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LOR LOR REGELE HUSSEIN Șl REGINA ALIA

In aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, marți și miercuri a con
tinuat vizita oficială pe care pre
ședintele ___2„“

România, Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu o în
treprind in Iordania.

★
Ziua de miercuri, 

marcat un moment 
nală importanță in 
ții lor româno-iordaniene.

In seara acestei zile, la Palatul 
Ragadan, din Amman, a avut loc 
semnarea de către președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Hussein 
a Declarației solemne comune, a 
Comunicatului comun româno- 
iordanian și a Acordului general 
de cooperare dintre România și 
Iordania.

Ora 20,00. — In sala tronului, 
împodobită cu drapelele României 
și Iordaniei, intră cei doi șefi de 
stat împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și regina Alia.

în sală se află persoanele ofi
ciale române si iordaniene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Maiesiatea Sa regele Hussein 
semnează Declarația solemnă co
mună. Cei doi șefi de stat sem
nează apoi Comunicatul comun și 
Acordul general de cooperare.

După semnare, cei doi șefi de 
stat iși string miinile îndelung, 
se felicită reciproc, se îmbrățișea
ză in aplauzele întregii asistențe.

★
Miercuri dimineața, președintele 

Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu, împreună cu 
ministru Zeid Bifai și
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■ Reprezentativele de fotbal ale Spaniei și României 
I

Republicii Socialiste 
Și

16 aprilie, a 
de excepțio- 
istoria rela-

Nicolae 
Elena 
primul 
doamna Muna Bifai, au plecat din 
Amman cu elicopterele, îndreptîn- 
du-se spre regiunile din sudul țării.

După un zbor de o jumătate de 
oră, se zăresc contururile roșcate- 
gălbui ale unei gigantice frămîn- 
tări tectonice. Este Petra, orașul 
antic săpat în roca muntelui, cen
tru și capitală a 
străvechi popor arab 
cu Peste două mii de 
o cultură originală, 
valori artistice.

Elicopterele aterizează în fața 
clădirii administrative.

Inalții oaspeți vizitează Muzeul 
Petra. Ei admiră vestigiile stră
vechii culturi nabateene arabe, 
care a lăsat omenirii asemenea 
tezaure artistice.

înainte de plecare, la umbra a 
doi tineri eucalipți, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint rugați să 
semneze în „Cartea de onoare".

De la Petra, elicopterele ateri
zează la reședința regală de la 
Akaba. Inalții oaspeți români sint 
intimpinați de Maiestățile Lor re
gele Hussein și regina Alia. Aici, 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein are loc un dia
log cordial, prietenesc.

La amiază, regele Hussein și 
regina Alia au oferit un dejun in 
cinstea inalților lor oaspeți.

In cursul după-amiezii, cei doi 
șefi de stat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și regina Alia au 
vizitat orașul Akaba.

In continuare, regele Hussein și 
regina Alia au invitat Pe inalții 
oaspeți români la o scurtă plim
bare cu iahtul regal in Golful 
Akaba.

Inalții . . 
gazde s-au întors, în după-amia- 
za aceleiași zile, la Amman.

★
Miercuri după-amiază, președin

tele Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
cu reprezentanții ziarelor, radiou
lui și televiziunii iordaniene și co
respondenți ai presei străine acre
ditați la Amman.

★
Republicii 
tovarășul Nicolae 

tovarășa

regal

oaspeți și distinsele

Socia-

I se întîlnesc astă-seară la Madrid
| • Bălăci, înlocuitorul lui Dinu, așteaptă cu speranțe și ambiții startul partidei

| • Iordănescu, solicitat în ultimul moment, prezent la antrenamentul

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

de pe stadionul Bernabeu • Kubala amină anunțarea ,,ll“-lui definitiv

nabateenilor, 
care a creat, 
ani în urmă, 
inestimabile

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu au oferit, miercuri sea
ra, la Palatul Basman, un banchet 
oficial în onoarea Maiestăților 
regele Hussein al Iordaniei 
regina Alia.

tn timpul dineului, care 
desfășurat într-o 
caldă cordialitate, 
Nicolae Ceaușescu 
Hussein au rostit toasturi.

Elena

Lor
Și

atmosferă de 
președintele 
și regele

TURNEUL INTERNAȚIONAL

I
I
I
I

MADRID, 16 (prin telefon). De 
ieri, Madridul sportiv a intrat în 
febra fotbalului. S-au stins ecou
rile mesei rotunde televizate a 
comentatorilor de tenis care i-au 
acordat lui Ilie Năstase titlul de 
cel mai popular sportiv nespaniol 
de pe arenele... Spaniei, mult îna
intea lui Cruyff și Netzer. S-au 
stins și ecourile înflăcăratei cor
rida, de marți, de la Sevilla, ur
mărită în transmisie directă de 
întreaga capitală a Spaniei.

De ieri, fotbalul a invadat pa
ginile ziarelor. „Spania trebuie să 
cîștige" — declară Benito în zia
rul „AS" — „pentru a avea ca
lificarea în buzunar".

Echipa noastră a resimțit șocul 
lipsei lui Dinu. In avion, jucă
torii noștri erau îngîndurați. 
Dar, o dată depășit primul mo
ment al șocului, echipa a gă
sit puterea de a căuta noi 
repere. Marți seara, la lu
mina reflectoarelor stadionului 
Bernabeu, întregul lot și-a recă
pătat buna dispoziție care a cres
cut în momentul apariției lui 
Iordănescu, venit direct de la 
aeroport via Amsterdam. Antre
namentul echipei naționale a fost 
urmărit de peste 1 000 de specta
tori. Publicul a gustat, în special, 
paradele lui Răducanu intens so
licitat de... Iorgulescu.

Aici, la Madrid, fotbalistul e 
un toreador. Publicul e în extaz 
în fața virtuozității tehnice. Un 
dribling reușit e echivalent cu o 
„passada" din arena cu tauri. O 
pasă surprinzătoare electrizează 
tribunele. Acesta e și motivul 
pentru care cronicarii spanioli re
gretă absența lui Dobrin.

Azi (n.r. ieri) dimineață,

I
I
I
I
I
I
I
I.

„ CENTURA DE AUR"

13 BOXERI ROMÂNI ÎN SEMIFINALE
• Cubanezii Ayala și Boudet - eliminați I • Remus Cozma la un pas de o mare victorie • Ciu En Zo

(R.P.D. Coreeană) — adversar de temut pentru Mircea Tone • Galele de azi, la orele 14 și 18

a cele două gale de 
astăzi — care in- 

' J cearcă să nu concu
reze meciul de fotbal 

Spania — România — se 
încheie faza preliminară a 
turneului internațional de 
box „Centura de aur". Miine, 
Palatul Sporturilor și Cul
turii va găzdui reuniunile 
semifinale, pentru ca după 
ziua de pauză de sîmbătă, 
duminică dimineață să asis
tăm la finalele competiției.

Cu fiecare nouă etapă, se
lecția valorilor aduce in o- 
biectivul 
tot mai 
stirnește 
pierdut 
(Pometcu, S. Tirilă, Perez).

spectatorilor boxeri 
dotați, precum ne 
regretul de a fi 

pe drum pe alții

Marți, 
pionul 
Ciochină 
lor românești, 

Angelescu,

în gala de prînz, cam- 
„penelor" noastre, Gh. 
a deschis seria victorii- 

fiind urmat de 
I. Angelescu, M. Plocșteanu și 
P. Nedelcca. Așteptam să se în
scrie în această serie de victorii 
si G. Pometcu, unul dintre marii 
favoriți ai categoriei. Dar adver
sarul său. Li En Ciun (R.P.D.

SPANIA
Capon Benito

Del Bosque 
Rexach

Iribar
Pirri 

Velasquez 
Santillana

Camacho 
Rojo I 

Garate

Arbitru : Charles Corver (Olanda)
Stadionul Bernabeu, ora 20.30 — ora Bucureștiuluî 

Meciul va fi transmis la radio și televiziune

Lucescu Kun Nunweiller
D. Georgescu Dumitru Bălăci

Anghelini G. Sandu Sătmăreanu II Cheran 
Răducanu

colorii" s-au antrenat din nou, dar 
pe stadionul Ciudad Deportivo. 
După toate probabilitățile, se va 
recurge la formula cu Bălăci. în 
sînul echipei s-a emis și formula 
cu Sameș — „libero" și cu Sătmă- 
reanu II în linia de mijloc, dar 
ideea a fost abandonată, deoa
rece ea ar invita automat la un

Coreeană), răsturnat calculul
hîrtiei. După un meci dramatic, 
în care s-au schimbat numeroase 
lovituri, Li En Ciun a obținut 
decizia cu 3—2. Surprinzătoare a 
fost și victoria prin k.o. (în pri
mele 15 secunde de luptă 1) a po-

Surpriza de ieri : Budușan (dr.) 
elimină pe Ayala (Cuba)

(Continuare în pag. a 4-a)

------------- Din programul de azi------------
ORA 14. Pană : Alvarez (Cuba) — Ploeșteanu, Badari (Ung) — Li En 

Ciun (R.P.D.C.) ; semimijlocie : Correa (Cuba) — Tănase, Agapșa — Bhoge 
(Ug.) ; mijlocie mică : Tî.boi — Djan Fo Ren (RPDC), Cimpoiesu — Lemus 
(Ven.).

ORA 18. Semigrea : Gyorffi — Croitoru, Sanchez (Ven.) — Rubă ; ușoară: 
S. Cvțov — Rifaai (Ea.) ; C. Cuțov — Budușan ; semiușoară : bl Gafar (Eg.) 
- Vlad : Jelassi (Tunisia) — Nap.

ROMANIA

I
I
I
I
I
I
I

_l
joc eminamente defensiv. ____
introducerea lui Bălăci, Dumitru 
va reveni în fața stoperilor, adică 
în postul în care a jucat la Gua-

Prin

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

MUNCĂ SI SPORT

• SUCCESE ÎN CINSTEA
MARII SĂRBĂTORI

Ziduri. Comună așezată 
lea Rîmnicului. cu oameni 
aceste zile, ce preced sărbătorii - 
de la 1 Mai, sint angrenați, de 
dimineață și pînă la lăsarea întu
nericului, în terminarea lucrărilor 
agricole de primăvară. La Ziduri, 
și în satele aparținătoare — Zoița 
și Lanuri — în anul care a tre
cut, deși seceta nu a ocolit aceste 
ținuturi, prin hărnicia oamenilor 
de la cele trei C.A.P.-uri s-au ob
ținut 3 500 kg grîu și 3 800 kg 
porumb la hectar. ..Anul acesta — 
ne spune primarul Șerban 
—, datorită măsurilor pe care 
le-am luat din timp, prin spori
rea gradului de 
lului. sperăm să 
mai bogate".

Desigur, cum 
munca în cimp 
preocupare a oamenilor 
duri, dar aceasta nu înseamnă că 
ci nu se interesează și de alte 
aspecte care compun viața. Am 
văzut aici nenumărate antene de 
radio și televizoare, multe case 
noi, am aflat că formația de dan
suri „Drăgăicuțele" a cucerit a- 
plauze nu numai în țară ci și

pe va- 
carc în

Toma

a so-fertilizare 
recolte șiavem

estc 
' Cstc

șl firesc, 
principala 
de la Zi-

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR JUNIORI

LA TURNEUL DE LA VARȘOVIA
Tn capitala Poloniei a avut loc un 

turneu internațional de lupte libere 
și greco-romane rezervat juniorilor 
mari (13—20 ani). Sportivii români au 
evoluat cu succes. Tn întrecerile 
de lupte libere. M. Voicu a ieșit vic
torios la cat. 62 kg. C. Măndilă (cat. 
52 kg), V. Pușcașu (cat. 90 kg) șl

s-au 
Ene 
kg)

paul Prisăcaru (cat. -J-100 kg) 
clasat pe locul secund, iar I. 
(cat. 57 kg), T. Seregely (cat. 82 _.
șt I. Paiu (cat. 100 kg) au ocupat lo
cul III. La greco-romane, cele mai 
bune rezultate le-au obținut I. Prutea- 
nu (cat. 52 kg), clasat pe locul TT. șl 
șt. Rusu (cat. 68 kg) pe ăl m-lea.

în 
sc 
viște. 
asemenea tablou să lipsească toc
mai sportul.

Pe directorul școlii din Ziduri, 
prof. Dumitru Maican, l-am gă
sit intr-un consiliu pedagogic, dar 
cînd a aflat că ne interesează a- 
mănunte despre activitatea spor
tivă s-a oferit de îndată să-l supli
nească 
fizică, 
copiii 
multe 
tocmit 
dea 
zilei de 1 Mai. Pe primul loc 
se aflau întreceri la discipline ca 
fotbal, handbal, volei și tenis de 
masă, dar și acțiuni menite să 
facă și mai frumoasă baza spor
tivă a școlii și a comunei. Aces
tea sint dotate cu instalații și 
aparatură destul de completă, fapt 
care și explică, de altfel, rezul
tatele bune obținute în întrecerile 
cu comunele vecine și chiar în 
unele finale pe țară, cum este 
cazul echipelor de volei și handbal.

La rîndul ei. asociația sportivă 
a comunei, care il are ca pre
ședinte pe inimosul director al 
Căminului cultural. Menelaș Dră
gostin, organizează întreceri de 
ciclism, dotate cu „Cupa 1 Mai" — 
de altfel frecvente la Ziduri — pre
cum și duminici cultural-sportive, 
cu invitați din comunele vecine.

Am plecat de la Ziduri cu con
vingerea că aici se desfășoară o 
activitate sportivă bogată, atrac
tivă, după preferințele oamenilor 
de toate vîrstele și preocupările.

străinătate, că formația de cor 
află intr-un turneu la Tîrgo- 

Nu se putea ca dintr-un

pe profesorul de educație 
Gh. Drăgostin. plecat cu 

într-o tabără sportivă. Avea 
să ne spună. Programul în- 
pe timpul vacanței cuprin- 

numeroase acțiuni dedicate

REP.



A 6-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE HANDBAL FEMININ SE DISPUTĂ

INTRE 2 SI 13 DECEMBRIE IN U.R.S.S.

I

In zilele de 12 și 13 aprilie a avut 
loc la Dortmund (R.F.G.) ședința 
comisiei de organizare și compe
tiții a Federației internaționale de 
handbal, la care a participat — în 
calitate de membru — și Lucian 
Grigorcscu, secretar general al 
F.R.H.

Așa cum am anunțat, princi
palul punct al ordinii de zi a 
fost organizarea turneului final 
al compionatului mondial de hand
bal feminin. Tragerea la sorți a 
desemnat următoarele grupe : A 
— România, Cehoslovacia, Nor
vegia, Japonia ; B — Iugoslavia, 
Ungaria, Danemarca, Tunisia ; C — 
U.R.S.S., Polonia, R. D. Germană, 
S.U.A. După cum se vede, s-a 
adoptat un nou sistem î în loc 
de 4 grupe a 3 echipe, vor fi 
3 grupe a patru echipe. In con
tinuare, în locul grupelor semi
finale și a finalelor, se va or
ganiza un turneu final de 6 
echipe (primele două clasate din 
fiecare grupă). Contează în acest 
turneu final rezultatul din grupă 
al celor două calificate. Grupele 
preliminare vor avea loc între 
2 și 5 decembrie a.c. (jocuri la

COMPETIȚII SPORTIVE
DEDICATE ZILEI DE 1 MAI

SIBIU : BOGAT SFIRSIT 
DE SÂPTAM1NA

Sîmbătă și duminică pe terenu
rile bazelor sportive din Sibiu au 
fost prezenți numeroși tineri care 
s-au întrecut în atractive compe
tiții de masă dedicate zilei de 1 
Mai. Astfel, peste 400 de concu- 
renți au luat parte la o întrecere 
de cros, remarcindu-se prezenta 
sportivilor de la „7 Noiembrie", 
„independența", Facultatea de fi
lologie, A.S. Armata, iar în orga
nizarea Școlii Sportive „Șoimii" a 
avut loc un concurs de judo, re
zervat copiilor. De asemenea, nouă 
echipaje au participat la turul ju
dețului pe biciclete (acțiune în
cepută cu o săptămină in urmă și 
sugestiv intitulată „Floarea Priete
niei"), Casele pionierilor din Si
biu și Dumbrăveni, Școlile gene
rale din Cisnădioara și Cristian 
situindu-se pe locuri fruntașe,

SUCEAVA : UN ATRACTIV 
TURNEU DE BASCHET

La Suceava au loc în această 
perioadă numeroase competiții 
sportive dedicate zilei de 1 Mai. 
Cooperatorii, membri ai asociației 
.Voința, s-au întrecut la tenis, ping- 
pong și popice, în timp ce sportivii 
de la „Proiectantul" și-au disputut 
întâietatea în cadrul unui turneu de 
tenis. De mult interes s-a bucu
rat întrecerea de baschet organi
zată de Școala sportivă Suceava, 
care a reunit, alături de juniorii 
gazdă, formațiile Șc. sp. 3 Bucu
rești, Șc. sp. Unirea Iași, Șc. sp. 
Botoșani.

Reprezentanții echipei sucevene 
au reușit, la capătul unor frumoa
se evoluții, să termine învingători.

ÎNTRECERI DE KARTURI, 
LA MIERCUREA CIUC

Un atractiv concurs de karturi, 
dedicat zilei de „1 Mai", a avut 
loc la Miercurea Ciuc. La între
ceri au participat pionieri din 
Odorhei, Gheorghieni, Toplița, 
Cristuru Secuiesc și localitatea 
gazdă. Pe primele trei locuri s-au 
clasat ! L Bako, L. Csabo și A. 
Ciutac, toți trei de la Miercurea 
Ciuc.

ATLETISM LA ploiești SOu niLtuui ■ desfășurat întrecerile 
din cadrul ,,Cupei primăverii" organi
zată de clubul Petrolul. Au luat parte 
atleți din București, Buzău, Cîmpina, Mo- 
reni ș.a. Cele mai bune rezultate : C. 
Lascâr 10,8 la 100 m, Niculina Cucu 12,3 
- — e_ CONCURSUL REPUBLICAN

va avea 
Brașov (24-25 mai) și nu 

se anunțase inițial.

REPREZENTATIVA 
MASCULINA A RCMA- 

astozi in Bulgaria pen-

pe WO m. • CONCURSUL RE 
DE PRIMĂVARA ci seniorilor 
loc Io Poiana 
la Pitești cum

BASCHET
NIEI pleacă ___
tiu a lua parte, sub numele de Selec
ționata Bucureștiului, la tradiționalul 
turneu internațional ,,Marele premiu al 
orașului Sofia", alături de echipele ora
lelor Moscova, Praga, Budapesta, Varșo
via, Berlin, Belgrad, Sofia ș.a. întrece
rile vor avea loc intre 18 și 23 aprilie. 
Fac deplasarea : Popa, Diaconescu, No
vac, Ntculescu, Georgescu (Dinamo), Oc- 
zelak, Ta rău, Pirșu, Cernat, Zdrenghea 
(Steaua), Mihuțâ și Chircă (I.E.F.S.) 
Antrenori : M. Nedef și D. Colibaba* 
Evuleț. e ASEARĂ, IN SALA FLOREASCA, 
în cadrul ultimului turneu al campiona
tului republican feminin, grupa 7—11, 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Universitatea Cluj-Napoca — Universitatea 
lași 77—64 (34—36), C.S.U. Tg. Mureș — 
C.S.U. Galați 47-43 (19-22). întrecerile
continua azi, de la ora 17,30, cînd vor 
avea loc meciurile C.S.U. Galați — 
Universitatea Cluj-Napoca și Universitatea 
lași — Voința București.

CICLISM - CADRUL „CUPEI 
r.R.u. smt programa

te și curse pentru juniori. Astfel, junio
rii mari vor concura la 25 aprilie pe șos. 
Ploiești (varianta Buftea) - 30 km, la 

2—3 și 5 decembrie) la Kiev 
(grupa C), Vilnius și Rostov pe 
Don (urmează ca organizatorii să 
stabilească ce grupe vor evolua 
în aceste orașe). Turneul final 
este programat la Kiev între 7 
și 13 decembrie (jocuri la 7—9—11 
și 13 decembrie, deci după fiecare 
joc o zi de pauză). Turneul pen
tru locurile 7—9 (echipele cla
sate pe locul III în grupe), ca 
și cel pentru locurile 10—12 (e- 
chipcle clasate pe locul IV în 
grupe) se dispută la Zaporoje în 
zilele de 7—8 și 9 decembrie.

S-a stabilit, de asemenea, ca 
întrecerile din cadrul turneului 
olimpic să se desfășoare — la 
băieți — în zilele de 18—20—22— 
24—26—27 și 28 iulie 1976 (echipa 
României, campioană mondială, 
este calificată), iar la fete în 
zilele de 20—22—24—26 și 28 iu
lie 1976 (pentru a se califica, 
echipa României trebuie să ocupe 
unul din primele 4 locuri la C.M. 
din U.R.S.S.). Jocurile vor avea 
loc în localitățile Schenbrok (155 
km de Montreal), Quebec (240 km), 
Claude Robillard (9 km) și în 
sala Forum din Montreal.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI ÎN APĂ

GEORGIANA SĂCĂLEANU (15 ani),
LOCUL I LA PLATFORMĂ

platformă, 
ediției a

Săriturile de la 
proba inaugurală a 
VIII-a a campionatelor interna
ționale ale României, desfășurate 
ieri dimineață la bazinul „23 
August" din Capitală, ne-au ofe
rit satisfacția unei frumoase vic
torii a reprezentantei țării noas
tre — Georgiana Săcăleanu, o 
talentată junioară care la 23 a- 
prilie va împlini abia 15 ani. 
Georgiana Săcăleanu (antrenată 
pînă în 1974 de Elena Timar și 
de atunci de Nicolae Spariosu) a 
realizat acest prim succes inter
național al ei datorită constan
ței în execuția salturilor, chiar 
și a celor cu coeficient de difi
cultate ridicat. Pe locul secund 
s-a clasat (la diferență de numai 
3 puncte), Angela Popescu, iar po
ziția a treia a revenit foarte ti
nerei concurente Elena Cîrstică
(14 ani), un real talent.

Dintre sportivele oaspete, ne-a 
plăcut mai mult sovietica Tatiana 
Rogova, temerară, dar nesigură 
la intrări în apă.

Clasamentul probei : 1- GEOR
GIANA SACALEANU (România) 
289,35 p, 2. Angela Popescu (Româ
nia) 286 p, 3. Elena Cîrstică 
(România) 273,20 p, 4. Tatiana 
Rogova (U.R.S.S.) 272,50 p, 5. II- 
diko Kelemen (Ungaria) 2(52,70 p, 
6. Eva Lazar (Ungaria) 260,25 p.

★
După-amiază s-au disputat sal

turile de la trambulina de 10 me
tri rezervate băieților. Proba a 
fost dominată de Al. Kuznețov și 
VI. Kapiruiin, componenți ai lotu
lui olimpic sovietic. Sportivul ro
mân Ion Ganea a avut o com
portare remarcabilă, menținîn- 
du-se permanent în lupta pentru 
locul secund pe care l-a cedat 
însă în final. CLASAMENTUL 
PROBEI : 1. Al. Kuznețov (U.R.S.S.)

26 aprilie pe șos. Alexandria 40 km, iar 
la 27 aprilie — circuit pe str. Maior Co- 
ravu, 15 km. Juniorii mici, la 26 apri
lie pe șos. Alexandria — 20 km, iar 
la 27 aprilie pe circuitul din str. Maior 
Coravu, 10 km.

LA MIERCUREA CIUC 
S-AU ÎNCHEIAT jocu

rile din cadrul ..Cupei Speranțelor", re
zervată tinerilor jucători (pînă la 15 ani). 
Lupta pentru victorie s-a dat între echi

HOCHEI

pele Scolii sportive șl Liceul nr. 1 din 
Miercurea Ciuc. Meciul dintre aceste 
formații s-a terminat la egalitate (3—3), 
primul loc în clasament revenind Școlii 
sportive datorită unui golaveraj superior : 
61—6 față de 54—8. La întrecere au luat 
parte 5 echipe.

TINERII NOȘTRI JU
CĂTORI — care sePOPICE

pregătesc pentru C.E. de juniori (Buda
pesta — 3—10 mai) — participă la o ul
timă verificare, jucînd sîmbătă și dumi
nică în orașul Jena cu puternicele se
lecționate ole R. D. Germane. Echipele 
românești sînt formate din : Băiașa Mi- 
rlcă, Silvia Maxim, Elisabeta Szilagyi 
(dublă campiocnă europeană). Elena 
Lupooia, Gyongyi Szucs, Elena Vasile și 
Elisabeta Badea, respectiv, Horia Ardac, 
Marin Bâlescu, Victor Miclea, Marin 
Grigore, Cezar Lebădă, Mihai Vartic și 
Liviu Moldovan. A fost scos din lot, pen
tru comportare nedisciplinată, Constantin 
Silvestru (Rafinăria Teleajen Ploiești), fi-

CAMPIONATE REPUBLICANE
ANCA GROZA (2:33,2) - RECORD LA 200 m MIXT

întrecerile primei reuniuni fina
le a campionatelor naționale de 
senior) în bazin acoperit s-au des
fășurat ieri, în piscina „23 Au
gust" din Capitală sub semnul 
unei aprige dispute pentru titlu
rile puse in joc.

în cursa sprinterilor (100 m li
ber), Oprițcscu și Slavic au înotat 
cot la cot aproape întreaga dis
tanță ; primul, în forță, al doilea, 
cu frumoasa-i alunecare. Intr-un 
final de fotografie a învins Opri- 
țescu (55,3), mai tînăr cu 8 ani 
decît multiplul nostru campion. 
Tot pe ultimii doi, trei metri s-au 
decis și disputele brasiștilor (100 
m), mult aplaudate de întreaga 
asistență. L. Șoptcreanu a condus

★
REZULTATE TEHNICE. 100 m 

liber (b) : 1. Z. Oprițescu (Steaua) 
55,3, 2. M. Slavic (St.) 55,5, 3. I. 
Miclăuș (Dinamo) 56,7 ; 100 m li
ber (f) : 1. D. Georgescu (Din.)
63,6 (rec. personal), 2. V. Drago- 
mir (Șc. 54 Buc.) 65,1 (r.p.), 
Vamoși (Crișul) 66,5 ; 100 m 
(b) : 1. O. Resler (St.) 1:10,6, 
Șoptcreanu (Din.) 1:10,9, 3. I. 
(Șc. sp. Galați) 1:14,8 ; 100 m 
(f) : 1. C. Hoțescu (Șc. sp.

★

3. A. 
bras

2. L.
Luca 
bras
Plo

iești) 1:21,5, 2. A. Georgescu (Din.) 
1:21,9, 3. C. Roșu (Șc. sp. Ploiești) 
1:24,0; 200 m mixt(b): 1. D. Wct-

Georgiana Săcăleanu în momentul 
de concentrare dinaintea saltului

Foto : V. BAGEAC
518.35 p, 2. VI. kapiruiin (U.R.S.S.) 
483,50 p, 3. I. Ganea (România)
474,75 p, 4. K. Belcev (Bulgaria)
394,40 p, 5. P. Makuch (Polonia)
379 p, 6. C. Varsanyi (Ungaria) 
377,60 p.

★
întrecerile continuă azi, cînd 

fetele vor sări de la trambulină 
(ora 10), iar băieții de la plat
formă (ora 16).

înd sancționat și cu o suspendare pa o 
etapă in campionat. • BIROUL F.R.P. 
a desemnat Brașovul ca ioc de disputare 
a turneului final al campionatului Di
viziei A (23 mai — 1 iunie). • INCE- 
PIND DE MIINE, arena Voința din Ca
pitală va găzdui un turneu internațional 
organizat de Oficiul sport UCECOM, Io 
care, pe lingă echipele Voința București 
și Tg. Mureș, vor fi prezente Szpartakusz 
Budapesta și Selecționata Slovia din 
Cehoslovacia.

TENIS PE TERENURILE de
Io Palatul Pionierilor, 

clubul ,,Tot înainte" a organizat o com
petiție rezeivată copiilor, cu participării 
din București, Galați și Tirgoviște. Cupa 
transmisibilă pusă în joc a revenit clu
bului organizator, lată câștigătorii : Bă
ieți cat. 10 ani : D. Dumitru (Tot îna
inte) ; 12 ani : R. Suceveanu (Dinamo) ; 
14 ani : A. Mirza (T. I.). Fete 10 ani : 
Dana Nemeș (Progresul) ; 12 ani : Ma- 
rilena Totiran (Dinamo) ; 14 ani : Cas- 
mina Popescu (T. I.). Dublu băieți 10
ani : D. Dumitru — D. Pop (T. I.) : 
12 ani : E. Hnat — I. Caragață (T.C.B.) ; 
14 ani : A. Mirza — C. Vlad (T. I.). 
Dublu fete 10 ani : Dana Nemeș (Prop.) 
— Luci Ștefănescu (Dunărea Galați) ; 12 
ani : Marileno Totoran — Reia Ange- 
lescu (Dun. Galați) ; 14 ani : Cosmina 
Popescu — I. Tudorache (Șc. sp. 3). Du
blu mixt 10 ani ; Dana Nemeș — M. Mo- 
roșan (Prog.) ; 12 ani : Reia Angel eseu — 
I. Mindroiu (Dunărea Galați) ; 14 ani : 
Cosmina Popescu — A. Mîrza. • AU IN-

pe cea mai mare parte a par
cursului, dar a pierdut în fața lui 
O. Rosier (1:10,6) exact la 
La fel s-a întâmplat și în 
fetelor, unde favorita, Anca 
gescu, aflată mai mult de 
metri la conducere, s-a 
depășită, în final, de mai

sosire. 
cursa 
Geor- 
80 de 
văzut 

tânăra 
sar rivală, Camelia Hoțescu (pri
mul titlu cucerit pentru ploieș- 
teni), cronometrată în 1:21,5.

Anca Groza (2:33,2) și Mihaela 
Georgescu (2:36,8) la 200 m mixt 
au fost singurele recordmane ale 
reuniunii. întrecerile continuă as
tăzi de 
(finale).

la ora 10 (serii) și 16,30

A. VASILIU
★
(St) 2:16,9, 2. ȘL Mitu 
Gal.) 2:26,6, 3. E. Pop (Șc.

terneck
(Șc. sp.-----, .
sp. Tg. Mures) 2:27,3 ; 200 m mixt 
(f) : 1. * "(f) : 1. A. Groza (Din.) 2:33,2 — 
record național (v. rec. 2:34,9), 2. 
M. Georgescu (Petrolul) 2:36,8 — 
rec. fete categ. A, 3. V. Vlăsceanu 
(Petr.) 2:42,1 ; 4x100 m mixt (b) i 
1. Steaua 4:09,5, 2. Dinamo 4:11,7, 
3. Petrolul 4:28,4.

IN DIVIZIA A LA HANDBAL MASCULIN,
DINAMO BUCUREȘTI Șl „U“ CLUJ-NAPOCA ÎNVINGĂTOARE |

Ieri s-au disputat la București 
și Cluj-Napoca două dintre res
tanțele Diviziei A la handbal mas
culin (etapa a 23-a). Astăzi, la Ti
mișoara, are loc ultimul dintre 
meciurile restante : Politehnica — 
C.S.U. Galați.

DlNAfylO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 26—18 (11—8).
Partidă la discreția bucureșteni- 
lor. Au marcat : Cosnia 8, Sa- 
mungi 4, Dan Marin 4, Moldovan 
4, Filipescu 3, Mareu 1, Lieu 1 
și Ștef 1 — pentru Dinamo Bucu
rești, Nicolescu 8, Nagy 3, Chi- 
coniban 3, Messmer 2, Kolleth 1 
și Dumitru 1 — pentru Dinamo 
Brașov. Au arbitrat Alex. Po
pescu (Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej) și C. Cristea (Constanța).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 17—8 (9—3). Joc

VOLEI : O ETAPĂ 
DOMINATĂ DE GAZDE

Marți s-a desfășutăt cea de o XVI-o 
etapă a Diviziei A de volei (grupa 
a ll-o).

MASCULIN
I.E.F.S. - RAPID 3-2 (-4, -10, 13, 7, 8). 

Meciul, care a durat peste două ore, 
s-a încheiat cu victoria meritoto a for
mației studențești» datorată unei re

zistențe fizice superioare.
C.S.M. SUCEAVA - UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 3—0 (3, 8, 6). In foța unei
săli arhipline, echipa locală o obținut 
un succes categoric, în urma unui joc 
de bun nivel tehnic. (I. MINDRESCU — 
coresp.).

VIITORUL BACAU - ,.U’ CLUJ-NAPOCA 
(9, 4( —ii, 5). Cu excepția setului

3, cîștigat de oaspeți, bâcăoanii ou do
minat intilnireo. (S. NENiTA — coreăp.)

FEMININ
I.E.F.S. - MEDICINA 3-1 (10, -11,

7, 11). Voleibalistele de la Medicina au 
făcut o încercare disperată de a ob
ține două puncte otit de necesare în 
lupta pentru evitarea retrogradării. Insă 
tocmai tensiunea sub care ou abordat 
partida a contribuit la neîmplinirea aces
tui deziderat. Din acest motiv în setul 
4 Medicina nu a putut menține un a- 
vantaj inițial de 5 puncte : 5-0, 6-1»
7-2, 8-3, 9-4, 10-5... 11—15 ! Bun ar
bitrajul ; M. Nicolau - Gh. Popescu 
(A.B.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA - OLIMPIA- 
CONSTRUCTORUL fc-3 (6, -11, -11, 11, 
-12). Intilnire disputată, cîștigotă pe me
rit de oaspete, care au avut în Banciu 
și Cazangiu trăgătoarele cele mai eficace, 
(St. GURGUI - coresp. județean).

C.S.U. GAlAȚl - UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 3-1 (-14, 12. 10, 12). Partidă 
echilibrată, de mare luptă. Remarcate : 
M. Obreja, E. Crișon, L Dobrescu, res
pectiv Em. Cernega și M. Duică. (T. Sl- 
RIOPOL - coresp. județean).

CEPUT întrecerile pentru „Cupo Tenis 
Club București", pe echipe mixte și in
dividual. Participă 14 echipe din Bucu
rești și 11 din provincie (in total 362 
băieți și 101 fete).

TENIS
DE MASA
Sf. Gheorghe,

FAZA DE CALIFICA
RE a campionatului 
republican de echipe 
(copii), desfășurată la 

_____„ a reunit 58 de formații 
masculine, 25 feminine, însumînd 406 con- 
curenți și concurente. întrecerile pe ca
tegorii de vîrstă au desemnat următoarele 
cîștigătoore : cat. 10—12 ani, băieți :
Șc. sp. Drobeta Tr. Severin, fete : 
C.S.M. lași, cat. 13-14 ani : băieți : Glo
ria Buzău, fete : Șc. sp. Craiova. Pentru 
etapa finolă, programată la Buzău, între 
29 mai și 1 iunie, s-au calificat cite opt 
formații masculine și feminine la fiecare 
categorie de vîrsta.

rl TURNEELE FINALE
VOLEI ALE DIVIZIEI DE JU
NIORI. Rezultate mai importante în serii: 
masculin : Șc. sp. Dej — Șc. sp. Caran
sebeș 3—2, Șc. sp. Ploiești — Șc. sp. 2 Buc. 
3—1, Șc. sp. Dej — Șc. sp. 2 Buc. 3—2, 
Șc. sp. Brașov — Șc. sp. Bacău 3-2, Șc. 
sp. Brașov — Șc. sp. 1 Constanța 3—2, 
Lie. cu program de ed. fizică Rm. Vîlcea 
3—0 cu Șc. sp. Bacău și Șc. sp. Con
stanța. Pentru turneul 1—4 s-au calificat : 
Șc. sp. Ploiești, Șc. sp. Dej, Lie. Rm. 
Vîlcea și Șc. sp. Brașov ; feminin : Fa
rul — Șc. sp. Ploiești 3—1, Șc- sp. Sibiu — 
Forul 3—1, Șc. sp. Ploiești — Șc. sp. P. 
Neamț 3—2. Șc. sp. 1 Buc. — Lie. N, 
Băîcescu Cluj-Napoca 3—2, Șc sp. Ti
mișoara — Șc. sp. Toplița 3—1, Șc. sp. 1 
Buc. — Șc. sp. Timișoara 3—1. S-au ca
lificat pentru turneul 1—4, echipele : 
fc. sp. Sibiu, Șc. sp. 1 Buc., Lie. N. 

âicescu Cluj-Napoca și Farul.

IDE MilNEk I
CANOț

i LA TIMIȘOARA, 
AJ FOND

începînd de ir.îine, canalul 
Bega din Timișoara găzduiește 
cea de a X-a ediție, jubiliară, a 
Campionatelor republicane de ca
notaj fond, competiție care inau
gurează în fiecare an sezonul o- 
ficial intern de schif.

întrecerile de pe Bega se a- 
nunțâ și de această dată intere
sante, cu atât mai mult 
la recent desfășurata „Cupa Steaua", 
fruntașii canotajului nostru mas
culin au dovedit un nivel ridi
cat de pregătire și o accentuată 
poftă de concurs.

Iată acum programul competi
ției : VINERI după amiază — se
niori (8 000 de metri) și tineret 
(7 000 m); ' '
miază — 
junioare ( 
dimineață

Printre | 
nate se 
marcă ai i 
sint 
Oanță și 
cunoscutul cuplu Tudor 
pura și Simion — Gali.

I
I
I

cu cît I
I
Ide metri) și tineret 

; SîMBATĂ după a- 
senioare (5 000 m) și 

(3 000 m) ; DUMINICĂ 
— juniori (5 000 m). 
participanții la campio- 
vor afla sportivi de 

canotajului nostru, cum 
vicecampionii mondiali Ilie 

Dumitru Grumezescu, 
Cea-

I
I 
I
I

foarte bun al localnicilor care, 
chiar din start, s-au desprins net 
de adversarii lor i min. 24 ■ 
7—0 1 Cele mai multe goluri : 
Avram 4 (Cluj-Napoca) și Traian 
3. Au arbitrat A. Munteanu și Ion 
Jung (Reșița).

CLASAMENTE, DIVIZIA A
MASCULIN
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I
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STEAUA 26 26 0 0 593—414 52
Dinamo Buc. 26 23 0 3 517—341 46
H.C. Minaur 26 15 1 10 513—421 31
,,U“ București 26 14 3 9 414—403 31
Știința Bacău 26 13 3 10 441—423 29
„U“ Cj.-Nap.. 26 10 3 13 403—420 23
,,Poli“ Tim. 25 9 4 12 437—443 22
Dinamo Bv. 26 9 2 15 492—538 20
CA1ÎOM 26 8 1 17 450—478 17
C.S.U. Galați 25 7 3 15 390—439 17
Indep. Sibiu $6 7 1 18 453—523 15
„U“ Craiova 26 3 1 22 370-552 7

FEMININ
. ^U“ TIMIȘ. 86 22 3 1 422—245 47

București 26 20 3 3 409—278 43
I.E.F.S. 17 1 8 327—245 35
Textila Buhușl 80 15 3 8 343—299 33
Progresul Buc. 26 13 4 9 303—291 30
Confecția Buc. 26 13 0 13 342—312 2G
,,U“ iași 36 9 3 14 213—:;i>9 21
Mureșul Tg. M. 26 9 2 18 309—367 20
Rapid Buc. 86 8 3 15 280—324 19
Constr. Tim. 26 7 5 14 268—304 19
Voința Odorhei 26 7 3 16 274—305 17
Sparta Mediaș 26 1 0 25 241—497 2 I.

După „Cupa Gaudini" și
aspirații nefondate

I
I
I
I
I
I

din R. D. Ger- 
constituit o ade- 
Ilaerter cîștigînd

De multă vreme floretiștii ro
mâni n-au mai avut prilejul să 
evolueze pe teren propriu într-o 
companie atît de selectă. „Cupa 
Gaudlni" a adus la București 
cîțiva scrimeri de valoare ca 
Noel, Kamuti, Montano, Revenu, 
prezențe obișnuite în finalele ma
rilor competiții internaționale, sau 
tineri aflați în plină ascensiune și 
afirmare ca Petruszka, Kuki, Si- 
moncelli, Kovacs. Celor care au 
evoluat la patrulaterul Franța — 
Italia — România — Ungaria li 
s-au alăturat. în turneul indivi
dual, floretiștii 
mană, care âu 
vărată revelație, 
chiar trofeul.

Bilanțul celor 
fruntări internaționale este 
parte de a fi mulțumitor pentru 
reprezentativa României : o in- 
frîngere netă, care te pune pe 
gînduri (3—13 cu Italia), și una la 
tușaveraj (8—8 ; 61—53 cu Franța), 
un draw (8—8 ; 61—61 cu R. D. 
Germană) și o victorie (10—6 cu 
Ungaria), numitor comun fiind o 
zbatere oarbă pentru a ieși ia li
man. Pentru că. deși scorurile fi
nale ale acestor patru intilniri

trei zile de con-
de-

contau, I 
primul i 
bili era 
cei mai 
tr-o asd 
ce lăsau 
ca posib 
cu elita 
piat (C.J 
(J.O.). d 
testul d 
ficientel 
le.iuri <11 
doar dl 
chipa , n 
nici o | 
vinsă al 
dini" j 
superiol 
alta ari 
sau del 
echipa I 
valoare! 
țional, I 
nitură I 
pri 'gătii 
dul cui 
zis, nul 
vi;'l< ril

Florei 
ncsemtl 
scriin dl

PRIMA EDIȚIE A 
NAJIONALE 

O frumoasă inițiativă a federa
ției de scrimă s-a materializat la 
sfîr.șitul săptămînii trecute la 
Cluj-Napoca printr-o reușită de
plină. Finalele primei ediții a 
campionatelor naționale de copii 
(10—13 ani), disputate în sala Ar
matei, au reunit pe planșe 59 de 
particîpanți la floretă băieți și 
36 de concurente la floretă fete. 
Proba băieților s-a 
următorul rezultat :
E'ăran (C; S. Baia Mare), 2. Dan

CA
DE

încheiat cu
1. Adalbert

Răduld 
Lauria 
Peter I
5. Pet
6. All 
Ploieșl 
I’opa I 
rentinJ 
rești), I 
Buc.), I 
Tg. Al 
(C. S.I 
brocea

FLORETISTELE NOASTRE IA
La Minsk, începînd de azi și 

pînă duminică, se desfășoară con
cursul internațional feminin de 
floretă dotat cu ..Cupa Bieloru- 
siei“. La acest tradițional concurs,

la ca
gătoaj
11lipăi
Erate] 
\ ioril



NTA FAZA FIXA
ază — și 
:e — go- 
elona lui 
mai bine 

imagini 
soarta i- 
iv dîndu-i 
șei olan- 
am mult, 
obsedant 
văd nici 

t și bine 
j Bayern, 
căruia I 

, poreclă 
îtr-o pal- 
încasată

nopții grele care ne qșțeaptă, 
vine dulce și suavă precJm o 
garofiță inexplicabilă! obsesia 
golului dat de Asensi în acel 
meci intercluburi care suna — 
că de aia o*îdee fixă e o idee 
fixă — ca un Spania — Scoția, 
în mai mic, dar foarte veridic. 
Crainicul-reporter ne-a dat de 
două ori faza, rugîndu-ne pe 
bună dreptate să ne uităm cu 
atenție. M-am uitat nu cu aten
ție, ci cu ochiul enorm. Căci 
ce se întîmpla ? Leeds, experi
mentata Leeds, echipa care a 
trecut prin toate încercările ne
norocului,

oeste un 
onala al 

devină, 
ge —- in 
rinț... Cu 
r poves- 
bună de 

ea, de 
irvi. Mai 

azi ale 
it, cărn
ii intrare 

nu mă 
rijile lui.
pe cap 

;ă ajun- 
onală și 
interna- 

. dar ce 
cum a- 

s chipul 
trată pe 

i-aș a- 
i vis al 
ă joace

echipa cu oameni ca
re știu 
pentru 10 echipe 
de
nu
au 
te
bal prin care zia
riștii învață jucăto
rii cum să joace a- 
cest joc, Leeds-eru- 
dita, savanta (dar 
și monotona...) a 

î gol de . la spanioli 
fixă I N-au citit en-

ROMANIA
(urmare din pag 1)

meserie

linie, a

fotbal și care, 
mă îndoiesc, 

și citit cam toa- 
cronicile de fot-

încasat un 
dintr-o fază 
glezii cît de periculoși sînt spa
niolii la aceste lovituri otră
vite ? Și dacă au citit de 
ce n-au făcut un zid cu ochii 
în potru ? Și pe urmă — aici 
obsesia mea atinge punctul ma
xim — cum de e posibil ca o 
echipă ca Leeds să primească 
gol din lovitură fixă? Eu știam 
că acesta e apanajul doar al 
echipelor pe care Leeds le în
vinge rău de tot, la zero, tur- 
retur... Nu există ziarist din 
jurul acestor echipe care să 
nu-și poată strînge într-un vo
lum articolele scrise pe tema : 
atenție la loviturile fixe I, în 
care exemplul pozitiv, cu care 
se dădea in capul fraierilor, era 
nu o dată Leeds. Și acum, deo
dată, tocmai pe un asemenea 
gol, Leeds riscă eliminarea !

Dar puteți să-mi spuneți 
ce-mi iau eu pe cap grijile lui 
Leeds ? Cine știe... cîștigă !

BELPHEGOR

I

g

dalajara, dar cu care s-a dezobiș
nuit de aproape trei ani. în a- 
cest fel, Bălăci va avea prilejul 
de a-și etala virtuțile de creator. 
El pare optimist, avînd o atitu
dine tranșantă : „Sigur că nu-i 
ușor să iei locul lui Dinu pe sta
dionul Santiago Bernabeu, dar 
pentru mine nu-i rău că s-a in- 
timplat așa. O asemenea șansă ți 
se oferă, poate, o singură dată 
în viață".

în tabăra spaniolă se constată 
o oarecare febrilitate. Antreno
rul Kubala e nervos. A schimbat 
trei hoteluri în ultimele cinci 
zile. Presa madrilenă îl încol
țește. Fanaticii lui Real Madrid 
îi reproșează faptul că a recurs 
la prea mulți jucători madrileni 
pentru a-și menaja echipa din ti
nerețe : C. F. Barcelona. Antre
norul spaniol amînă mereu co
municarea „ll“-Iui de start. Pro- 
cedînd prin confruntări și elimi
nări, în discuțiile cu ziariștii spa
nioli, am ajuns la formula pro
babilă anunțată în chenarul co
mentariului.

Pornind de la această formulă, 
să facem cîteva observații. Nu 
este exclus ca fundașii laterali să 
facă rocada. Este posibil, de ase
menea, ca noul introdus Rojo I, 
să cedeze ptnă la urmă locul lui 
Irureta, pentru ca astfel trlo-ul 
lui Atletico Madrid, Capon — 
Rojo I — Garate, să fie concen
trat pe partea stîngă, întărind tot
odată omogenitatea părții drepte 
(Real Madrid) prin deplasarea lui 
Camacho.

Comentatorii spanioli mizează, 
in jocul cu România, pe valoarea 
deosebită a lui Del Bosque, că
ruia i se recunoaște o certă clasă 
internațională. Se pun mari spe
ranțe în Santiilana, un fel de „Du- 
mitrache 1969“. Se emit rezerve 
în privința lui Pirri, care a lip
sit multă vreme de pe gazon, re- 
intrînd. practic, odată cu pregă
tirile lotului. Duminica trecută 
echipa lui Kubala a susținut un 
joc de pregătire cu selecționata 

Spaniei, cîștigînd cu 
golurile marcate 

Del “

olimpică a 
4—1 prin 
Santiilana, 
și Pirri.

Revenind 
mai subliniem 
Georgescu îl va 
Bosque, un excelent 
cap. Celălalt om de detentă al 
spaniolilor, Santiilana, 
duelurile aeriene cu Sătmăreanu 
II. Un semn de neliniște este tre
cerea lui Rexach pe partea 
dreaptă, la Anghelini. în atac, 
principala noastră contrașansă ar 
fi „suveica" Lucescu — Nunweiller, 
pe partea fundașului hazardat, 
Capon. Toate acestea sînt simple 
supoziții, bineînțeles, dar jocul de 
mîine (n.r. azi) depinde mult

Dumitru
pe 

de

de
Bosque, Velasquez

Secvență de la unul dintre antrenamentele efectuate de fotbaliștii 
spanioli in vederea meciului de astăzi cu România. în prim plan : 

Capon, Miguel Angel, Garate și Del Bosque
Foto : ZARKHIJO — Madrid

Capon, Miguel Angel,

la echipa noastră să 
faptul că Dudu 

marca pe Del 
săritor la

(n.r. azi) i 
felul în care 

anihileze 
conducătorul

va purta

va 
Velas- 

joc al

1

echipa R.D. Germane, I
e floretiștilor noștri I

de 
ști ,să-l 
quez, 
gazdelor, și de modul In care 
Kun va avea puterea să 
xercite un pressing permanent 
la jumătatea distanței dintre 
Benito și Pirri, pentru a-i men
ține în terenul lor și pentru 
a tempera incursiunile în atac ale 
„libero“-ului Pirri.

Deși învingătoare cu 1-0 (0-0) în fața

la limită, obținută a- 
fluierul final (în min. 

Radu II nu a 
în tribune, nu 
o izbîndă, cu 
cu cit a venit

e-

Marți seara, în timpul antre
namentului „tricolorilor", am a- 
vut prilejul să stăm de vorbă cu 
Miljanici, antrenorul lui Real Ma
drid. Iată declarația lui : „Este 
evident că Spania dorește victo
ria, avantajată enorm din punct 
de vedere psihic de faptul că are 
cinci puncte din șase posibile. Eu 
însă prevăd un joc strîns. Kubala, 
cum îmi spunea, se teme de a- 
cești latini crescuți 
ropei Centrale. Am 
României jucind la 
1971 cînd a ciștigat 
ciul cu Iugoslavia.
au evoluat lucrurile între timp, 
dar dacă formația României va 
reuși să repete jocul de la Novi 
Sad, Munci e posibil ca ea să 
obțină chiar un succes".

Acestea sînt gîndurile și obser
vațiile reporterului cu puține ore 
înainte de meciul pe care „AS" îl 
prezintă pe toate coloanele sub 
titlul : „Un - * - —
Rumania !“.
colorii" noștri vor ști sâ joace a- 
cest meci cu adevărat decisiv I

CLASAMENTE, STATISTICI,
CIERE ÎNAINTEA PARIIDII

selecționatei

cla-

la școala Eu- 
văzut echipa 
Novi-Sad în 
cu 1—0 me-

Nu știu cum

decisive Espana — 
Să sperăm că „tri-

R. D. Germane

• SITUAȚIA „LA ZI” IN 
A lV-a DIN CAMPIONATUL 
PEAN. Partida de astăzi, de 
drid, face parte din cadrul 
tițiel continentale rezervată selecțio
natelor de pe continentul nostru, com
petiție ajunsa, așa cum so știe, la 
a V-a ediție. Cele două formații fac 
parte, de asemenea cum se cunoaște, 
din grupa a IV-a a întrecerii. Jocu
rile disputate pînă acum în această 
serie sînt următoarele :

Danemarca — Spania (desfășurat 
la 25 septembrie 1974) 1—2 ; Dane
marca - România (13 octombrie 1974) 
0—0 ; Scoția — Spania (20 noiembrie 
1974) 1-2 ; Spania " 
bruarie, anul acesta)

Clasamentul grupei
1. Spania
2. România

3—4. Scoția 
3—4. Danemarca

Au mai ’rămas 
rile : 
11 
1 i win it ; i%v>ii«ima — otopa ; o
SEPTEMBRIE : Danemarca Scoția ; 
12 OCTOMBRIE: f

GRUPA 
EURO- 

la Ma- 
compe-

— Scoția (5 fe- 
1-1.

3-2-1 ~0 5*-3 5
1-0-1-0 0-0 1
2-O-1-1 2-3 1
2-G-1-1 1-2 1
disputat întilnl-

resa in 
sponsa- 
ivoluau 
ștri în- 
ipetiție, 
trevailă 
e reală 
I apro- 
cpărtat 
prismă, 
ilcj su
tei pri- 
■ vorba 

de e- 
/ fond, 

. neîn- 
îi Gau- 
ne era 
Franța, 
lală — 
aw cu 
iță sub 
nterna- 
o gar- 
și bine 

ie mo
li bine 
proprie 
;tri. 
evoluat 
, ci în- 
victorii

(Țiu și Kuki, cîte 6 din 12 asal
turi, Petruș 5, Niculescu 4) In ra
port 
chipe 
tailO, HW < , — UUSVIIVIIV
7 și Noel 5 ; Ungaria — Kovacs 
10(1) ■ - ’ " 
asalturi disputate).
prentă s-a păstrat și în turneul 
individual, unde Buricea, Kuki și 
Țiu au ajuns în grupele semifinale 
doar ultimul reușind să se cali
fice în finală, ocupînd apoi locul 
4 (acest loc, care revine obsedant 
in palmaresul internațional al lui 
Țiu !).

Proaspătul laureat al „mondia
lelor" de tineret, Petru Kuki, lip
sit de timpul minim de refacere 
după o competiție dură, n-a pu
tut evolua la valoarea normală, 
unele sclipiri (cu Revenu și Noel 
la patrulater, sau în „sferturile" 
individualelor alături de Mon
tano, Kamuti și Noel) demonstrîn- 
du-i, totuși, clasa internațională. 
Petruș, Niculescu și Buricea, ani
mați de cele mai bune intenții, 
au fost lipsiți de îndrăzneala și 
siguranța pe care ți le dă con
știința propriei valori.

Așa incit înainte de „Turneul 
celor opt națiuni" de la Miinchen, 
ultima mare confruntare a flore
tei masculine premergătoare cam
pionatelor mondiale, echipa Româ
niei n-a convins că aspirațiile sale 
de ascensiune au de acum o bază 
reală.

cu performerii celorlalte e- 
(Italia — Simoncelli și Mon
ette 7 ; Franța — Boscherie

și Kaniuti 5, tot din cite 12 
Această am-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Victorie 
proape de 
86), dar golul lui 
aprins entuziasmul 
a fost salutat ca 
atlt mai prețioasă
intr-un tîrziu și, în plus, a fost 
pasibil de ofsaid. Ceea ce deran
jează este prestația îngrijorător 
de slabă a unei echipe datoare să 
confirme după două întîlniri inter
naționale (2—0, acasă, cu Ceho
slovacia și 1—0 cu Polonia In de-

randament, In rolul extremei 
sice, lipită de tușă), nu a putut 
tranșa în favoarea lui duelul cu 
apărarea oaspeților, masivă și cu 
superioritate de efectiv. în condi
țiile acestea, șansa noastră de 
finalizare a rămas la inspirația 
oamenilor din spate de a forța la 
momentul oportun șutul de la dis
tanță, ceea ce s-a și întîmplat în 
repetate rînduri, fără precizie 
însă, singurele lovituri cu grad 
de periculozitate fiind efectuate

Centrare de pe partea dreaptă și Radu II finalizează. Peste o clipă 
va fi 1—0 in favoarea echipei noastre. Foto : V. BAGEAC

pentru minge. In repriza secundă, 
intuind forma generală scăzută a 
partenerei sale, n-a mai suportat 
nici dominarea teritorială din pri
ma parte a întîlnirii, trecînd mai 
des și mal îndrăzneț în terenul 
nostru. O asemenea incursiune a 
fost foarte aproape de deschide
rea scorului, dar Raugust, care 
înainta solitar spre careul lui 
Clipa, a fost prins de tricou In 
ultimă instanță, de către Grigoraș.

în min. 65, antrenorii au schim
bat pe cei mai slabi componenți 
al formației, dar nici înlocuitorii 
acestora nu au realizat mai mult.

Arbitru] N. Petriceanu a con
dus cu greșeli formațiile : ROMA
NIA : Clipa — Negrilă, Grigoraș, 
FI. MARIN, Onuțan — Burcea, 
I. Marin (min. 65 Augustin), 
Custov (min. 65 Rîșniță) — Aele
nei, Radu — -
Vrînceanu) ;
Kreutzer — Brauer, EIGENDORF, 
Ramlow, WANDTKE — Seering, 
Roth, Raugust — Ihle (min. 46 
Kinne), Enke, SCHRODER.

II, Zamfir (min. 65 
R. D. GERMANA :

de _ F,____ . ..
ASTĂZI : Spania — România ; 

MAI : România — Danemarca ; 
IUNIE : România •* Scoția ; 3

------------------- -- Spania — Dane
marca ; 29 OCTOMBRIE : Scoția - 
Danemarca ; 16 NOIEMBRIE • Româ
nia — Spania ; 17 DECEMBRIE : Sco
ția — România.
• INTJLNiRILE SPANIA - ROMANIA. 

Partida de astăzi dintre cele două 
reprezentative este a treia din în
treaga lor activitate. Fiecare dintre 
cele două formații are cîte o vic
torie asupra celeilalte. Prima parti
dă Spania — România s-d desfășurat 
la 1 noiembrie 1962 — la Madrid — 
și s-a încheiat cu rezultatul de 6-0
(4—0) în favoarea gazdelor, prin 

punctele marcate de Guillot (3), Ve
loso, Collar și Nunweiller IU (auto 
gol). Formațiile utilizate : SPAN!A : 
Vicente — Pachîn, Rodri, Calleja — 
Pa quito, Gloria — Collar, Adelaida, 
Veloso, Guillot, Genio. ROMA
NIA: Sfetcu — M. Georgescu, Nunweil
ler HI, Macri — E. Petru, Kos;ka - Ivan- 
suc, Ozon, M. Voinea, D. Popescu, 
Ghergheli. A doua întîlnire a avut 
loc în același an la 25 noiembrie, 
ta București, victoria revenind repre
zentativei noastre cu 3-1 (2-0) prin 
punctele marcate de Tâtqru, Mano- 
lache și Constantin. Pentru oaspeți a 
înscris Veloso. Formații. ROMÂNIA : 
Vo in eseu — Popa, Nunweiller III, 
Ivan — E. Petru, Koszka — Pîrcâlab, 
Constantin, Manolache, Ghergheli, Tă- 
taru.
• PALMARESUL REPREZENTATIVEI 

NOASTRE. Jocul de astăzi este al. 
264-lea din activitatea echipei noas
tre naționale. Din cele 263 de me
ciuri disputate pînă acum, ,,tricolorii” 
cu ciștigat 110 întîlniri, ou terminat 
la egalitate în 59 de jocuri și au 
pierdut 94 de partide. Reprezentativa 
noastră a înscris pînă acqrn 445 go
luri și a primit 438.

Ion CUPEN

ACTUALITĂȚI ® ACTUALITĂȚI

ui). 3. 
•ul), 4. 
radea), 
Marc), 
etrolul 
(Vngela 
’. Flo- 
Bucu- 

igresul 
(C.S.U. 
arcsies 
len O-

Paul SLAVESCU I

plasare) In care se comportase 
meritoriu.

Echipa noastră a jucat timid In 
atac, cu predilecție pentru forti
ficarea zonei mediene. Circulația 
jucătorilor a fost slabă, rezolvări
le tehnice precare. Grupul de șoc, 
compus din Radu II (izolat și 
stinjenit de „menghina" a doi 
fundași adverși), Aelenei (cu ten
dință excesivă pentru joc indivi
dual) și Zamfir (întrebuințat, fără

de Grigoraș (min. 51) șl Rîșniță 
(min. 75), dar blocate bine de 
portar.

Echipa R. D. Germane și-a su
plinit rigiditatea, îndemînarea 
scăzută a cîtorva jucători, prin- 
tr-o mare disponibilitate fizică și 
morală, pentru pressing și marcaj 
om la om. Condiția ei fizică i-a 
permis contraatacuri rapide (une
ori în bloc), regrupări decise în 
defensivă, inițiativă în disputa

I"
■a tra
me, e- 
tă din 
eleanu, 
cop.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AGENȚIILE I.OTO- 

SE GĂSESC DE V1N- 
PENTRU TRAGEREA 

PRONOEXPBES

IN TOATE 
PHONOSPORT 
ZARE BILETE 
EXTRA O RDIN ABA
A PRIMĂVERII DIN 20 APRILIE 1975. 
SE ATRIBUIE BANI, AUTOTURIS
ME ȘI EXCURSII PESTE HOTARE.

CISTTGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 13 APRILIE 1975.

Categoria T : (13
variante a 5.233 Tei.

Categoria a 11-a :
386,65 variante a 251

rezultate) 23,20

(12 rezultate) 
lei.

a

Categoria a IH-a : (11 rezultate)
2.603,70 variante a 50 lei.

Extragerea a V-a : 79 3 19 77 48 53
Plata ciștigurilor va începe in Ca

pitală de la 29 aprilie pînă la 15 
iunie, în țară de la 3 mai pînă la 
15 iunie 1975 inclusiv, prin mandate 
poștale de la 3 mai 1975.

• ASTĂZI, LA SZARVASZ, 
UNGARIA — ROMANIA (echipe 
de perspectivă). Astăzi se dispută 
în localitatea maghiară Szarvasz 
întîlnirea amicală dintre selecțio
natele juniorilor de perspectivă 
ale Ungariei și României. înain
tea plecării spre Szarvasz, echipa 
noastră a jucat marți, la Oradea, 
cu F. C. Bihor. Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 în favoa
rea liderului seriei a III-a a Di
viziei B, prin golurile marcate 
de Popovici în minutele 76 și 78. 
Pentru juniori a marcat Lupău 
(min. 
meci 
iată 
norii 
ghe 
Iordăchescu)
Udrea (min. 55 Caiser), Constan
tin (min. 55 Mihu) — Bisoc, Bălan, 
Nucă — Lupău, Draser, Prcdeanu.

79). N-au jucat în acest 
Cămătaru și Chitaru. Dar 

formația utilizată de antre- 
Octavian Popescu și Gheor- 
Cosma : Șchiopu (min. 66 

Vasiliu, loader.

NUMEBELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 
13 APRILIE 1975.

Fond general de cîștiguri : 1.831.748 
lei.

Extragcrea I : 23 B 
SI 60 76 48 49

Extragerea
55 40 89 31 30

Extragerea a 
Extragerea a

ci 77 82 68 17

LANUMERELE EXTRASE
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 16 APRILIE 1975 :

a Il-a : 
72 32
III- a :
IV- a :

34 50 75 43

81 76 21 58 42
68 86 63 9 62

58

11
41 '

FOND GENERAL DE CÎȘTI-
GURI : 2.457.281 lei din care : 
1.748.628 lei REPORT.

• AZI, ÎN CAPITALA. Pe sta
dionul Autobuzul din Capitală se 
va disputa astăzi, de la ora 16, 
meciul amical dintre divizionara 
B Autobuzul și Steaua București.

Extragerea I : 45 33 6 38 4 16
Extragerea a Ii-a : 44 19 39 28 30

• C.S.U. GALAȚI — S. C.TUL- 
CEA, LA BABADAG. Deoarece 
terenul echipei C.S.U. Galați este 
suspendat, partida C.S.U. — S. C. 
Tulcea din campionatul Diviziei B,

seria I, va avea loc la Babadag, 
sîmbătă 19 aprilie, de la ora 16.30.

•• ENERGIA GII. G1IEORGHIL 
DEJ — A.S.A. TG. MUREȘ 4—2 
(2—2). Partida a avut loc marți 
și la ca au asistat 3 000 de spec
tatori. Victoria a revenit echipei 
locale prin golurile înscrise 
Tînci 
Boișteanu 
Popa (min. 21) și Naghi (min.

(Gh. Grunzu, coresp.).
AGENDA BUCUREȘTEANA. 
programul meciurilor care se 
disputa în Capitală la sfîrși- 
acestel săptămîni :

© terenul Elertro- 
Electronka — 

(Divizia C) ; •
terenul ora 16,30 : T.M.B.
— Laromet (Divizia C).

DUMINICA : • stadionul Ciu
lești, ora 11 : Rapid — Oltul Sf. 
Gheorghe (Divizia B) G stadio
nul Metalul, ora 11 î Metalul — 
Autobuzul (Divizia B) • terenul 
Voința, ora 11 ; Voința — Pro
gresul (Divizia B) © terenul Vo
ința, ora 9 : 
\izia C) a 
11 : Unirea 
tica (Divizia 
met, ora 11 
rena (Divizia
C.P.B., ora 11 : Șoimii TAR OM — 
Flacăra roșie (Divizia C).

(min. 23, 
(min.

de
42 și 60) și
78), respectiv

33).
•

Iată 
vor 
tul

SÎMBATA : 
nica, ora 16,30 : 
Voința Slobozia

Pro

l.O.R. — Triumf (Di- 
terenul Veseliei, ora 
Tricolor — Automa- 
C) • terenul Laro- 

: Tehnometal — Si- 
C) • terenul



IN SPORTUL TUNISIAN

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS CONCURSURI PREOLIMPICE

• A doua etapă a seriei de 
turnee în Spania, din cadrul Cir
cuitului european de tenis, a în
ceput la Valencia. Ilie Năstase — 
recentul învingător de la Barce
lona — a debutat cu o victorie 
asupra sud-africanului B. Mitton : 
6—3, 6—4. Bine a început și Toma 
Ovici, din nou învingător asupra 
cehoslovacului Fr. Pala, cu 6—3, 
2—6, 6—2. în turul doi. însă, 
Ovici a fost eliminat de france
zul P. Proisy, la scorul de 6—2, 
2—6 3—6. Alte rezultate : Fibak

Pinto 
6—2, 
6—1, 
1-6,

5—6.
Chanfreau 6—2, 6—3 : 

Bravo — lovanovici 2—6, 
6—2 ; Orantes — Benavides 
6—3 : Jauffrct — Andrews .
6— 4, 6—3 : Goven — Holmes 1—6,
7— 5, ‘ '
7—5,

Smith 380 : gr. albastră — Lavcr 
590, Tanner 460, Ramirez 380, Ge- 
rulaitis 370, Gottfried 300 ; gr. 
verde — Ashe 590, Borg 540, He
witt 345, Okker 290. După cum 
se vede, Smith și Okker sînt în 
pericol de a fi eliminați, în timp 
ce tînărul Geruiaitis poate prinde 
din urmă „plutonul" viitorilor ca
lificați. Primele rezultate înregis
trate în turneele din această săp- 
tămînă, la Tokio: Cox — Kato

6—1 : Rahim — Edlefsen 
Stil-
La-

LA MONTREAL

Mignot6—4 ; Velasco
6—2.

Circuitul W.C.T., 
semnează anual pe 
mondial „indoor", se apropie de 
finiș. Dupâ două săptămîni de 
turnee, în toate cele trei grupe, 
vor decide pe cei 8 finaliști de 
la Dallas (7—11 mai). Iată clasa
mentele J gr. roșie — Alexander 
480, Cox, Solomon și Stockton 410,

care de- 
campionul

6—0,
6—2, 6—3 ; Kamiwazuml — 
well 6—1, 6—3. La Denver : 
ver — Cornejo 6—1, 6—1 : Geru
iaitis — Bengtsson 6—4, 6—1 ; 
Tanner — Brown 6—3, 6—7, 6—1. 
La Johannesburg : Borg — Crealy 
6—3, 6—4 ; Zugarelli — Franulo- 
vici 6—2, 7—6 ; Ashe — Schroder 
6—4, 6—1.

Anul acesta se vor desfășura la 
Montreal, gazda J.O. de vară 1976, 
numeroase întreceri sportive interna
ționale, la care vor participa circa 
2 500 de sportivi din GO de țări anga
jați la 21 de discipline înscrise 
programul olimpic. Eșalonate din 
na iunie pînă spre finele anului, 
trecerile vor oferi sportivilor din 
ferite țări ale lumii posibilitatea 
a-și verifica potențialul fizic și teh
nic pe noile baze olimpice din Mont
real. Totodată, va fi un prilej pentru 
publicul canadian de a cunoaște pe 
unii dintre viitorii protagoniști ai 
Olimpiadei.

Iată programul acestor întreceri 
preolimpice : atletism (25—27 iulie) ; 
canotaj academic (6—10 august) ; ca
iac canoe (28—31 august) ; scrimă (29 
august — 1 septembrie); handbal (28 
septembrie — 2 octombrie); lupte (20 
—23 august). Toate aceste concursuri 
vor avea loc la Montreal. Un tur
neu de polo se va disputa la Ha
milton. între 30 iulie și 1 august.

în 
lu- 
în- 
di- 
de

INTERES DEOSEBIT PENTRU C.E. DE BOX

SCORURI MARI
ÎN CAMPIONATUL

DE HOCHEI

Campionatele europene de box, 
programate între 1 și 8 iunie la Ka
towice, suscită de pe acum un in
teres deosebit. Sala unde vor avea 
loc întrecerile are o capacitate de 
8 800 de locuri, dar pînă acum s-au 
primit cereri pentru 22 000 de abo
namente și 46 000 de bilete la finale.

Pentru actuala ediție a ..ftiropene- 
lor“ de box au fost acreditați 255 de 
ziariști, comentatori de radio și tele
viziune dintre care 120 de peste ho
tare. La 7 iunie. în ziua de pauză 
dinaintea finalelor, va avea loc con
gresul Asociației europene de box a- 
mator (A.E.B.A.). Meciurile campio
natelor europene vor fi conduse de 
27 de arbitri din 26 de țări.

• Comitetul de organizare a cam
pionatului european de la Katowice 
(1—8 iunie) ------ •' ------ '
scrieri din 
glia (cu 9 
garia (11). 
Turcia (7)
• Se conturează lotul pugiliștllor 

maghiari, care se pregătesc in vede
rea C.E. Au fost titularizați.: Gedo 
(semimuscă)*, orban (muscă). Nemet 
(cocoș) șl Badart (pană), iar pentru 
completarea echipei mai candidează 
Botos (semlușoară), Juhasz (ușoară), 
Vig (semimijlocie). Rapcsâk (mijlo
cie mică), Jakab (mijlocie), Somodi 
(semigrea) și Pakozdi (grea).

a primit pînă acum în- 
următoarele țări : 

boxeri), Olanda (5),
Irlanda (8), Italia 

și Grecia (11).

An- 
Un- 
(11).

Mișcarea sportivă din Tunisia 
a cunoscut o cotitură hotăritoare 
din momentul în care această țară 
și-a dobîndit independența, în' 
martie 1956. Ligile sportive, de
pendente pînă atunci de federa
țiile franceze respective, au fost 
înlocuite de noile federații națio
nale tunisiene a căror afiliere la 
forurile internaționale de specia
litate s-a efectuat în ritm susți
nut : șahul încă din anul 1956, alte 
16 ramuri sportive în 1957, ulti
ma dintre ele fiind rugbyul, care 
s-a afiliat la federația internațio
nală în 1970.

Conform datelor statistice în
tocmite de Comitetul Olimpic Tu
nisian (fondat în 1957 și recunos
cut de C.I.O. în același an), cel 
mai popular sport este — ca în 
atîtea alte părți ale lumii — fot
balul. El numără peste 10.000 de 
jucători legitimați, fiind urmat în 
această ierarhie a popularității de 
handbal (cu peste 4 000 de sportivi 
legitimați). Pe treapta următoare 
se situează baschetul, voleiul, 
sporturile nautice și natația. în 
Tunisia ființează actualmente 23 
de federații care înglobează peste 
26 000 de sportivi legitimați în 
cadrul asociațiilor, cărora li se 
adaugă aproape 28.000 de partici
pant! din rîndurile elevilor și stu
denților organizați, la rîndul lor, 
în asociații sportive școlare și 
universitare.

Sportul care a adus Tunisiei ce
le mai prestigioase rezultate este 
atletismul, prin binecunoscutul 
alergător de fond Mohamed Ga- 
moudi. în 1964, la Tokio, acesta 
a cucerit prima medalie olimpică 
din istoria sportului tunisian, ter- 
minînd pe locul 3 proba de 10 000 
m. Tot el avea să obțină două me
dalii la următoarea ediție a J.O., 
la Mexico, în 1968 ; o medalie de 
bronz la 10 000 m și. în final, una 
de aur în cursa de 5 000 m. O 
foarte bună comportare a avut și 
boxerul Habib Galhia care a ob

ținut o fnehalie de bronz la J.O. 
din 1964.

De un susținut sprijin din par
tea statului se bucură in această 
țară și sportul de masă, înzestrat 
cu o bază materială care s-a dez
voltat neîncetat în ultimele dnu? 
decenii. Pentru formarea cadre
lor de specialiști s-a creat, în 1957, 
Institutul Național al Sporturilor, 
care are 4 secții și care este con
siderat unul dintre cele mai bune 
din Africa.

Se cuvine să menționăm, de a- 
semenea, promovarea idealurilor 
olimpice în această țară prin gri
ja Comitetului Olimpic Tunisian 
care organizează, începînd din 
1959, „Ziua națională olimpică", in 
fiecare primăvară, și veghează la 
respectarea prevederilor statutului 
olimpic.

între țara noastră și Tunisia 
s-au statornicit foarte bune re
lații sportive. în această direcție 
trebuie să menționăm întrecerile 
dintre sportivii celor două țări, 
prezența unor antrenori români 
(de handbal, tenis etc.) în Tuni
sia, precum și bursele acordate 
unor studenți și antrenori tunisi- 
eni care își desăvîrșesc pregătirea 
în cadrul Institutului de Educație 
Fizică și Sport sau al școlilor post- 
liceale de antrenori.

PE SCURT

Campionatul de 
luat la începutul 
mini în Capitală, 
„23 August", prin 
rilor celui de al 
al primei grim' 
vizia A.

hochei, s-a re- 
acestei săptă- 
pe patinoarul 

disputarea jocii- 
treilea turneu

„„Inrînp din Dî-
//CENTURA DE AUR" LA BOX

Prima etapă, consumată marți 
după amiază, a programat două 
întîlniri ce promiteau să se ase
mene mult între ele, deoarece 
în ambele se înfruntau favoritele 
luptei pentru titlu (Steaua si Di
namo) cu outsiderele lor (Dună
rea Galați și S. C. Miercurea 
Ciuc). Pe gheată. însă, lucrurile 
s-au petrecut diferit. în primul 
meci (Steaua — Dunărea Galați 
3—1). victoria bucureștenilor s-a 
conturat deștul de greu, în ciuda 
faptului că ei au avut lungi pe
rioade de dominare insistentă. 
Forma excelentă a portarului Va- 
sile Morar (Dunărea) și — sur
prinzător I — a tînărului lui în
locuitor, juniorul A. Lazăr (Mo
rar s-a accidentat în min. 34), ca 
si ambiția cu care hocheiștii gă- 
lățeni și-au apărat sansele au de
terminat ca, în ciuda superiorită
ții bucilreștenilor, scorul să se

(Urmare din pag. I)

lonezuluî Luszczynski ~ în fața 
mijlociului Sandu Tîrîlă.

în gala de seară s-au înregis
trat multe rezultate înainte de 
limită. Din 15 partide, 7 au avut 
un asemenea deznodămînt. Prin
tre ele se află și meciul dintre 
ugandezul B. Bhege și S. Mî- 
halcea, în care primul a cîștigat 
prin k.o. în prima repriză, boxe
rul român simulînd o lovitură ne
regulamentară și făcînd dovada 
unei lipse de sportivitate într-o

^\\\\\\\\\^ REZULTATE TEHNICE \\\\\\\\^^^^^^

primul rînd partidele în care 
Gheorghe Vlad (ceva mai clar) și 
Ion Budu.șan (la capătul unui 
meci epuizant) au învins două 
speranțe ale boxului cubanez, pe 
Norge Boudct și pe Lazaro Ayala, 
în schimb, Constantin Ștefanovicî 
și Ion Vladimir au fost creditați 
cu decizia de victorie, deși au 
întîlnit adversari evident supe
riori. fie tehnic (venezueleanul 
Odalis Perez), fie fizic (ugandezul 
Vincent Bdarugaba). Tînărul Si- 
mion Cuțov a debutat neconclu
dent în categoria superioară per
formanțelor sale anterioare, din

£
mențin^ 
min. 54 !

strîns (2-1) pînă în

în cel de al doilea joc (Di-
namo S. C. Miercurea Ciuc
9-2), valoarea manifestată de
ambele echipe, dar în special de 
dinamoviști, a furnizat una din
tre cele mai interesante și atrac
tive dispute ale campionatului, cu 
toată diferența mare cu care 
bucuEe^tbnii au cîștigat.

Ziua a doua a întrecerii a fost 
caracterizată de victoriile lejere 
ele faWritelor care s-au impus la 
scoruri mari.

Romeo VILARA

MARȚI. Pană: Ciochină b.p. (5—0) Sivilov (Bulg.). Angelescu 
b.ab.l Onder (Os.), Alvarez (Cuba) b.p. (4—1) Byaruhanga (Ug.), 
Ploeșteanu b.p. (4—1) Odkori (Mong.). Nedelcea b.p. (5—0) Bahmani 
(Ir), Dekicl (lug.) b ab 3 Lttwin (Pol.). Badari (Ung.) b.p. (5—0) 
Pinero (Ven), Li En Ciun (K.P.D.C.) b.p. (3—2) Pometcu ; : mijlocie : 
Luszczynski (Pol.) b.k.o.l S. Tîrilă. Qbelmejias (Ven.) b.ab.2 Djan 
Von Mun (R.P.D.C.), Coclrlca b.p. (5—0) Bousquet (Fr.). Darvish (Ir.) 
b.ab.2 Cvetlto (lug.) : semigrea : Croitoru b.ab.2 Potoceanu, Sanchez 
(Ven) b.p. <4—1) Chiracu. Bubă b.p. (4—1) lakovlci (lug.) : semimijlorie: 
Zilberman b.p. (5—0) Vornicescu. Correa (Cuba) b.ab. 2 Ozogluoz (Tr.), 
Tănase b.p. (5—0) Jakab (Cs.). I. Tîrîlă b.ab.l F.l Kalim <E91 ■ A" 
nani (Ir.) b.ab 3 Covaci, Agapșa b.p. (3—2) Kim De Son (R.P.D.C.), 
Bege (Ug.) b.k.o.l Mihalcea : miilocie mică : Tîrbol b.p. (5—0) Tănase, 
Djan Fo Ren (R.P.D.C.) b.p. (5—0) Balcerowicz (Pol.). Nadieri (Tu
nisia) b.p. (4—1) C. Ciochină. N. Tudcr b.p. (4—1) Bahari (Ir.) Didea 
b.ab.2 Jaconelli (Fr.). Martinez (Cuba) b.k.o.l Mumii (Ug.), Cimpoeșu 
b.p. (4—1) Bandi (Mong), Lemus (Ven.) b.ab. 2 Staicu.

MIERCURI, Scmiusoară : Ștefanovicî b.p. (5—0) Perez (Ven). Sîrbu 
b.p. (5—0) Swlderski (Pol), Vlad b.p (5—0) Boudet (Cuba). El Gafar 
(Eg) b.p. (5—0) Zadeh (Ir), Jelassi (Tns) b.p. (3—2); Dia. Nap b.n. 
(4—1) Gombo (Mong) ; ușoară : S. Cvtov b.ab. 2; lonescu; Rifaal (Eg) 
b.p. (5—0) Collet iFr), Vladimir b.p. (4—1) Bdartipnba (Ug). Chită b.p. 
(3—0) .Todaiascle (Ir), Budusan b.p. (3—2) Avala (Cuba). C. Cutov b.p.

ce i se cuvenea. Boxerul dinamo- 
vist a început impresionant lupta 
și cu serii scurte, de aproape, 
și-a dominat adversarul, în aplau
zele publicului. Campionul mon
dial nu și-a putut valorifica alon- 
ja superioară decît în rundul doi, 
cînd, obosit în urma efortului de
pus în primele 3 min., Cozma a 
slăbit puțin ritmul de luptă. în 
repriza a treia, disputa a fost 
echilibrată pînă în ultimele secun
de, cînd, cu cîteva drepte la cap, 
Cozma a acumulat avantajul ne
cesar victoriei. Decizia, îndelung 
dezaprobată de public, a fost de
terminată de arbitrii Joos (Elv.), 
Santiago (Cuba)

Campionul de 
riei, gălățeanul 
evoluat din nou 
du-I categoric pe Reinaldo Becer
ra (Venezuela). Elevul maestrului 
Petre Mihai a boxat inteligent, cu 
serii rapide pe contraatac, nelă- 
sîndu-1 nici o speranță lui Be
cerra.

și Surem (Mong.). 
juniori al catego- 
Teofil Ghinea, a 
excelent, întrecîn-

AUTO • Cursa de la Sylverstone 
(Anglia) a revenit austriacului Niki 
Lauda (pe ,,Ferrari“) 
216,130 km - 
paldi. M. Andretti,

CICLISM • S-a încheiat cursa de 
4 etape, desfășurată în Franța. Pri
mul s-a clasat polonezul Brzezny. ur
mat de Mutsaars (Olanda) șl Szur- 
kowski (Polonia).

FOTBAL • Sportul studențesc 
București a evoluat la Gdynia (Po
lonia), terminînd la egalitate cu e- 
chipa Arka. din prima ligă : 1—1. 
Au marcat Kasai, respectiv Tandecki. 
• în ..Cupa Europei centrale" : Hon- 
ved Budapesta — Union Teplice 4—2. 
4* Pentru meciul Bulgaria — R.F.G. 
din preliminariile C.E. (27 aprilie, la 
Sofia) federația bulgară a selecțio
nat, printre alții, pe Bonev, Iliev, 
Zafirov, Anghelov. Kostov.

RUGBY * întîlnire amicală, la So
fia : Cehoslovacia — Bulgaria 40—0.

SCHI • Ultimii medaliați cu aur al 
C.M. universitare de la Livigno : sla
lom uriaș : F Rădici (Italia) ; cobo- 
rîre — B. Confortola (Italia) ; cobo- 
rîre (f) — Irene Bohm (Elveția); 30 
km — I. Isaev (U.R.S.S.). • G.
Grimmer (R.D.G.) a cîștigat cursa de 
15 km de la Kiruna (Suedia), iar 
suedeza Marjatta Kajormaa pe cea 
feminină de 10 km. Slalomul spe
cial de la 
a revenit 
Campion 
Cervinia, 
Kashiwa, 
villard.

ȘAH. a După o remiză cu ma
ghiarul Vadasz și o victorie la iu
goslavul Barlov Victor Ciocâltea a 
acumulat 3 p (din 6) la Vrnjacka 
Banja. Conduce Martinovici — 4 (1), 
urmat de Gipslis — 4. « în tur
neul de la Las Palmas, după 8 run
de : Mecking și Liubojevici 6. Tal 
5’A, Anderson 5. * în turneul femi
nin de șah de la Budapesta. Marga
reta Mureșan, a învins-o pe Eva 
Karakas șl conduce în clasament 
după două runde împreună cu 
Gheorghieva (Bulgaria) și Kass (Un
garia) cu cîte 1 punct (1) fiecare.

medie orară 
înaintea lui E. Fitti- 

J. Watson.

Kranska Gora (Iugoslavia) 
spaniolului F. Ochoa. • 
mondial profesionist, la 

a devenit americanul H. 
urmat de francezul H. Du-

INTILNIRI INTERNATIONALE DE FOTBAL

R. D. GERMANĂ - ROMÂNIA (TINERET 23 DE ANI) 1-1 (1-1)

(5—0) Rudnicki (Pol) : grea: Stevenson (Cuba) b. netfr&z. Liendo (Ven), 0
Anghel b.p. (4—1) Badepa (Tr). Dastălu b.p. (5—0) Talaz (F.g). Simon 0
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REZULTATE TEHNICE: MARTI: 
Dunărea 3—1 (2—0, 0—1, 
marcat! Bucur, Mikloș, 
— Steaua, Boldescu — 
arbitri • O. Barbu si 

; Dinamo — S. C.
Ciuc 9—2 (2—0, 3—0,

Steaua — 
1—0). au 
Justinian 
Dunărea, 
L. Enciu 
Miercurea
1—2), au marcat : Gh. iîuțanu (31, 
Pisaru, Moiș, V. Huțariu, Fl. 
Sgîncă, Costea, Axlnte — Dinamo, 
Kodves, Solyom — S. C. Miercu
rea Ciuc, arbitri t Fl. Guber- 
nu, D. Cristescu ; MIERCURI: 
Steaua — S. C. Miercurea Ciuc 
14—3 (4—0, 3r-3, 7—0). au mar
cat : Justinian, Miklos, Gheorghiu 
și Nistor cite 2, Varga, Szabo, 
Herghelegiu, Ioniță, Kemeneși și 
Bucur — Steaua, Kedves, Pe
ter și Solyom — S. C. M. Ciuc, 
arbitri : Gh.
Presneanu ;
rea 14—5 (5—0, 
marcat : 
Huțanu, 
Axinte, 
Huțanu 
nici (2), 
rea — Dunărea : arbitri : FI. Gu- 
bernu și C Stefănescu.

Mureseanu și M. 
Dinamo — Duna- 

6—0, 3—5), au
Malîhin. Cosfea, Gh. 

Bandas cîte 2, Tureanu, 
Dumitru, FI. Sgîncă, V. 
șî Mois — Dinamo. Ole- 
Berdilă, Kercso și Fodo-

PROGRAMUL DE VINERI (joi 
este zi de pauză) î ora 16.30 s S. C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea ; ora 
19 : Steaua — Dinamo.

6.ab. 3 Lehăduș : semimuscă : Ghinea b.p. (5—0) Beoerra (Ven), Her- g 
xandez (Cuba) b.p. (3—2) Cozma. LF Ven Uk (RPDO b.p. (4—1) Gedd 
(Ung), Turei b.p. (4—1) Leroy (Fr) ; muscă : Dragu b. neprez. Bur- jî 

g* dihoi. Crueseu b.p. (5—0), Magb (Eg). Robu b, dese. 3. Eroglu (Turc.).
Faredln b.p. (5—0) Lamlri (Tunisia) . cocos : Tone b.ab. 2 Sabău: Ciu 
En Zo (RPDC) b. ab.3 Condurat. Iuseim b.p. (5—0) Vancea. Duminică 
K TT /tj . w ir ~ X-» O

(irnj b.p.’ (3—2) Cocîrlea,
l
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b.p. (5—0) Rastegari (Iran) ; mijlocie : Montoja (Cuba) b.ab. 3 Chipi- 
roș, Mihoc b. ab. 1 Jakab (Ung) : Darvish 
Obelmejias (Ven) b. ab. Luszczinski (Pol).

.• IO;-

Aseară, la Dessau în fața a 3.000 de 
snectatori reprezentativa de tineret sub 
23 de ani a României a întîlnit într-un 
med amical echipa similara a R. D. 
Germane. Dupâ un joc bun, cele doua 
formații au terminat la egalitate : 1—1. 
Echipa română a deschis scorul in min. 
6, prin Troi, Inr gazdele au egalat în 
min. 39 prin Koppe, care a transformat 
un penalty acordat de arbitrul cehoslo
vac Korczech, în urma unui fault în ca-

reu comis de Perima. După pauză gaz
dele au atacat insistent avînd șl o bară 
in min. 77, dar echipa antrenată de 
Cornel Drăgușin șl Ion Nunweiller s-a 
apărat bine șl a contraatacat periculos 
prin Troî.

Formația noastră a fost următoarea s 
Moraru — Purimo. Smarandache, M. O1- 
teanu (mîn. 35 Mihai), Lucuță — Mul- 
țescu, Dumitriu IV, Bntdeanu — Troî, Dă- 
nîlă, Manea (mîn. 65 M. Răducanu).

competiție ce l-ar fi putut relansa 
in lumea, boxului, după repetatele 
acte de indisciplină comise. Din
tre celelalte întîlniri, amintim de 
cea dintre G. Agapșa și Kim De 
Son (R.P.D. Coreeană) în care 
Agapșa a realizat cel mai bun 
meci al său, obț?iînd o victorie 
de prestigiu și dîndu-ne speranțe 
într-o comportare la fel de bună 
și în confruntările viitoare. Din
tre ceilalți sportivi, o impresie 
excelentă au lăsat cubanezii Emi
lio Correa (semimijlocie) și mai 
ales Luis Filip Martinez (mijlo
cie mică), precum și venezueleanul 
Alfredo Lemus, care au fost ex
trem de expeditivi în meciurile 
pe care le-au susținut. O rein
trare promițătoare a avut și V. 
Zilberman, care a dispus 
puncte de I. Vornicescu.

Cîteva meciuri pasionante au 
caracterizat gala de miercuri 
după-amiază. Să menționăm în

la

unui 
său,

adversar prea slab. 
Calistrat a preferat 
antrenament cu po-

pricina 
Fratele 
un prelungit 
lonezul Rudnicki din reprezenta
tiva orașului Gdansk. La catego
ria grea, mergem spre o finală în 
care Stevenson (deocamdată fără 
adversar pe seama sa) va întîlni 
pe. învingătorul noii (și pasionan
tei) confruntări dintre 
mon și Ilie Dascălu.

Spectatorii prezenți 
mare la reuniunea de 
trăit momente de mare tensiune 
și entuziasm. Păcat însă că ei n-au 
avut și satisfacția să salute victo
ria unui pugilist român asupra 
campionului mondial al categoriei 
semimuscă ! Și aceasta, nu pen
tru că Remus Cozma n-ar fi me
ritat verdictul juriului în partida 
cu cubanezul Jorge Hernandez, ci 
pentru că trei dintre cei cinci ju
decători i-au refuzat victoria, 
frustrîndu-1 de un mare succes,

ESKISEHIR - F. C. CONSTANTA 2-1 (2-0) 
ÎN „CUPA BALCANICĂ" INTERCLUBURI

Mircea Si.

în număr 
aseară iu

ESK1ȘEHIR, 16 (prin telefon). Victoria 
echipei gazdă a fost facilitata de gra
vele greșeli ale aoârârii formației con- 
stântene. In min. 17 Burhan a șutat de 
la 40 m, Ștefânescu a scâoat balonul 
și Omer a înscris ușor ; în mîn. 39 Aii 
l-a driblat pe Antonescu și a înscris 
de Ia 16 m. După pauză, echîna ro
mâna Insistă mai mult în ofensivă, re
duce din handicap în mîn. 64 prin Mâr
culescu. Cei 8000 de spectatori au mari 

în min. 66 cînd Mn-culescu a 
iarăși dar arbitrul albanez Pe- 
n-a validat golul, deși tusierul 

i semnalizase ofsaid. F. C. Con-

stanta a aliniat următoarea formație ? 
Stefânescu — Mustafa, Antonescu, Bâlosu, 
Ghirca (min. 46 Nisfor) — I. Constan- 
tinescu, lovâaescu — Tănase, Peniu (min. 
78 Turcu), Mârculescu, Licâ

Cornel POPA

IN PRELIMINARIILE C.E.

emotll 
înscris 
lumbi i 
turc nu

Aseaiâ s-au desfășurat doua meciuri 
în preliminariile C.E. La Budaoesta (gr. 
II) : Ungaria — Tara Galilor 1—2 (0-1). 
La Belfast (gr. III) : Irlanda de Nord — 
Iugoslavia 1—0 (1—0)

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
La Dîîss-ldorf au continuat meciurile 

pentru C.M. de hochei pe gheață : Ce
hoslovacia — S.U.A. 8—0 (3-0, 3-0, 2—0) ; 
U.R.S.S. - Poionia 15-1 (3-0, 7-1, 5-0) ; 
U.R.S.S. - Finlanda 5-2 (2-1, 2-0, 1-1);

S.U.A. 12-3 (1-1, 
----------- 16

P 
U.R.S.S.

Suedia
In clasament : U.R.S.S. 

slovacia 14 p, Suedia 10 
Astăzi, returul meciului 

Cehoslovacia.

5-1, 6-1).' 
p, Ceho- 

etc.
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