AU SOSIT 
BOXERII UGANDEZ! !

SI

Au sosit în Capitală alți 7 oas
peți ai turneului international 
„Centura de aur", cunosnuții bo
xeri din Uganda : J. Ochiră (se- 
mimuscă), J. Odwori (muscă), J. 
Iîyaruhanga (pană), A. Rojo (se- 
miusoară), V. Byarugaba (ușoară), 
V. Boege (semimiilocie) si M. Mu
rul! (mijlocie mică). Acesta din 
urmă a cîștigat anul trecut titlul 
de campion al Commonwealthului.

patinoarul acoperit din 
luat sfîrșit jocurile din 
C.M. de hochei (grupa

Aseară, pe 
Miinchen. au 
cadrul turului 
A). Reprezentativa Cehoslovaciei o între
cut cu 6—2 (3—0, 2—1, 1—1) formația Fin
landei. Intr-o partidă anterioară, echipa 
Poloniei a obținut prima sa victorie, în-

vingînd cu 5-3 (3—2, 1—0, 1—1) selecțio
nata S.U.A.

In ultimul meci : U.R.S.S. — Suedia 
3—1 (2-0, 1—1) după primele două re
prize.

Jocurile din retur încep duminică, la 
Dilsseldorf.

I. BOBÎLNEANU, PE PRIMUL LOC IN „CUPA F.R.M“ 
LA DIRT-TRACK

„Cuna F.R.M." la dirt-track a conti
nuat ieri dupâ-amiază, pe pis*a stadio
nului Metalul din Capitala, cu etapa 
a doua. I.a start s au aliniat aleraători 
de la Metalul București, Voința Sibiu și 
Rapid Arad. Duelul dintre I. Bobitnea- 
nu și Gh. Sora, aflați la eaalitate duoă 
etapa inauguialâ. s-a încheiat, de dota 
aceasta, cu victoria primului motoc*cl!st.

Răzuitele tehnice : arupa A — 1. I. R'»- 
b’lneanu (V) 10 p, 2. I. Marinescu (M) 
10 o, 3. Gh. Sora (M) 8 o ; qruoa 3 
1. A. Demian (V) 6 n. 2. Gh. DroH 
5 o, 3. M. Dohre (M) 4 p. C’ ASA-
MENTELE GENERALE : A - 1. I. Bobii- 
neanu 19 p, 2. Gh. Sora 17 p. 3. I. Ma
rinescu 17 d. în grupa B conHuce A. 
Demion cu 11 p.

p.
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