
REPUBLICII
PREȘEDINTELUI
UNITE TANZANIA,

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, luni a sosit in Capi
tală, intr-o vizită oficială de prie
tenie in țara noastră, Julius K. 
Nyerere, președintele Uniunii Na
ționale Africane din Tanganica, 
președintele Republicii Unite Tan
zania, împreună cu doamna Maria 
Nyerere.

La ora 11,00, aeronava prezi
dențială a aterizat.

La coborîrea din avion președin
tele Julius K. Nyerere este salu
tat cu cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi șefi de 
stat se îmbrățișează cu căldură, cu 
satisfacția revederii, de data a- 
ceasta pe pămîntul românesc.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Nye
rere își string mîinile cu cordia
litate.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori președinților Nicolae 
Ceaușescu și Julius K. Nyerere. 
tovarășei Elena Ceaușescu 
doamnei Maria Nyerere.

Garda militară prezintă onorul. 
Sini intonate imnurile de stat ale 
Tanzaniei și României, în timp ce, 
în semn de salut, sint trase 21 
salve de artilerie.
Nicolae Ceaușescu și 
Nyerere trec în revistă 
onoare.

Numeroși bucureșteni, 
tineri tanzanieni care studiază în 
România, participă cu însuflețire 
la reintilnirea dintre cei doi șefi 
de stat, ovaționează pentru prie
tenia dintre cele două țări și po
poare, aclamind cu căldură pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Julius K. Nyerere.

în aclamațiile mulțimii pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Ju
lius K. Nyerere părăsesc aeropor
tul într-o mașină escortată de mo- 
tocicliști, îndreptindu-se spre re
ședința rezervată înalților oaspeți.

De-a lungul traseului, mii de 
locuitori ai Capitalei salută cu a- 
eeeași căldură pe cei doi pre
ședinți, care răspund cu cordia
litate manifestărilor de simpatie 
ale populației.

Iul TANU, președintele Republicii 
Unite Tanzania, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

★
Luni după-amiază, Julius K. 

Nyerere, președintele Partidului 
Uniunii Naționale Africane din 
Tanganica, președintele Republicii 
Unite Tanzania, a făcut o vizită 
protocolară 
Ceaușescu, 
Partidului i 
ședințele 
România.

tovarășului Nicolae 
secretar general al 

Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste

★
aprilie, au început con- 

Intre tovarășul

Și

Președinții
Julius K. 
garda de

precum și

Luni, 21 _ . ____ _______
vorbirile oficiale î ‘ îl 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Julius K. Nyerere, 
președintele Uniunii Naționale A- 
fricanc din Tanganica, președintele 
Republicii Unite Tanzania.

Continuind dialogul început cu 
trei ani în urmă, cu prilejul vizi
tei oficiale a șefului statului ro
mân în Tanzania, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Julius K. 
Nyerere au subliniat cu satisfacție 
că in această perioadă relațiile 
româno-tanzaniene au cunoscut o 
dezvoltare continuă.

Convorbirile s-au 
tr-o atmosferă de 
taie, de stimă și 
deplină înțelegere.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescn, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au oferit, 
luni, un dineu oficial în onoarea 
președintelui Uniunii Naționale A- 
fricane din Tanganica, președintele 
Republicii Unite Tanzania, Julius 
K. Nyerere, și a doamnei Maria 
Nyerere.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prieteneuu:ă. președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Julius 
K. Nyerere au rostit toasturi.

desfășurat în- 
caldă cordiali- 
prietenie, de

99CENTURA BE AUR“
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MECIURI 1JFICILE, 
ALE ECHIPELOR 

PENTRU EVITAREA

IN DEPLASARE, 
CARE LUPTĂ

RETROGRADĂRII
I
g F. C. CONSTANȚA 
g UNIV. CRAIOVA
g F. C. ARGEȘ
g C.F.R. CLUJ-NAPOCA

(meciul 
g A.S.A. Tg. MUREȘ
g U.T.A.
$ F.GM. REȘIȚA
g DINAMO

— F. C. GALATI
— OLIMPIA SÂTU MARE
— „POLI" IAȘI
— SPORTUL STUD.

televizează)
— STEAGUL ROȘU
— „U" CLUJ-NAPOCA
— „POLI" TIMISOARA
— CHIMIA Rm. V1LCEA

(pe stadionul Dinamo)
— JIUL

(pe stadionul Steaua)
Toate partidele încep Ia ora 16,30

se

§ STEAUA

Mar'ca. Leșeanu, Grigore și Cassai (de la stingă 
la dreapta) conducing plutonul studenților bueu- 

reștem la antrenamentul de ieri după-amlazi.

Foto : Vasile BAGEAC
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F.C. Argeș 
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37
28
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2
8
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11 3 
10 4

9 5
10 3
7 9
8 6
7 8
8 5
9 3

10 28—28
10 30—23
11 28—31

8 17—20
10 22—28
9 17—28

11 30—21
12 32—31
9 23- 38

13 25—39 
12 15—35

După tonifiantul rezultat 
„tricolorilor" la Madrid, 
reia mîine întrecerea divizio
narelor A. Se anunță o etapă (a 

25-a) interesantă care, mai mult ca 
sigur, va atrage și de această dată 
numeroși spectatori în tribune. 
Caracteristica „rundei" de mîine 
— după cum rezultă și din pro
gramul alăturat — ar fi faptul că 
în timp ce fruntașele clasamentu
lui susțin meciuri pe propriul te-

ren, cele de la subsolul lui vor 
juca în deplasare. Sarcină difici
lă, așadar, pentru formațiile dor
nice să mai salte din zona pericu
loasă.

Ce au făcut în ultimele zile di
vizionarele A ? Citeva din preocu
pările lor (jocuri amicale, încer
cări de recuperare a jucătorilor 
accidentați), le prezentăm la ru
brica noastră de fotbal, din pagina 
a 3-a.I

I

o trecere în revistă

I

a unor valori pugilistice mondiale
Duminică la prînz, la Palatul 

Sporturilor și Culturii, într-o at
mosferă specifică marilor manifes
tări sportiv?, s-a încheiat stagiu
nea pugilistică internațională de 
primăvară, care a programat, în 
decursul unei săptămîni, nu mai 
puțin de 11 gale. La cea de a 4-a 
sa ediție anuală, turneul dotat cu 
„Centura de aur" a dovedit imen
sele resurse spectaculare ale me
ciurilor de box, capacitatea lor de 
a ține treaz interesul zilnic a mii 
și mii de iubitori de sport.

CE SPUNE STATISTICA

A fost „Centura de aur" o mare 
competiție pugilistică amatoare ? 
Răspunsul este, fără ezitare, afir
mativ. Pentru a-1 
bine, să debutăm prin a 
declarația președintelui 
de box din Venezuela, 
mando Yanes, făcută 
București : „Atunci cind 
tărit să traversăm. Oceanul, 
curgind mii de kilometri pentru a 
cunoaște mai din vreme — cu gin- 
dul la Olimpiadă — stilul de a 
boxa al altor scoli continentale și 
mai ales al europenilor, am ales 
cu bună știință turneul internațio
nal din România, pentru că aveam 
informații și eram convinși că, a- 
colo, calitatea competiției este, prin 
tradiție, indiscutabilă. $i constat că 
nu ne-am însetat".

Această declarație de principii 
poate fi lesne completată prin da
tele indubitabile ale statisticii. Au 
urcat în ringul bucureștean 156 bo
xeri din 16 țări, de pe 4 conti
nente. Numai concurenții străini au 
totalizat 88 de nume, întrecînd can
titativ pe cei 68 de participanți ro
mâni. Valoarea competitorilor 
poate fi subliniată și prin excep
ționalele lor titluri : 3 campioni 
limpici, 3 campioni mondiali, 
campioni ai Americii Centrale 
Caraibilor, numeroși campioni 
Europei. Asiei, Africii sau Com- 
monwealthului.

înțelege mat 
reproduce 
Federației 
Luis Ar- 
nouă la 

ne-arn tlo- 
par-

O-
S 

și 
ai

PREMIUL DE TEHNICITATE

Doar etalarea cărților do vizită 
poate părea un argument formal. 
Ei bine, competiția însăși ne-a per-

INTIMPIMA MAREA
SĂRBĂTOARE

• Activitate sportivă bogată la Șantierele

Navale Galați • 3000 de membri cu cotizația

achitată la zi
obținute

Pavel Nedelcea (stingă) și Gheorghe Ciochină au furnizat unul dintre 
cele mai frumoase meciuri ale galei finale

Foto l Ion MIHĂICĂ

mis să apreciem „la lucru", deci 
în plin exercițiu pugilistic, spor
tivi redutabili, plin de har și bine 
pregătiți pe toate planurile. Chiar 
dacă federația noastră, cu prilejul 
banchetului final, s-a grăbit puțin 
— făcînd mai curînd operă de 
anticipație — atunci cînd a de
semnat drept cel mai tehnic bo
xer al turneului pe micuțul Li Ven 
Uk, trebuie să spunem că n-au 
lipsit deloc candidații la acest pre
miu, fie că sînt cîștigători ai „Cen
turii de aur", ca Ciu En Zo. fie 
că au fost eliminați, uneori împo
triva evidenței, pe parcursul com
petiției, ca Tibor Badari, Mariano 
Alvarez, Alfredo Perez, Gyorgy 
Gedo, Jorge Hernandez, Luis F. 
Martinez.

Despre evoluția și calitățile bo
xerilor români. în acest context, 
vom vorbi mai amplu — așa cum

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag, 2-3)

A.

Rezultatele excelente, 
de-a lungul anilor de către harni
cul colectiv al șantierului naval 
din Galați, au făcut ca prestigiul 
constructorilor de nave din 
noastră să crească enorm, 
de cargouri și vase mineraliere ce 
poartă cu mîndrie inscripția „Pro
dus la Șantierele Navale Galați" 
brăzdează astăzi, în lung și-n lat, 
mările și oceanele lumii.

Dar nu despre eforturile și suc
cesele în procesul de producție al 
miilor de muncitori vrem să vor
bim în rîndurile de față, ci des
pre simbioza dintre muncă și sport, 
realizată aici de multă vreme. E- 
xistența unei frumoase și trainice 
tradiții sportive face ca, ‘ 
importantelor sarcini pe 
au, constructorii de nave 
ticipe în număr mare la 
organizate cu regularitate în cele 
18 organizații sindicale din secții 
și ateliere.

Asociația Ancora (cu 3 000 de

țara 
Zeci

în ciuda 
care le 

să par- 
acțiunile

vz

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
IN „TURUL CICLIST MEDITERANEANu

între 16 și 20 aprilie s-a desfă
șurat, în Turcia, a 7-a ediție a 
„Turului mediteranean", competiție 
la care au luat parte echipe re
prezentative din Turcia. Bulgaria 
(echipa pentru „Cursa Păcii"), R.F. 
Germania, Iran, Siria, precum și 
numeroși alergători din cluburile 
țării gazdă. întrecerea a măsurat 
539 km (start la Mersin, sosire la 
Antalia), impărțiți în 5 etape.

Reprezentativa României, alcă
tuită din Vasile Selejan, Vasile 
Pascale, Ion Cojocaru, Nicolae Ga
vrilă și Eugen Dulgheru (antrenor 
Constantin Voicu) a reușit o me
ritorie performanță cucerind locul 
I pe echipe și locul III — prin

Vasiic Pascale — în clasamentul 
general individual. Vasiic Selejan, 
învingător în prima etapă (Mersin 
— Silifke, 84 km, m. o. 45,3 km), 
s-a accidentat în etapa a II-a și a 
fost nevoit să abandoneze. Echipa 
României repetă performanța, ea 
fiind ciștigătoarea ..Turneului me
diteranean" și în 1974.

Clasamente finale : echipe — 1. 
ROMÂNIA ; 2. Turcia ; 3. Konya 
Seker ; 4. Bulgaria ; 5. Iran ; in
dividual : 1. Seyt Kirmizi (Tur
cia) ; 2. Yni Cekirov (Bulgaria) ; 
3. Vasile Pascale ;... 6. Eugen Dul- 
gheru ; 10. Ion Cojocaru ; 14. Ni- 
colae Gavrilă.

membri cu 
președintele 
tilă și secretarul retribuit C. Ale- 
xandrescu, doi oameni care depun 
multă pasiune și, de aici, rezul
tate bune. Din rîndul secțiilor de 
performanță, rezultate excelente 
a obținut cea de caiac-canoe la 
,.timonă" căreia se află, de peste 
12 ani, inimosul antrenor Sever 
Panait. Echipa de fotbal, care ocu
pă în prezent locul secund în se
ria a IV-a a Diviziei C, bate 
insistență Ia porțile diviziei se
cunde. Numele unor sportivi 
ajustorul I. Moroșciag, mecanicul 
D. Dimilriu, lăcătușul D. Muntea- 
nu, maistrul M. Anghel, precum 
și ale unor pasionați instructori 
voluntari ca T. Grigoriu, B. 
Rudich. Gh. Cojocaru, R. Asaftei, 
Gh. Milașcu, sînt deseori întilnite 
la panoul de onoare.

Sportul de masă ocupă aici un 
loc preponderent pe agenda de lu
cru a conducerilor grupelor sindi
cale și a asociației. Este de remar
cat că. în prezent, activitatea spor
tivă se desfășoară chiar la nive
lul secțiilor și atelierelor, organi- 
zîndu-se întreceri atractive la te
nis de masă, șah, volei, fotbal.

In aceste zile, în dorința de a 
întîmpina cu succese ziua de 1 Mai, 
sute 
luat 
drul 
bal, 
pice 
sănătate' 
audiență.

O veste bună primită cu satis
facție de către întregul colectiv 
de navaliști este aceea de reînce
pere a lucrărilor la complexul 
sportiv Ancora (format dintr-un 
stadion, terenuri de volei, hand
bal, tenis de cîmp, o sală de sport,' 
o cabană nautică). Pentru ca 
crările să fie terminate pînă 
sfîrșitul trimestrului 3, ei s-au 
gajat să presteze peste 20 000 
ore de muncă patriotică.

cotizația la zi), are în 
ei, ing. George Chi-

cu
ca

de iubitori ai sportului au 
startul în întrecerile din ca- 
„Cupei tineretului" (la hand- 
volci, tenis de masă, șah, po- 
s.a.), iar complexul „Sport și 

■“ se bucură de o largă

lu— 
la 

an- 
de

» 
Telemac SIRIOPOL 

coresp. județean..^



MIERCURI ȘI JOI

ETAPĂ INTERMEDIARA /■

ÎN CAMPIONATELE DE HANDBAL
27 
27
27
27
27
27
27
27

REZULTATE SCONTATE
ÎN CAMPIONATELE

DE TENIS DE MASĂ
cadrul etapei campionate-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

La mijlocul acestei săptămini, 
miercuri și joi, se va disputa o e- 
tapă din campionatele Diviziei A 
la handbal. Cu acest prilej sint 
programate cîteva partide impor
tante, Să notăm că dacă „U“ IAȘI 
învinge pe I.E.F.S., oferă formației 
Textila Buhuși posibilitatea de a 
urca pe locul 3 și că toate 
trei echipe masculine cate luptă 
să evite.......................~
pendența 
voluează 
semenea, 
pionatul

5. Prog. Buc.
8. Confecția BUC.
7. »U“ Iași
X Mureșul Tg.M.
9. Rapid Buc. 

‘ V-ța Odorhel
Constr. Tuu.
Sparta Mediaș

10.
11.
12.

1« 4
O
3
3
3
3
8
O

MASCULIN

13
9
9
8
8
7
1

9
14
15
15
16
16
15
26

321—301 32 
357—259 
352—379
320—378
28'3—334 
284—311 
278—317 
251—523

2S 
«1
21
19
19
19

2

cele

locul 11 (Carom, Inde- 
Sibiu și C.S.U. Galați) e- 
pe teren propriu. De a- 
un joc important în cam- 
masculin este cel de la 

Bacău (Știința — H. C. Minaur), 
al cărui rezultat ar putea produce 
perturbații in partea superioară a 
clasamentului.

Iată programul acestei etape (a 
27-a) MASCULIN : „U“ București
— Steaua (joi, teren Steaua ora 
17,30), Independența Sibiu — Po
litehnica Timișoara, Știința Bacău
— H. C. Minaur Baia Mare, „U“ 
Cluj-Napoca — Dinamo București, 
CAROM — Dinamo Brașov, C.S.U. 
Galați — „U“ Craiova ; FEMININ: 
Confecția — „U“ Timișoara (joi, 
teren Steaua era 16,15), Rapid — 
Progresul (miercuri, teren Ciulești 
ora 17,15), Sparta Mediaș — Voin
ța Odorhei, Constructorul Timișoa
ra — Textila Buhuși, U Iași — 
I.E.F.S., Mureșul Tg. Mureș — „U“

1. STEAUA 27 27 • 0 621—429 54
2. Dinamo Buc. 27 24 0 3 535—354 48
3. H.C. Minaur 27 16 1 10 531—507 33
4. „U* Buc. 27 14 3 10 427—12G 31
5. Știința Bc. 27 13 3 11 453—448 29
S. Politeli. TimLș. 27 11 4 12 475—478 2G
7. .U* Cj.-Nap. 27 10 3 14 419—438 23
8. Dlnamo Bv. 27 10 2 15 510—551 22
9. CAilOM 27 8 1 18 465—506 17

1G. Indcp. Sibiu 27 8 1 18 478—541 17
11. C.S.U. Galați 27 7 3 17 417—475 17
12. ,U“ Craiova 27 3 1 23 388—572 7

Ia
lor Diviziei A la tenis de masă 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

Echipe femei: C. S. Arad II — 
Voința București 9—0, C. S. 
Arad I — Voința București 8—1, 
C.S.M. Oluj-Napoca — Spartac 
București 4—5.

Echipe bărbați: C.S.M. Cluj- 
Napoca — Locomotiva București 
15—2, Constructorul Hunedoara 
— Comerțul Tg. Mureș 11—6, 
Gloria Buzău — Universitatea 
Craiova 6—11.

Următoarea etapă este progra
mată pentru zilele de 17 și 18 
mai.

In cea de a doua zi

0 ETAPĂ RAPIDĂ
pluton numeros, de aproape

a „Cupei F. R. Ciclism“

44,2 km PE ORĂ

București.
FEAUNIN

1. „U“ TIMIȘ. 27 23 3 1 448—255 43
2. București 27 21 3 3 426—233 «5
3. I.E.F.S. 27 17 2 8 338—258 36
4. Textila Buh. 27 16 3 8 353—3U8 35

Un pluton numeros, de aproape 
100 de rutieri, s-a prezentat ieri 
după amiază Ia startul celei de a 
doua curse din cadrul competiției 
internaționale dotată cu „Cupa 
F. R. Ciclism". Programată pe șo
seaua Olteniței, de-a lungul a 80 
km, întrecerea s-a bucurat de o 
vreme bună pentru ciclism. Am 
asistat la o etapă rapidă — medie 
orară 44,260 km — In care tot plu
tonul (sau aproape tot) a muncit, 
nereușindu-se însă desprinderea de-

MIHM BAKU SI fBIIESI MlHNLIt
SI WTASEAIĂ ÎK CAMPIONATUL UE MUI0CI10S
Campionatul de motocros s-a re

luat duminică, după o scurtă Între
rupere, cu etapa a doua, desfășurată 
la Zărnești, in organizarea F.B-M- fi 
a asociației sportive Torpedo din 
localitate. Se cuvine să menționăm 
că cei peste 50 de alergători, de toate 
categoriile, și-avu- disputat întîietatea 
pe un traseu deschis pentru miile de 
spectatori, cu un grad corespuiază- 
tor de dificultate și culoare largi, 
regulamentare, prin care concurenții 
Și-au putut etala calitățile.

In aceste condiții s-a observat mai 
clar gradul de pregătire atins de 
inotocicliști. La seniori, Mibai Baau 
(antrenat de multiplul campion Ște
fan Chițu, care continuă să lipseas
că dc la start, deoarece nu are ma
șină pentru concurs) a făcut, din 
nou. o demonstrație de pilotaj, de- 
tașlndu-se categoric de principalii 
săi adversari. De asemenea, nici lo
cul secund, ocupat de Aurel Iones- 
cu, n-a fost pus In pericoL în lupta 
pentru celelalte poziții, alături de 
experimentații P. Filipescu, Tr. Moa
șa șt D. Motlșan, s-au remarcat ti
nerii N. Arabadgi, S. Paraschiv (an
trenor — Ion Ștefan) șl A- Benedek

(Otto ștefani) care se anunță moto- 
crosiști de nădejde.

Ca șl In etapa anterioară, Ernest 
Mainer (pregătit de tatăl său — Haul 
Mulner) a dominat copios cele două 
manșe ale juniorilor. In evident pro
gres s-au mal prezentat ploieșteanul 
Vasile lonescu și buzoianul Victor 
Gavrilă. Și o surpriză : micuțul 
Alexandru Uieș (12 ani) a Întrerupt
șirul victoriilor brașoveanului Jean 
Pescaru tn cursa posesorilor moto
retelor „Mobra".

Rezultate tehnice : seniori — 1. M. 
Banu (Poiana Cimplna) 15 p. 2. A. 
lonescu (Energia Cimpina) 12 p, 3. 
P. Filipescu (I.TJL. Tg. Jiu) 10 p, 4. 
N. Arabadgi (Locomotiva Ploiești) 
8 p, S. Tr. Moașa (St. roșu Brașov) 
6 p «. D. Motișan (Flacăra Moreni) 
5 p; juniori — 1. E. Mulner (Torpedo 
Zărnești) 15 p, “ ” ’ "
Ploiești) 13 p, 
mobilul Buzău) 
bra“ — 1. A. 
neștl) 15 p, 2. 
Cîmpina) 12 p.
r. Bv.) 10 D.

Troian IOANIȚESCU

3.

2. V. lonescu (Loc. 
3. V. Gavrilă (Auto- 
10 p; motorete „Mo- 
Illeș (Torpedo Zăr- 

D. Marianov (Poiana 
X J. Pescaru (St.

cisivă. Tentativelor li s-a ripostat 
prompt, clasamentul 
la capătul 
disputat dc 
tori.

S-a făcut
— mai puțin 
mult la finiș 
maghiari, 
forțe ale sportului nostru cu pe
dale (echipa pentru „Cupa Păcii" 
s-a întors abia ieri seară din Tur
cia, unde a concurat în „Turul 
mediteranean", iar formația olim
pică — în frunte cu Vasile Teodor 
și Mircea Ramașcanu — participă 
la cîteva competiții în Italia), cei 
8 cicliști maghiari s-au confruntat 
cu rutierii români din linia a 
doua, mai ales — ca proporție — 
cu cei foarte tineri. Este, desigur, 
meritul lor câ — în vălmășagul 
sosirii — au reușit să-și plaseze 
un om pe poziția de lider. Ii aș
teptăm în zilele următoare și în 
tentative care să ducă la evadări 
spectaculoase. Pe ei și, mai ales, 
pe cicliștii noștri. Clasamentul 
cursei :

1. Gabor Sziics (Ungaria) 
lh.48:27 ; 2. Marian Ferfelca
(Steaua) ; 3. Paul Soare (Steaua) ; 
4. Al. Vlăstaru (C. S. Brăila) ; 5. 
George Negoescu (Steaua) ; 6. Pe
tre Dolofan (Steaua) — toți ace
lași timp (ca de altfel alți 81 de 
rutieri).

Astăzi se dispută a treia cursă : 
București — Giurgiu — București, 
100 km, cu plecarea și sosirea 
la km 13 ; start la ora 15,30. Mîi- 
ne arc loc a patra cursă : Bucu
rești (DN 1) — Ploiești (varianta 
Buftea) — București, 120 km. 
Startul se dă Ia ora 15, de la Pă
durea Băneasa.

Hristache NAUM

decizîndu-se
unui sprint amețitor, 
aproape DO de alergă-

simțită de această dată 
pe traseu și mai 
prezența rutierilor 

In lipsa principalelor

Er-
Sanchez, a

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET

CLASIFICĂRI ASUPRA
POZIȚUIOB „CHEIE"

Cu meciurile desfășurate la O- 
radea (grupa 1—6) și in Capitală 
(grupa 7—11), situația pozițiilor 
„cheie" ale campionatului republi
can feminin de baschet a fost clari
ficată. Concret, obținînd a treia vic
torie în acest campionat asupra 
Politehnicii, echipa I.E.F.S. s-a 
distanțat cu trei puncte și, în mod 
normal, nu mai poate pierde ti
tlul de campioană a României, 
performanță pe care I.E.F.S. a mai 
obținut-o o singură dată, și anu
me cu două decenii în urmă, în 
anul 1955. Pentru a rămîne pe lo
cul I, studentele de la I.E.F.S. au 
nevoie de o singură victorie în 
cele patru partide pe care le vor 
susține, începînd de joi, la Bucu
rești (in cadrul ultimului turneu 
al Diviziei A), ceeace este pe de
plin posibil. Politehnica, la rîn- 
dul ci, este greu să mai părăseas
că locul secund, la fel cum Olim- 
pia-Constructorul nu mai 
pierde medalia de bronz. Pentru 
următoarele trei poziții, 
Rapid și Universitatea Timișoara 
vor tranșa rivalitatea 
turneului din această săptămînă.

In grupa 7—11, turneul disputat 
în Capitală nu a produs nici o 
modificare importantă, astfel că 
formația Universitatea Iași va e- 
volua, din toamnă, în Divizia B.

Deși este încon
jurată de on ffruP 
de adversare (in 
contact direct, Tita 
și Ciocan), Balai 
izbutește să recu
pereze mingea. 
Fază din meciul 
IE.F.S. — Politeh
nica disputat la 
Oradea.

poate

Crișul,

în cursul

Foto:
A. SOMOGYI

Oradea

AUTO

pentru

FINAL LA POPICE

Constantin 
cîștigat,

Galați — campioana 
și Flacăra Cîmpiua —

DE AUR“

PRO

nun

CUM SE STABILESC

ÎM PRÎM-PLANBL ÎNTRECERILOR

CONSTANTIN VARAN (DOS)

Numerosul public 
prezent in ziua ii- 
nalelor „Centurii de 
aur* a aplaudat cu 
deosebită căldură e- 
voluția semigreului 
nostru Constantin 
Văran care, după o 
dispută pasionantă 
cu campionul Jocu
rilor Americil Cen
trale și Caraibelor, 
venezueleanut 
nes to

urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a po
diumului de pre
miere, realizînd 
unul dintre succe
sele sale cele mai 
de seamă.

Constantin Văran 
s-a născut la 13 ia
nuarie 1949 în co
muna Tlrnava din 
Județul Caraș-Seve- 
rin. La 22 de ani, a 
făcut cunoștință cu 
boxul. ’
reșițean 
Brinzeanu 
în tînărul robust un 
viitor 
care 
multe 
După 
tentă, 
primele 
categoria grea. Apoi, 
a fost selecționat 
de antrenorul Ion 
Popa în lotul re
prezentativ, dar la

Antrenorul 
Nicolae 
a văzut

pugilist de 
și-a legat 

speranțe, 
pregătire a- 
a susținut 
meciuri la

o

categoria în
avea 
ere : 
anul 
cius 
și a
Balcaniada de 
Constanța, unde 
foșt depășit, cu greu 
(2—3) de multiplul 
campion european, 
olimpic șl mondial 
Mate Parlov (iugo
slavia). Anul 1975 a 
fost și mal rodnic 
pentru “ 
Văran. A 
nu de mult, turneul 
internațional „Cupa 
Strandjata“, la So
fia. iar duminică 
„Centura de aur“ 
într-o companie ex
trem de valoroasă. 
In planurile sale a- 
proplate : o medalie 
la C.E. de la Kato
wice. Este legitimat 
la C.S.M. Reșița.

care 
s& se consa- 
semLgrca. în 
1974 a lost in- 
în echipa țării 
participat

Timp 
narile 
desfășu 
echipe i 
niorilor 
„Cupa 
tiției (i 
nlzare 
zenți 4 
rente < 
Brașov, 
Deva, 
doara, 
Mureș 
zentanț 
osebit 
Cluj-N. 
și A. 1 
pe loc 
de rep 
ua). 
tigat 1 
goria 
Un fri 
tenism 
finală 
litehni 
treceri

VICTOR ZiLBERMAN [box]

I

Una dintre marile surprize produse pe ringul 
turneului internațional de box al Romăniei, 
dotat cu „Centura de aur“. a fost eliminarea 
din competiție a campionului mondial și olim
pic, cubanezul Emilio Correa. Realizatorul a- 
cestci remarcabile performanțe este pugilistul 
român Victor zilbcrman. Născut in București, 
la zo septembrie 1947, V. Zilbcrman a inceput 
sa practice sportul cu mănuși in anul 1962,’ la 
Șc. sp. Viitorul, sub îndrumarea antrenorului 
Tcdi Niculcscu. Campion de juniori în anul 
1964 la categoria muscă, a repetat succesul în 
anul 19GS, la categoria ușoară. Din anul 1968 
a devenit ccl mai bun scmimijlociu al (firii,
llind titular in echipa națională Cea mai bună performanță a sa intr-o 
competiție oficială a fost medalia de argint obținută la campionatele eu- 

.ropene din anul 1969, de la București. După ce cîțlva ani evoluțiile sala 
nu s-au n.ai ridicat la nivelul așteptărilor șl mulți credeau că „steaua" 
lui Victor a apus, el și-a reluat cu seriozitate pregătirile și. anul trecut, 
a revenit în mod spectaculos in fruntea categorici invingindu-și categoric 
toți adversarii. Este legitimat la clubul Rapid.

La cel 28 de ani ai săi, Victor Zilberman a demonstrat că este 
capabil incă de mari performanțe, ciștigînd „Centura de aur", deși la 
categoria sa figurau pe foile de concurs nume sonore in boxul mondial.„CENTURA

(Urmare din pag 1) dimpotrivă, 
tate

avut 1< 
rilor d 
cam pit 
nalelor 
„zeița 
pentru 
șani
5—8: , 
țese, 1 
Roșie; 
gronoi 
— Ru 
struct
Rapid; 
namo, 
stud.

P

se cuvine — în comentariul nos
tru viitor, consacrat p^gâtirilor 
pentru campionatele europene.

EUROPENII SE REZERVA
Aprecierile noastre de pînă a- 

cum vizează mai curînd pugiliști 
de pe alte continente. Este ade
vărat că turneul însuși ne-a ofe
rit cu precădere prilejul de a con
stata : un foarte important pro
gres tehnic, dublat de o exempla
ră combativitate, cu frumoase per
spective mai ales la categoriile 
mici, la boxerii din R.P.D. Core
eană ; un nivel tehnic superior, 
ca întotdeauna, și o excepțională 
forță de loyire 1a boxerii cuba
nezi, precum nu ne-a scăpat fap
tul că ei par intr-o ușoară scădere 
de formă, cuprinși de relaxare, 
cum se intimplâ adesea după o 
strălucită campanie (cum a fost 
campionatul mondial de la Hava
na) ; o surprinzătoare stăpinirc a 
mijloacelor de atac, uneori cu ges
turi teatrale, dar întotdeauna cu 
vitalitate, la boxerii venezueleni ; 
apariția unor individualități remar
cabile in loturile din Uganda, Tu
nisia. Iran.

Noi am pus 
acest registru 
campionatelor
Katowice. Doar celebrul antrenor 
ungar Lâszlo Papp ne-a mărtu
risit nedumerirea sa : „Cu o lună 
și jumătate inaintea campionatelor 
europene nu văd nici un risc, ci.

lipsa europenilor în 
pe seama apropierii 
continentale de La

o
o __ .......

Iată de ce mi-am și adus cei mai 
buni băieți la București. Din a- 

punct de vedere sint dezamă-

excelentă posibili- 
ultimă verificare.

cest
git de absența bunilor boxeri eu
ropeni". Putem subscrie la opinia 
triplului campion olimpic, dar nu 
uităm că alți antrenori își coco
loșesc elevii, nevrînd să riște ră
niri sau își tin tăinuite „armele 
secrete** de ultimă oră.

ERORI EVITABILE

Nu vom încheia acest prim co
mentariu înainte de a semnala că 
turneul ar fi putut cîștiga în pres
tanță și în audientă la public, fără 
cîteva defecțiuni organizatorice 
(permanenta dereglare a cadranu
lui electronic, lipsa unui bufet 
ambulant), fără prea numeroasele 
erori de arbitraj (asupra cărora 
vom reveni) și, în sfîrșit, 
cîteva necugetate programări 
lista boxerilor români, 
me se întreabă 
ganizatorii n-au 
inte de finale 
vit căreia frații 
între ei (făcînd 
disciplina fizică a lui Simion Cu- 
țov, eliminind artifical pe Paul 

• Dobrescu și subțiind valoarea ca
tegoriei semiușoară). De asemenea, 
acceptarea cu ușurință a unor for-r 
fait-uri a transformat categoria 
grea într-un simulacru, în care în
vingător devine un concurent care 
nu a putut (nu din vina sa) să 
aplice nici un pumn în ring !

ÎNAINTEA TURNEULUI
Cu trei etape înaintea încheierii dis

putelor In cele patru serii ale cam
pionatului Diviziei A, se și cunosc 
o serie de formații, virtuale dețină
toare ale locurilor 1—3, care vor 
participa la turneul final pentru de
semnarea campioanelor pe 1975 (pro
gramate la sfirșitul lunii viitoare la 
Brașov). In seriile Sud cele șase fi
naliste sint : la femei — Rapid Bucu
rești — campioana țării — 28 p din 
15 jocuri, Gloria București — 23 p 
șl Laromet București — 22 p, Iar la 
bărbați : Voința București — 21 p,

fără 
pe 

Multă lu- 
și astăzi dacă or- 
cunoscut și îna- 

prevederea potri- 
nu se pot lupta 
abstracție dc in-

Constructorul 
țării — 24 p ,
20 p. în seriile Nord, doar o singură 
echipă, Voința Tg. Mureș (f) — 26 
p. are asigurată de pe acum califi
carea pentru confruntarea finală.

înotă 
lei 
zonu 
prod 
tisfa 
Este 
roast 
de c 
sub 
camj 
au 
ganf 
cate 
mus 
as cu 
volu 
sub 
apro 
corni

SAH CAMPIONATUL CATEGORIEI
B. La Tg. Mureș au început 

întrecerile campionatului național de 
șah pe echipe mixte, categoria B. După 
4 runde, conduce Crișul Oradea cu 12 
puncte (toate meciurile cîștigate), ur
mată de C.S.U. Galați cu 10 puncte și 
C.S.U. Brașov cu 9 puncte (conform 
noului regulament se acordă 3 puncte 
pentru victorie, 1 punct pentru joc egal 
și 0 puncte pentru infrîngere).

Principala alergare din ultimul pro
gram duminical — inaugurînd seria celor 
mai importante probe aie stagiunii — 
a polarizat, cum era și firesc, atenția 
publicului, fnvingătoarea — Flașneta — 
a beneficiat dc o condiție maximă și 
de o handicapară ușoară în comparație 
cu Domnița și restul adversarilor. Deși 
foarte greu așezat cu caii în handica
puri, Andrei Brailowsky a reușit să ciș- 
tige cu Orieta și Securit. Nu înțelegem 
de ce caii acestui antrenor sint supra
estimați ? Bine s-au mai comportat caii 
antrenați de Toduță și — oarecum — de 
Vasile Gheorghe, dar astea toate după 
o ședință generată de cel» scrise în 
presă. Era oare nevoie do toate aceste 
rîndvri anterioare ? Atunci unde e probi* 
totec profesională la antrenorii noștri ? 
REZULTATE TEHNICE ; cursa I ; Friu (O.

DUMINICA APRILIE,
IN CAPITALA are loc un 

viteză pe circuit Filiala 
comisia municipală d. 

și carting, organizează —

2, Boros și Horvath, respectiv Chițu și 
Bălâșoiu. Tîrnava O dor hei — Agronomia 
Cluj-Napoca 7-12 (2-0. 2-8, 3-4). Au 
înscris : Gali 3. Csiszer 2, Szolloi și 
Tarcsi, respectiv Texe 4, Baka 3, Gyorfy 
2, Borsos 2 și “

Clasamentul diviziei A la zi
GRUPA 1—6

26 24
26 21
26 17
20 13
26 13
26 12

1. J.E.F.S.
2. Politehnica
3. Olimp.-Constr.
4. Crișul

Rapid 
»U* Timiș.

8. 
s.

2
5
9

13
13
14

1871—1534
2076—1583 
1806—1708
1705—1701 
1727—172C 
1751—1757

50
47
43
39
39
38

GRUPA 7—18

7.
8. ..
9. C.S.U. Tg.’lW.

10. C.S.U. Galați 
îl iași

VOINȚA 28 15 13 1722—1873
„U“ Cj.-Napoca 28 15 13 1889—1953 

28 9 19 1564—1832 
28 8 22 1688—1833

43
43
37
34

concurs de 
A.C.R., prin 
automobilism , _____ _____ __________
in Incinta complexului expezițional Casa 
Scânteii, începînd de la ora 9 dimineața 
— cea de a IIl-a ediție a concursului 
dotat cu „Cupa Jean Carkianu*. Parti
cipa alergători consacrați din București 
și provincie, dar și sportivi automobiliști 
posesori de licență E. informații și în
scrieri la sediul filialei A.C.R., din str. 
Lipscani 6, telefon 14.02.33.

HOCHEI n,N. GRUi[,A , SKUHCA
a Divizie, A, la Miercu

rea Ciuc. au fost înregistrate rezultatele: 
Lyceum M. Ciuc — A.S.E. București 4—2 
(1^?. J^l. Au RtOicat Gyorgrpal

Dcneț. (V. Pașcanu-coresp.)

ÎNOT
tivii români vor fi prezenți la prJ.no 
•diție a concursului internațional de înot 
„Cupa capitalelor", programat între 15 
și 13 mai la Moscova. Și-au mai anurv 
Vil participarea înotători din Budapesta, 

arțovia, Praga, Berlin și Sofia. Com
petiția este deschisa sportivilor nâsc-jțl 
în 1957 (și mai tineri), fiecare echipâ 
avînd dreptul de o alinia la startul unei 
probe cel mult doi cogcurenji.

CONCURS INTERNATIO
NAL LA MOSCOVA. Spor- 

vor fi prezenți Io

PRI- 
concurs desfășurat 

pe poligonul Tunari din București, ju
niorul Mircea Ilea, de la A.S. C.F.R. 
Arad, a avut o comportare foarte bună, 
obținînd un rezultat valoros Io proba 
de armă standard 3x20 f — 578 p, ceea 
ce reprezintă un nou record național 
(v.r. 576) și se află Ic numai un punct 
de recordul seniorilor. Tot el a cîștigot 
Ai proba de 60 f culcai cu 595 p> _

TIR 1N CADRUL „CUPEI 
MA VERII*,



T. C. B LA TENIS ■

nă, pe tere- 
Operei, s-au 
de tenis pe 

rezervate ju- 
dotate cu 

ortul compe- 
t de o orga- 
au fost pre- 
iți și concu- 
Cluj-Napoca, 
i, Constanța, 
lalați, Hune- 
Oradea, Tg. 

Dintre repre- 
h succes de- 
sportivii din 
pi Gh. Rado 

s-au clasat 
pipe (alături 
Ibukii Stea- 
■enii au cîș- 
[cul I (cate- 
Icți și fete), 

repurtat și 
fiii (ajuns în 
Lstfel că Po- 
I termină în- 
k bun. Clu-

bul bucureștean „Tot înainte" s-a 
dovedit încă o dată a fi o adevă
rată pepinieră (antrenori T.
din și prof. E. Modiano), 
3 probe.

Rezultate din finalele 
gorii de virstă :

11—12 ani (b) : L.
(Poli Cluj-Napoca) — R. 
nu (Poli Cluj-Napoca) 6—2.

fete : Luminița “

Ră
ci ști gînd

pe cate-

Donisan 
Indolea- 

5—6, 
6—1 ; fete : Luminița Sălăjan
(Poli Cluj-Napoca) — Mariiena 
Totoran (Dinamo București) 6—4, 
6—2; “ " ' - — 
(T. î) 
lăți) 
Szoke 
mina
15—16
I. Iovănescu (Progresul) 7—6, 6—0; 
fete : Lucia Romanov — Maria 
Romanov (ambele de la T. î.) 6—3. 
6—1 ; 17—18 ani (b) : M. Mîrza 
(Progresul) — J. Bîrcu (T.C.B.) 
6—3. 6—3. La fete finala va avea 
loc intre Dorina Brăștin (U. 
Arad) și Elena Jecu (Sănătatea 
radea).

13—14 ani (b) : A. Mirza 
— M. Ionuț (Dunărea Ga- 
6—4, 6—3 ; fete : Gabriela 
(Dinamo București) — Cos- 
Popescu (T. î) 6—3, 6—1 ; 
ani (b) : E. Fană (T. i.) —

T. 
O-

(EELOR FINALE ALE CAMPIONATULUI
NALELOR CUPEI LA RUGBY

rți 
?r

I
I
I
î
I
î
I
1

I
I

I

ÎNAINTEA ETAPEI

DE MÎINE

A DIVIZIEI A

Ultimele asuîăți din taberele combatantelor

ÎHTÎLNIRI INTERNATIONALE

DE JUNIORI

TURCIA p

BUCUREȘTI - ANKARA
® Astăzi după-amîază, 

ora 16,30, i‘ 
Capitală găzduiește intlTnirea a- 
micală dintre seicctfonatele de ju
niori ale RO4AN1EI și TURCIEI. 
Din echipa noastră —- care va 
pleca joi intr-un turneu de două 
jocuri in R. I). Germană — fac 
parte, printre alții, Cristian. Ene, 
Toadcr, Zahiu. i.upâu, Cămătaru, 
Chitaru.

© O altă atractivă partida de 
juniori, Bucure., ti — Ankara, se 
va disputa joi pe stadionul Ciu
lești. Meciul este programat tot de 
la ora 16.39.

Goi)
dc la

stadionul Progresul <J:ti
a-

rarca lui Hațieganu și Bigan. care 
au rămas la Satu Mare pentru tra
tament. E probabilă folosirea Iul 
Bathori II. Arbitrul partidei : Max. 
Popescu (București).

O E.C.M. REȘIȚA a susținut 
săptămîna trecută trei „amicale" 
(4—2 și 4—1 cu UȚT.A. și 3—0 cu 
U. M. Timișoara). - 
cat o revenire de 
Roșea și Dianu 
Pentru meciul de
Timișoara, se speră în recuperarea 
lui Căprioru © „POLI" TIMI
ȘOARA se află de duminică la 
Crivaia. lingă Reșița. Toți jucătorii 

așa că pentru derbyul 
Godeanu 

completă, 
Niculescu

• DINAMO a efectuat antrena
mente în ultimele două zile, ur- 
mînd ca și astăzi, ■ la Săftica, să 
susțină o ședință de pregătire. 
Dinu și Radu Nunwcîi t — acci
dentați — nu vor juca in partida 
de miine. în locul lor vor evolua 
I. Marin și Moldovan. © CHIMIA 
RM. V1LCEA vine astăzi în Capi
tală cu autocarul și cu... speranța 
unui egal. Un senin de întrebare : 
Gojgaru sau Cornel Nicolae în li
nia de atac ? în rest formația o- 
bișnuită. însă fără Borz 
cumulat trei cartonașe 
Arbitrul 
(Ploiești).

® A.S.A. TG. MUREȘ 
duminică la Bistrița unde 
gat cu 4—0. Antrenorul Bone a- 
nunțâ formația obișnuită, inclu
siv Boloni, refăcut © STEAGUL 
ROȘU va prezenta, in schimb, un 
„11“ total modificat, din cauza ac
cidentărilor (Mateescu. Rusu, Hir- 
lab, Pescaru) și a suspendării lui 
Niță (trei cartonașe galbene). An
trenorul Proca arc pentru meciul 
cu A.S.A. doar 12 jucători valizi, 
inclusiv portarii Clipa și Adama- 
chc ! Arbitrul partidei : R. Stîn- 
can (București).

© UNIVERSITATEA CRAIOVA 
și-a continuat pregătirile, ultimul 
antrenament urmînd să-1 efect-jeze 
astăzi. în linii mari, va fi folosită 
echipa de bază. ©OLIMPIA SA
TU MARE, clupă ce a evoluat la 
Timișoara, în meci amical, și-a 
continuat drumul spre Craiova. 
Kaiser nu va juca, fiind cu picio
rul în ghips. Se încearcă recupe-

Formația a mar? 
formă. Căpriorii, 
sînt accidentați, 
mîine, cu „Poli?

partidei : M.

care a a-
galbene. 
Morarii

a jucat 
a cîști-

bitrul partidei : I. Rus (Tg. Mu
reș).

© C.F.R. CLUJ-NAPOCA s-a 
întors, duminică seara, dintr-un 
turneu efectuat în Albania, unde 
a susținut două jocuri : cu Loko
motiv Durres și Labinoti Elbasan, 
ambele încheiate cu 1—0 (0—0). 
pentru gazde. • SPORTUL STU
DENȚESC a efectuat și ea un 
turneu in Polonia, înrcgistrînd 
două rezultate de egalitate, la a- 
celași scor (1—1). Indisponibil : 
Ion Constantin. Arbitrul partidei : 
T. Lcca (Brăila).

e F. C. CONSTANȚA s-a reîn
tors vineri seara, cu autocarul, de 
la Eskișehir unde a disputat par
tida din „Cupa Balcanică". Au 
avut loc zilnice și intense antrena
mente. La until dintre acestea, cel 
de sîmbătă, Caraman s-a acciden
tat ușor. Recuperarea sa e posi
bilă. In schimb Tănase (trei car
tonașe galbene) va fi absent. 0 
F. C. GALAȚI a plecat luni dimi
neața spre Constanța. Sălccanu (u- 
șor accidentat) și Stoica (refăcut 
după o gripă) vor fi apți de joc. 
Arbitrul partidei : Gh. Popovici 
(București).

© F. C. ARGEȘ a jucat 
bâtă, la Pitești, cu echipa de 
ret-speranțe a Universității 
iova. Gazdele au cîștigat cu 
(2—1), prin golurile înscrise 
Troi (2) și Olteanu. In afara ab
senței, in meciul de miinc, a lui 
Radu I, care a deVenit indisponi
bil pentru mai multă vreme, este 
incertă și folosirea lui Zamfir — 
accidentat • în drum spre Pitești, 
POLITEHNICA IAȘI s-a oprit la 
Galați, unde a susținut un util joc 
amical cu echipa locală din prima 
divizie, încheiat la egalitate : 1—1. 
Pentru ieșeni a înscris Costoa. Ar
bitrul partidei : Fr. Coloși (Bucu
rești).,

ACTUALITĂȚI
• AZI, AUTOBUZUL — DUNAV 

RUSE, o interesantă partidă ami
cală se va desfășura astăzi, in Ca
pitală, pe stadionul Autobuzul, între 
divisional a B Autobuzul și forms' ia 
bulgară Dunav Ruse. Meciul va În
cepe la ora 16.
• ECHIPA CAMPIONATULUI. Al

cătuită pe baza adiționării notelor 
obținute de jucători, echipa campio
natului, după 24 de etape, are ur
mătoarea componentă : IORGU7.E-:- 
CU 194 — PORAȚCHI 172. BIGAN 
178. I'OJONI tlspir și rk.losu) 167. 
FILIPESCU 164 — NAOXl 174, TA- 
TAISU 172. NUNV7EIM.ER VI 179 — 
CR1ȘAN 165, KOZNAI 170. LUCESCU 
172.
• S-AU PUS IN VINZARE. la 

casele obișnuite, biletele de intrare 
la meciul Steaua — Jiul, care se 
dispută niilne, pe stadionul steaua, 
cu începere de la orn 16.30
• COLGETERU DIVIZIEI B. lată 

cum se prezintă clasamentul celor mai 
eficace jucători din Divizia B, după 
etapa disputată duminică 20 aprilie:

Scria I : 15 goluri : Botez (S.C. 
Bacău), 12 goluri : Rontea (Progre
sul Brăila). 10 goluri : Avasitlchi
(Foresta Fălticeni) și Corendea (S C. 
Tulcea).

Seria a Il-a : 13 goluri : Moraru 
(Gaz metan Mediaș), 12 goluri : Nea- 
gu (Rapid) șl Georgescu (Metalul 
Buc.), li goluri : Sava' (C.S. Tîcs 
viște), 10 goluri : Manca (Rapid).

Scria a IlI-a : 14 goluri : Colec 
(C.F.R. Timișoara — in prezent la 
Politehnica Timișoara), 13 goluri : 
Kun II (F.C. Bihor), 11 goluri ; 
Șchiopu (Corvinul Hunedoara).

sînt valizi, 
Banatului antrenorul N. 
va putea alinia formația 
Arbitrul partidei ; C. 
(București).

@ U. T. ARAD și-a 
pregătirile după amicalul disputat 
la Reșița Acolo, textiliștii nu i-au 
avut in formație pe Iorgulescu (a 
apărat Butaru), pe Birău, care 
cuză o întindere, și 
„U“ CLUJ-NAPOCA 
duminică, spre Arad, —
Ea a făcut un popas pentru a juca 
cu divizionara C 
cursul acestei dimineți 
spre Arad. Indisponibili în conti
nuare : Ilurloi și Mierluț. Arbitrul 
partidei : Al. Ene (Craiova).

© STEAUA a susținut dumini
că un joc-școală, in familie, 
parcursul căruia antrenorul 
Teașcă a întrerupt deseori meciul 
pentru unele indicații tactice. Luni 
și astăzi, două ușoare ședințe de 
pregătire. Toți jucătorii sînt apți 
dc joc O JIUL a plecat luni, la 
prinz, cu autocarul, spre Bucu
rești. în turneul din Polonia. Li- 
bardi și Schmidt s-au accidentat 
și nu vor putea fi utilizați. Este 
posibilă folosirea lui G. Stan. Ar-

continuat

I
Șl 
ape 

ființa

Rugby, a 
a meciu- 
finale ale 

semlfi- 
decls 

turneul 
Petro-

Dlnamo; 
Sp. studen- 

Ja — Grivița 
iași — A- 

C.S.M. Sibiu 
1—16: Con
ul, Gloria — 
arul — Dl- 

L; 5—3: Sp. 
Lu“ — T.C.

Ind.; 9—12: Agronomia — Rulmentul, 
„Poli” — C.S.M. ; 13—16 : Vulcan — 
Rapid, Constructorul — Gloria; 25 
mai: 1—4: steaua — Farul, Dinamo 
— Știința; 5—3: T.C. Ind. — Sp. stud., 
Grivița Roșie — „U«; 9—12: C.S.1W. — 
Agronomia, Rulmentul — „Poli“ ; 
13—16: Gloria — Vulcan, Rapid — 
Constructorul. Returul acestor par
tide se va disputa la 1, 8 și 15 iunie.

Meciurile semifinale ale „Cupei 
F.R.R.", care vor avea loc duminica 
27 aprilie, sînt următoarele : sp.
studențesc — „U“, Grivița Roșie — 
Steaua. Finala se va disputa în ziua 
de 4 mai.

I
!
I
I
I
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
i

I
NȚELE NOILOR CAMPIONI NU SATISFAC | 
ECÎT ÎNTR-0 MICĂ MĂSURĂ I

a- 
® 

c plecată, de 
cu autocarul.

pe Badea.

Minerul. In 
va pleca sim- 

tirie- 
Cra- 
3—2 

de

Mc.

!O-

DIVIZIA C ETAPA a XX-a
îtreceri 
cadrul 

jetițil a 
irit, nu 
Măsură

ale
ce-
se- 
au

sa- 
| tehnicieni, 

în nume- 
bntru titlul 
pnantă, iar 
f, finalele 
de seniori 

Lsă propa- 
t. Din pă
li ' de fru- 
rsc nu pot 
bnte în e- 
I faptul că, 
lanței, 
pe cifrele 
lernațional, 
lin piscina 
| nu a sa-

ai

campioni 
rezultate 

iram obiș- 
ani. Stea- 
u cei mai 
Li încheiat 

(cite 11 
re mulțu- 
[ respecti-
200 m li-

ber in 2:06,0 și 400 m în 4:28,3, O. 
Resler 1:10,6 și 2:38,5 în cursele 
de bras, Z. Oprițescu doar 55,3 Ia 
100 m liber, D. Wetterneek 5:00,7 
la 400 m mixt, I. Miclăuș 61,4 la 
100 m delfin, L. Șoptereanu 2:37,7 
și Anca Georgescu 3:00,5 la 200 m 
bras ? Cu asemenea rezultate, a- 
flate Ia multe secunde în urmă 
recordurilor țării, nu se mai pot 
emite azi pretenții competitive 
nici măcar pe plan balcanic. în 
cele mai multe cazuri — și nu- 
le-am amintit pe toate — evolu
țiile înotătorilor fruntași au trădat 
evidente carențe în pregătire : o 
slabă rezistență, forță insuficientă, 
bătaie ineficace a picioarelor, ceea 
ce duce la împiedicarea unei alu
necări 
dintre 
zibile și defecțiuni 
cea ce este și mai supărător.

în comparație cu rezultatele bă
ieților, performanțele noilor cam
pioane (exceptînd stilul craul) ni 
s-au părut mai bune, deși nici a- 
cestea de natură să ne entuzias
meze. Merită totuși să subliniem 
revenirea în formă a Ancăi Groza, 
înotătoare multilaterală, ambițioa
să, curajoasă, dar din păcate une
ori irascibilă. Ultimele sale recor-

cursive, rapide. Iar la unii 
acești înotători au fost vi

de tehnică,

ANIA BULGARIA LA IKOT (topii)
desfășu- 
interna- 

elecționa- 
pi și Pul- 
de două 
uză toate 
p cursele 
br, 400 m 
I. Fiecare

categorie de virstă (11—12 
13—14 ani) va fi punctată 
rat : 2 p pentru învingător 
pentru al doilea clasat. în 
zentativa română vor lua

ani și 
sepa- 

și 1 p 
repre- 
startul

printre alții și noii campioni de 
seniori ai țării, II. Ncagrău și V. 
Vlăsceanu.

duri, obținute in curse în care 
practic nu a avut adversare pe 
măsură, dovedesc că dinamovista 
nu și-a spus încă ultimul cuvint. 
Speranțe îndreptățite ne oferă și 
evoluțiile citorva tinere înotătoare 
din Ploiești, în fruntea cărora am 
numi-o pe Valeria Vlăsceanu (13 
ani), recordmană absolută la 200 m 
spate. Alături de ea, Mihaela Geor
gescu (14 ani), care a depășit cele 
mai multe recorduri ale categoriei 
sale de virstă, deținute de Anca 
Groza, Camelia Hoțescu (16 ani) 
și Cecilia Roșu (15 ani) sînt ti
nere cu mult talent, decise să per
severeze pe drumul . .
manțe cit mai înalte. Ele au am
biții mai mari decît un titlu de 
campioană balcanică și nu ar fi 
exclus să le întilnim, la vară, in 
finalele campionatelor europene 
de juniori. Dar, pentru aceasta, 
tehnica lor de inot trebuie să fie 
ameliorată. Iar cind forța brațelor 
(in special), ce se poate dezvolta 
printr-o muncă asiduă de zi cu 
zi, se va ridica la cote superioare, 
fiecare va avea posibilitatea de a 
deveni o Înotătoare de talie inter
națională.

Dintre reprezentanții „noului 
val“ ne-au mai reținut atenția 
Vali Dragomir, Angela Vamoși și 
Horațiu Neagrău. Deocamdată la 
capitolul speranțe. Și am mai vrea 
să subliniem un fapt : sportivii gă- 
lățeni (semn că pe malurile Dună
rii se lucrează mai bine acum), 
după o îndelungată absență, și 
Școala generală nr. 51 din Bucu
rești, la numai un an de la consti
tuirea acestui prim nucleu al „Li
ceului de inot". au avut reprezen
tanți pe podiumul de premiere.

spre perfor

Adrian VASILIU

LE? LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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GAZDELE ÎNVINGĂTOARE IN 65 DIN CELE 95 DE MECIURI
SERIA I

Cristalul Dorohoi — Dorna Vatra 
Dornei 4—0 (3—0), Minerul Gura Hu
morului — Foresta Moldovița 1—0 
(0—0), Victoria Roman — Laminorul 
Roman 2—2 (2—1), Sportul Muncito
resc Suceava — Constructorul Boto
șani 0—1 (0—1). A.S.A. Cîmpulung
Moldovenesc — Constructorul Iași 
3—0 (1—0), Nicolina lași — Avîntul 
Frasin 1—2 (0—2), C. S. Botoșani —
Danubiana Roman 3—2 (2—1), Unirea 
Iași — Metalul Rădăuți 1—1 (0—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XX-a : 1. C. S. BOTO
ȘANI 30 p (golaveraj 41—16), 2. A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 24 p (37—26), 
3. Danubiana Roman 24 p (28—19)... 
pe ultimele : 15. Sportul Muncitoresc 
Suceava 15 p (21—31), 16. Nicolina
Iași 8 p (20—48).

SERIA A H-A
Oituz Tg. Ocna — Constructorul 

Vaslui 2—o (0—0), Viitorul Vaslui — 
Petrolul Moinești 1—0 (0—0), Letea 
Bacău — Hușana Huși 2—0 (1—0),
CAROM Gh. Gheorghiu-DeJ — Bradul 
Roznov 1—0 (1—0). Minerul Comă-
neșll — Partizanul Bacău 3—0 (1—0), 
Cimentul Blcaz — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej o—0, Tractorul Văleni 
— Textila Buhuși 2—1 (2—0), Con
structorul Gh. Gheorghlu-Dei — Rul
mentul Birlad 0—3 (echipa Construc
torul fiind exclusă din campionat).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL
VASLUI 33 p (39—13), 2. Petrolul Moi
nești 31 p (36—11), 3. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 27 p (33—11) .. pe ulti
mele : 14. Hușana Huși 16 (32—36), 
15. Partizanul Bacău 11 p (18—40).

SERIA A V-A
Electronica București — Voința 

Slobozia 0—0. I.O.R. București — 
Triumf București 0—0. T. M Bucu
rești — Laromet București 1—I (0—0), 
Dunărea Giurgiu — IPRECA Călă
rași 2—0 (1—0), Unirea Tricolor Bucu
rești — Automatica București 2—0 
(1—0). Azotul Slobozia — Olimpia 
Giurgiu 1—0 (1—0). Tehnometal Bucu
rești — Sirena București 1—0 (0--0), 
Șoimii TAROM București — Flacăra 
roșie București 1—1 (1—1). Restanță 
din etapa a XtX-a: Unirea Tricolor 
— șoimii TAROM 2—1 (0—01.

Pe primele locuri : 1. DUNAREA 
GIURGIU 29 p (35—12), 2. Unirea Tri
color București 27 p (31—18), 3. Azo
tul Slobozia 26 p (32—24)... pe ulti
mele : 15. Voința Slobozia 14 p 
(14—26) 16. Lâromet București 12 o 
(16—41).

SERIA A VI-A
ROVA Roșiorii de Vede — Petrolul 

Tîrgoviște 1—1 (I—0). Recolta Stoîcâ- 
neștl — Unirea Drăgiișanl 3—1 (1—0), 
Vulturii Cîmpulung Muscel — Dacia 
Pitești 1—0 (0—0), Lotrul Brezei — 
Chimia Tr. Măgurele 3—2 (1—1). Tex- 
tilistul Pitești — Viitorul Scornicești 
0—1 (0—t), Chimistul Rnt. Vilrea — 
Cimentul ' ' •
Tîrgoviște 
tatea Tr.
racai 1—0

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 29 p (44-16), 2. ROVA 
Roșiorii de Vede 29 p (35—18), 3. 
Oțelul Tîrgoviște 24 p (28—22)... pe 
ultimele : '15. Vagonul Caracal 14 p 
(22—28), 16. Textilistul Pitești 8 p 
(11—39).

Fienl 2—0 (1—0). Oțelul
— Chimia Găești 0—o, ce- 
Măgurcle — Vagonul Ca
ld—0).

SERIA A III-A

SERIA A VII-A
Tg. Jiu — Dierna Orșova 
C.I.L. Drobeta Tr. Severin

34,
78 :

32.9,
38 ;

30.9,

I.A 27 APRILIE 1975 PRIMUL 
CONCURS SPECIAL PRONOSPORT 

DIN ACEST AN
ClȘTIGURILE TRAGERII PRONO-
EXPRES DIN 16 APRILIE 1975 :

I

Bujorll Tg. Bujor — Victoria Flo- 
rești 0—2 (0—0), Petrolul Teleajen
Ploiești — Avintul Mîneciu 4—0 (2—0), 
U.R.A. Tecuci — I.R.A. Cîmpina 2—2 
(2—2), Poiana Cîmpina — Dinamo 
Focșani 7—1 (3—0), Prahova Ploiești 
— Carpați Sinaia 2—0 (0—0). Lucea
fărul Focșani — Petrolistul Boldești 

Chimia Brazi 
— Olimpia

o—o, 
o—i 
Rni^

Chimia Buzău 
(0—0), Petrolul Berea 
Sărat 2—0 (0—0).

primele locuri : 1.7, ordinea 
hram) 
rd i nea 
rghe) 
rd i nea 
Lvsky)
brdineo 44, 
I Cascada 
pșeta, sim- 
19, ordinea 
r.i (R. Ar- 
I event 36, 
I cursa VII: 
I Domnița, 
I ordinea 
I VIII : Se
tei, simplu 
l'ucîștigâtor 
I suma de 
Iun buletin 
I. Report :

Se acordă ClȘTIGURI SUPLIMEN
TARE din FOND SPECIAL IN VA
LOARE DE 200 000 lei.

Se atribuie prin tragere la sorți 1 
autoturism Skoda S 100.

Cîștlgurl tn numerar.
Pentru a participa la atribuirea 

cîștigurllor suplimentare buletinul sau 
biletul respectiv trebuie să aibă o 
taxă de participare achitată de cel 
puțin 15 lei.

Fiecare variantă are trei șanse de 
cîștig.

LA 29 APRILIE 1975
PRIMA TRAGERE SPECIALA LOTO 

DIN ANUL 1975

RESCU

Se atribuie : autoturisme Dacia 
1J00 și Skoda S 100, excursii în Un
garia, Cehoslovacia și Spania, eîști- 
guri în bani.

Alte amănunte Ia agențiile Loto- 
Pronosport.

Extragerea I : Cat. 2 : 1 varian
tă a 50.000 lei ; Cat. 3 : 6,35 a 7.963 
lei ; Cat. 4 : 18.80 a 2.690 lei ; Cat. 
5 : 75,10 a 673 lei ; Cat. 6 : 2.646,65 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
lei.

REPORT CATEGORIA
565 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. 
variante a 2.776 lei ; Cat.
a 1.148 lei ; Cat. D : 1938,45 a 60 
lei ; Cat. E : 98,45 a 200 lei ; Cat. 
F : 2.143,05 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 862.713 
lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la ca
tegoria 2 a fost obținut de O.ȘOR- 
HEAh'U NICOLAE, din Zalău.

979.227

a

B : 
C :

2-a :

I
I
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SERLA A IX-A
Aneșul Cimpia Turzil — Construc

ții montaj Cluj-Napoca 2—1 (1—9);
Dacia Orăștie — C.I.L. Blaj 5—9, 
Dermata Cluj-Napcca — Cimentul 
Turda 0—0, Voința Oradea — Minaur 
Zlatna 2—1 (1—1), Aurul Brad —
Soda Ocna Mures 4—0 (0—0), Con
structorul Alba lulia — Olimpia Ora
dea 1—0 (1—0), Minerul Bihor — Uni
rea Alba lulia 5—0 (2—0), Textila 
Sebeș — Recolta Salbnla 3—3 (0—3).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
ORADEA 30 p (40—16), 2. Dacia Orăș- 
tle 29 p (31—13), 3. Minerul 
(45—24) ...pe ultimele : 15. 
Zlatna 13 p (17—31). ia. 
Turda 13 P (20—35).

SERIA A X-A
Voința Caret — CUPROM Baia 

Mare 1—0 (0—0), Victoria Zalău —
C.I.L. Sighetu Marmațici 0—0, Oașul 
Negrești — Bradul Vlșeu 2—1 (0—0). 
Minerul Sunculuș — Rapid Jibou 
2—0 (0—0), Minerul Băiuț — Armă
tura Zalău 0—0, Unirea Tășnad — 
Bihoreana Marghila o—0. Minerul 
Bala Bcrșa — Minerul Bălța 3—0 
(2—0), Someșul Satu Mare — Mine
rul Cavnle 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.I.. SIGHE
TU MARMAȚIEI 34 p-(16-6-1), 2. Ar
mătura Zalău 25 p <: 3—16). 3. Mine-, 
rul Cavnle 25 p (33—20)... pe ultimele: 
14. Minerul Bălțat 15 p (31—35). 15. 
Oașul N'egreșli 15 p (21—35), 16. Vic
toria Zalău 15 p (18—37))-

SERIA A XI-Ă
A.S. Miercurea Citic — Metalul 

Copșa Mică 2—1 (2—1), Chimica Tir- 
năvenl — Avîntul Reghin 4—0 (4—0), 
C.I.L. Gherla — Minerul Rodna 1—0 
(1—0), Gloria Bistrița — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 8—0 (3—0), Viitorul 
Tg. Mureș — Foresta Bistrița 2—0 
(1—0), Vitromelan Mediaș — C.F.R. 
Sighișoara 3—1 (1—0), Lacul Ursu
Sovata — Minerul Bălan 0—1 (0—0). 
Vdtorul Gheorghicnl '—'Unirea Dej 
2—1 U—01.

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
BISTRIȚ1 A 32 p (53—7), 2. Unirea Dej 
28' p (34—20). 3. Viitorul Gheorghienl 
26 p (45—25)... pe ultimele : 14.
C.F.R. Sighișoara 15 p (10—24), 15.
Minerul Rodna 15 p (19—33). 16. Uni
rea Cristuru Secuiesc 11 p (14—40).

SERIA A XII-A
Torpedo Zărneștl — Nltramonia 

Făgăraș 1—0 (0—0), Unirea SI. Gheor
ghe— Chimia Or. Victoria 1—0 (1—0), 
Carpați Brașov — Minerul Baraolt 
0—0, Textila Cisnădie — Forestierul 
Tg. Secuiesc 4—1 (!•— 1), Carpați Co- 
vasna — I.C.I.M. Brașov 1—4 (0—3), 
Precizia Săcele — Progresul Odor- 
heiu Secuiesc 3—0 (1—0). Caraima-
nul Bușteni — U.P.A. Sibiu 2—6 
(2—0). Inter Sibiu — Măgura Codlea 
4—0 (2—01

Meciul Textila Cisnădie — Unirea 
Sf. Gheorghe, din etapa a 18-a, a fost 
omologat cu 3—0 in favoarea echipei 
Textila

Pe primele locuri : 1. NITRAMO-, 
NIA FAGARAȘ 31 p (53—14), 2. Unl-j 

-- .. .....................................— 3.1
pe I 

P 
P

Bihor 26 
Mlnaur 

Cimentul

2.

Cimentul
2—0 (0—0).
— Dunărea Calafat 1—1 (1—0), C.F.R. 
Craiova — MEVA Drobeta Tr. Severin 
2—1 (0—1), Metalurgistul Sadu —
A. S. Victoria Craiova 2—0 (2—0),
Minerul Motru — Progresul Strchaia 
4—0 (1—0). Minerul Rovinart 
nerui Lupent 1—1 (1—1). r 
Corabia — Progresul
(2—0), F.O.B. Balș — 
Plenit.a 6-2 (3—2).

Pe primele locuri : 
MOTRU 27 p (35—15). 2. 
beta Tr. Severin 27 p (25—14), 3. Mi
nerul Lupeni 24 p (30—20). 4. F.O.B. 
Bals 24 p (34—25)... pe ultimele : 15. 
C.r.L. Drobeta Tr. ~ ■ ■■
(24—36), 16. Steagul 1 
(19—47).

SERIA A
Strungul Arad — : 

mișoara 2—1 (1—0),

1 — Mi-
Progresul 

Băilești 2-0 
Steagul roșu
1. MINERUL 

. MEVA Dro-

PRAHOVA
2. Poiana 

Chimia
15.
16.

Pe
PLOIEȘTI 30 p (46—10) 
Cîmpina 26 .
Brazi 26 p (37—19)... pe ultimele : 
Bujorii 
Dinamo

p (46—23), 3. Severin 14 p 
roșu Plenița 10 p

Tg. Bujor 13 p (28—57), 
l’ocșani 9 p (35—03).

SERIA A IV-A

Medgidia — Portul Consim
ți—0). știința Constanța —

I.M.U. 
ța l—o ,
Mârina Mangalia 0—2, Recolta Freeă- 
ței — Voința Constanța 2—3 (0—1), 
Rapid Fetești — Viitorul Brăila 4—0 
(1—0), Electrica Constanța — Dună
rea Tulcea 1—0 (1—0). Comerțul
Brăila — Tehnometal Galați 2—0 
(1—0), Granitul Babadag — Dunărea 
Cernavodă 1—0 (0—0), Ancora Galați 
— Cimentul Medgidia 1—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. 
MEDGIDIA 34 p (40—10). 
Galați 29 p (33—16), 3. ~ 
stanta 28 p (40—22)..
15. Voința Constanța
16. Recolta Frecăței 6 p (9—66)

CIMENTUL
2. Ancora 

Electrica Cou
pe ultimele : 

14 p (27—49),

VIII-A
Electromotor Ti- 

___ _ y_ ,,, Minerul Oravița
— Constructorul Arad 0—0, Minerul 
Ghelar — Unirea Sinnicolau Mare 
4—0 (2—0), Crișana Sebi.j — Știința 
Petroșani 3—1 (1—1), Minerul Teliuc
— Ceramica Jimbolla 4—1 (2—1), Pro
gresul Timișoara — C.F.R. Simeria 
3—1 (2—0), C.F.R. Caransebeș — Uni
rea Tomnatic 2—0 (1—0), Metalul
Bocșa — Metalul Oțelu Roșu 1—0 
(0-0).

Pe primele 
TOMNATIC 2» 
oțclu Roșu 27 
Caransebeș 23 , 
mele : 12. Minerul Teliuc 17 p (16—19)» 
13. Metalul Bocșa 17 p (23—28), 14. 
Unirea Sinnicolau Mare 17 p (22—27), 
15. Minerul Oravița 17 p (17—27), 16. 
Crjșana Sebiș 14 p (13—35),

1. UNIREA
2. Metalul 

3. C.F.R. 
(35—28)... pe ulti-

tocuri : 
p (36—14), 
p (33—13), 
p

rea St. Gheorghe 25 p (30—26) 
Precizia Săcele 24 p (30—16)... 
ultimele : 15. Minerul Baraolt ' 
(21—53), 16. Carpați Covasna
(16—50).

Rezultatele ne-au fost transr.i! r 
de către coi 
tari din 1

12

I

coi esponî-en-vo!uu*J 
localitățile respective.



ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI NOSTRU

FLORETIȘTU ÎN PERSPECTIVA
PLECAREA DELEGAȚIEI HWI GERMANE
A SPORTULUI OM R.F. GERMGIA

SMONDIAIEEOR DE LA BUDAPESTA
Prezența la București, cu ocazia „Cupei Gaudini", a unor floretlști 

' cu prestigioase „cărți de vizită", ne-a oferit prilejul unui sondaj de opinii 
Lprivind campionatele mondiale din vara acestui an. Iată întrebările 

adresate interlocutorilor noștri :
Cum întrevedeți disputa floretiștilor Ia C.M. din iulie, de la Budapes

ta, prin prisma ultimelor confruntări internaționale ? Referindu-vă la 
actualul schimb de generații, pe cine considerați printre favoriții marii 
competiții ?

Au răspuns la ancheta noastră :
CHRISTIAN NOEL (Franța) — campion mondial în 1973, component 

al echipei Franței, medaliată cu bronz la C.M. ’74. locul 3 la J.O. ’72.
JENO KAMUTI (Ungaria) — locul 3 la C.M. ’73 și medalia de argint
.V/. 14,
CARLO MONTANO (Italia) — locul 2 la C.M. ’74.
PETRU KUKI (România) — dublu campion mondial de tineret

Ieri dimineață a părăsit Capi
tala delegația Prezidiului Uniunii 
Germane a Sportului din Repu
blica Federală Germania care, la 
invitația Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport din 
Republica Socialistă România, a 
efectuat o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, au fost purtate 
convorbiri referitoare la dezvolta
rea relațiilor bilaterale în dome
niul educației fizice și sportului, 
s-a făcut un schimb de păreri a- 
supra unor probleme de interes 
comun și s-au efectuat vizite în 
orașele București și Brașov.

Intre Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport din 
Republica Socialistă România și

Uniunea Germană a Sportului din 
Republica Federală Germania au 
fost semnate o înțelegere de cola
borare în domeniul educației fizi
ce și sportului, precum»și Planul 
de schimburi de delegații sportive 
pe anul 1975. Cele două documente 
au fost semnate de general lt. 
Marin Dragnca, președinte, din 
partea C.N.E.F.S., șl de Willi We
yer, președinte, din partea U.G.S.

La plecare, delegația U.G.S. a 
fost condusă de general lt. Marin 
Dragnea, președinte, și de activiști 
ai C.N.E.F.S.

ȘAHIȘTI ROMANI
PESTE HOTARE
BUDAPESTA. După 6 runde, con

duce Margareta Juncu-Mureșan cu 
5 p. urinată de Marta Șui (U.R.S.S.) 
4’/a și de Verbczi (Ungaria) 3’/i p. 
Mureșan—Polanova (Cehoslovacia) re
miză.

LONE PTNE (California). După 6 
runde : Lary Evans, Walter Brown și 
Gudmundur Sigurjonsson cite 4*/2 p, 
Florin Gheorghiu 4 p.

MOSCOVA. După 9 runde, conduce 
Tatiana Zatulovskala (U.R.S.S.) cu 
8 p. Lia Bogdan are 4 p (1). iar Eli- 
sabeta Polihroniadc 3 p (1). Mai sint 
de jucat 9 runde.

VRNJAKA BANJA. In runda a 9-a. 
Victor Ciocâltea—Jansa (Cehoslovacia) 
remiză. In clasament conduce Gip- 
slis (U.R.S.S.) cu 6 p. Ciocâltea ocu
pă locul 6 cu 5 p.

(1974 și 1975). , , .
FREDERIC PETRUSZKA (Franța) — locul 3 la individual și component 

al echipei Franței, medaliată cu bronz, la C.M. ’74.
MIHAI ȚIU (România) — locul 4 la J.O. ’72 și C.M. ’73.

BUCUREȘTI - BERLIN

Christian Noel : 
i'„Concursul de la 
București va tre
bui corelat cu cel 
de la Miinchen, de 
la sfirșitul acestei 
luni (ultimul di
naintea C.M.), 
pentru estimarea 
șanselor. Pot spu
ne, insă, că la ora
actuală Italia este o candidată au
torizată la medalii, în timp ce Un
garia este in scădere. Consider că 
nu este bine să se facă în această 
ultimă perioadă (gindindu-ne și la 
J O. din ’76) schimbări spectacu
loase în loturi. Noi vom păstra a- 
ceeași garnitură, întrucit Revenu și 
cu mine — mai experimentați — 
putem contribui din plin la co
eziunea psihică a echipei. Favoriții 
mei ? La general : un francez, un 
sovietic... s-au — de ce nu ? — un 
exemplu concret de această dată : 
chiar Kuki al dumneavoastră

Petru Kuki : 
„Loturile nu sint 
încă finisate, dar 
în puținul timp 
care ne-a rămas 
pină la C.M. tre
buie făcută o pre
gătire mai minuți
oasă. tn ceea ce 
mă privește, va 
trebui in primul
rind să mă odihnesc, pentru a pu
tea reintra în formă pină la mpn- 
diale. Generația mai tinără are, 
firesc, în perspectivă, cele mai 
multe șanse, dar trebuie păstrați 
in prima linie șl trăgătorii ruti- 
nați, care constituie motorul psi
hic al unei echipe. Acord șanse 
de pe acum lui Dabrowski, Haer- 
ter, Montano, Petruszka".

Frăderic Pe
truszka : „Bine
pregătite, echipele 
prezente la Bucu
rești. S-a detașat 
Italia, ai cărei 
trăgători au un 
ritm foarte ridi
cat în concurs. 
Pină la campiona
tele mondiale va

trebui. însă, să ne dozăm bine e-
forturile pentru a nu fi obosiți, 
avînd mai ales în vedere pregăti

Jenii Kamuti : 
„Cupa Gaudini a 
scos în relief ni
velul ridicat al 
trăgătorilor pre- 
zenți aici Cred că 
în prezent se de
tașează trei gru
pe valorice distinc
te, ce-și vor dis
puta șansele la

campionatele mondiale : floretiștii 
din U.R.S.S., apoi cei din Franța, 
Italia și Polonia, urmați de cei 
din România. Ungaria, R.D.G. și 
R.F.G. O luptă strînsă se va da intre 
15—20 de trăgători la individuale 
pentru a intra in finală, deoarece in 
ultimii ani numărul scrimerilor de 
valoare a crescut. Dintre tinerii 
prezerți la București, șanse reale 
au Somody. Kovăcs. Kuki. Pe
truszka, Boscherie, Flamant".

rile ce se fac m acest an preo- 
limpic. tn calculul șanselor nu pu
tem să nu ținem, insă, seama de 
sportivii sovietici și polonezi. 
Schimbul intre generații trebuie 
făcut treptat, pentru ca trăgătorii 
tineri să ciștige siguranța necesa
ră in marile concursuri. Șanse la 
medalii au Noel, Kovacs. Monta
no, Stankovici, Dabrowski. Eu și 
Kuki, poate la Olimpiadă..."

Carlo Montano : 
'„Dacă ar fi fost 
la București și e- 
chivele U.R.S.S. și 
Poloniei am fi a- 
vut, fără discu
ție. toate favori
tele campionatelor 
mondiale. Deși am 
ciștigat patrulate
rul, nu sintem în

Mihai Țiu : „Va 
fi greu de pro
nosticat chiar și 
dună celelalte con
cursuri, întrucit 
niciodată ierarhii
le stabilite înain
tea C.M. nu s-au 
păstrat aidoma la 
edițiile respective. 
Este și asta o do
vadă a echilibrului valoric dintre

că in perioada, de vîrf, deci dacă 
vom învinge și la Budapesta echi
pa Franței, avem șanse reale la
o medalie. Consider că un scrimer

floretiștii fruntași din lume. Cred 
că este necesar să se îmbine tine
rețea cu rutina, dar, din păcate, 
cu excepția lui Kuki și Buricea, 
noi ducem lipsă de elemente ti
nere deosebit de înzestrate".

se află in plină forță la 28 de ani. iar 
unul de 34—35 de ani nu e bătrin... 
Dintre cei tineri rețin atenția nume 
ca Petruszka. Kuki. Behr".

Anchetă realizată de :
Nicoletn AI.DE.A și 

Paul SLĂVESCU

DIVIZIA DE HOCHEI ÎNAINTEA
Etana a 17-a a Diviziei națio

nale de hochei disputată ieri dună- 
amiază a furnizat intî’niri intere
sante și destul de disputate. în 
deschidere. Dinamo a întrecut Du
nărea Galați cu 8—3 (5—1. 1—1, 
2—1). Gălățenii au fost cei care 
au deschis scorul în min. 2. dar 
liderul a egalat repede și anoi s-a 
desprins, asigurîndu-și victoria din 
prima repriză. Dinamo a evoluat 
fără Tureanu, accidentat. în me
ciul cu Steaua, dar probabil apt 
de joc pentru astăzi. Au înscris :

Sgincă 2, Pisaru 2, Huțanu 2. Moiș. 
Dumitru (Din.), respectiv. Fodorea 
2 și Moroșan. Au arbitrat M. Prcs- 
neanu și D. Cristescu.

în cel de al doilea joc : Steaua 
— S. C. Miercurea Ciuc 12—3 (5—1, 
5—1. 2—1). Au marcat : Gheorghiu 
și Kemenesi (cite 3), Cazacu și 
Herghelegiu (cite 2). Ungureanu și 
Bucur (cite 1). respectiv Antal, 
Șandor, Gali. Au arbitrat Gh. Mu- 
reșanu și A. Dibernardo.

Astăzi, turneul se încheie cu tra
diționale partide derby :

STANDARDURIEE ATLETICE
PENTRU J. 0. 1976
Consiliul Federației internaționa

le de atletism, întrunit la Nairobi, 
a fixat standardurile de participa
re la J.O. de la Montreal : mas
culin : 100 m — 10,2 ; 200 m — 
20,8 ’ 400 m — 46.4 ; 1 500 m — 
3:40,6 : 5 000 m — 13:40; 10 000 m
— 28:40 ; 110 m garduri — 13,8 ; 
înălțime — 2,18 m ; lungime — 
7.80 m ; ciocan — 69 m ; feminin : 
100 m — 11,4 ; 200 m — 23,5 ; 400 
m — 53,5 ; 800 m — 2:01 ; 1 500 m
— 4:15; 100 mg — 13,4; înălțime
— 1.82 m ; lungime — 6,35 m : 
suliță — 55 m ; pentatlon — 4300 p.

SOFIA, 21 (prin telefon). Mai 
intii, ultimele rezultate din gru
pele preliminare din „Marele pre
miu al orașului Sofia" : Havana — 
Varșovia 97—96 (43—35, 76—76,
87—87), Berlin — Bagdad 90—66 
(47—33), Moscova — Sofia II 89—66 
(48—34), Belgrad — Sofia IV 91—80 
(42—38), în urma cărora au fost 
alcătuite următoarele grupe : 1—4 : 
Moscova, Havana, Praga, Sofia I ; 
GRUPA 5—8 : București. Belgrad, 
Varșovia, Berlin ; GRUPA 9—12 : 
Bagdad, Sofia II, Sofia III și So
fia IV.

în primul meci al turneului 
pentru locurile 5—8. selecționata 
orașului București a întîlnit luni 
seara echipa orașului Berlin. Bas- 
chetbaliștii români au condus în 
permanență șl au obtinut în final 
o victorie meritată la scorul de 
86—74 (47—37). Punctele echipei 
bucureștene au fost realizate de : 
Nicileseu 9, Cernat 27. D'aconescu 
5, Novac 8, Tarău 10, Oczelak 10,

86-74 LA BASCHET
Popa 6, Georgescu 4, Zdrenghea 
4, Pîrșu 3. Alte rezultate : Sofia 
IV — Sofia III 108—73 (54—32) și 
Sofia II — Bagdad 84—67 (37—34) 
în turneul pentru locurile 9—12 ; 
Belgrad — Varșovia 85—79 (46—37).

TOMA HRISTOV

CAMPIONATE 
DE FOTBAL

Competiție internațională de popice
Arena Voința din Capitală a 

găzduit zilele trecute tradiționala 
competiție internațională organiza-

----- ---- -------------------- K--------------------- -

FLORETISTELE NOASTRE 
PE PODIUM LA MINSK

MINSK, 21 (Agerpres). — Tur
neul internațional feminin de flo
retă de la Minsk a fost ciștigat 
de echipa U.R.S.S. care în finală 
a dispus cu 9—7 de echipa Unga
riei. Pe locul 3 s-a clasat selec
ționata României. (S. Ardeleanu, 
E. Stahl, V. Draga, E. Pricop), în
vingătoare la tușaveraj în intîlni- 
rea cu echipa Italiei.

tă de Oficiul de sport al UCECOM 
„Cupa Voința" la care au fost pre
zente echipe ale cluburilor spor
tive ale cooperației meșteșugă
rești din Ungaria. Cehoslovacia și 
România (formațiile Voința din 
București și Tg. Mureș). întrece
rile au fost de bun nivel tehnic, 
sportivii români, în special, ob- 
ținînd cîteva rezultate bune, ca de 
pildă Petre Purje (București) — 
935 p d și Ildiko Szâsz (Tg. Mu
reș) _ 444 p d. care au ciștigat 
turneele individuale. Pe echipe, 
clasamentele s-au nrezentat ast
fel : FEMEI : 1. Voința București 
2191 p. d, 2. Voința Tg. Mureș 
2473 p. d. 3. Spartakus Bdkâscsaba 
(Ungaria) 2289 p. d ; BĂRBAȚI : 
1. Voința București 5342 p. d, 2. 
Spartakus Șopron (Ungaria) 5062 
p. d. 3. Start Bratislava (Ceho
slovacia) 4751 p. d.

CM. DE HOCHEI (gr. B) 76 ÎN ELVEȚIA
Odată cu disputarea jocurilor 

din cadrul campionatului mondial 
de hochei, pe gheață (grupa A), la 
Miinchen și Dusseldorf,, s-au des
fășurat și lucrările Congresului 
L.I.H.G., forul internațional al a- 
cestui sport. Cu acest prilej au 
fost stabilite unele puncte ale pro
gramului internațional de anul vi

itor. Astfel, grupa B a C. M., la 
care ia parte și selecționata Ro
mâniei, se va desfășura între 18 
și 29 martie 1976 în orașele Berna 
și B'cl (Elveția). în România, se 
va disputa grupa B a campiona
tului european de juniori (data nu 
a fost încă stabilită) și Turneul 
celor 6 națiuni, tot la juniori, care

1
CERB Y-URILOK |
de la ora 16.30 : SPORT CLUB . 

— DUNĂREA, I
de la ora 19 : DINAMO — _ 

STEAUA.
ÎN CLASAMET : Dinamo 27 ’ 

puncte. Steaua 26 puncte. Sport • 
Club 9 puncte. Dunărea 2 puncte. |

între 26 aprilie și 3 mai, la " 
Miercurea Ciuc, se va desfășura . 
ultimul turneu al acestei lungi I 
competiții, în cadrul căruia echi- • 
pele se vor mai întilni de două 
ori.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SĂRITURI PENTRU JUNIORI ■
Ca și întrecerile capiilor, desfă

șurate cu o săptămînă in urmă, 
campionatele republicane de sări
turi în apă ale juniorilor s-ao bu
curat de un succes deplin, datori
tă participării destul de masive, 
dar mai cu seamă stadiului ridicat 
de pregătire manifestat de majo
ritatea concurcnților și în special 
de cei premiali. Principalii pre- 
tendenți la medalii au fost tineri 
sportivi de la C. S. Școlarul Bucu
rești (antrenori N. Spariosu și E- 
lena Timar) și de la Șc. sp. Sibiu 
(antrenori N. Ilatzak și Nora 
Miess-Hubert), care au cucerit 
cele mai multe titluri : șase și 
respectiv patru. Celelalte două 
locuri intii au revenit reprezen

tanților cluburilor Crișul Oradea 
(antrenori A. Breji și Viorica 
Lsjcsak) și Prozresul București 
(antrenori soții Melania și Pante- 
limon Decuscară). în rest, vom 
menționa buna organizare asigu
rată de comisia de specialitate din 
cadrul F. R. Natație, precum și 
condițiile ontime de disputare a 
întrecerilor la bazinul „23 August" 
din Capitală. în sfîrșit. vom mai 
sublinia prezenta la întreceri a 
președintelui Comitetului tehnic 
pentru sărituri din cadrul L.E.N.A.. 
Andre Sorct (Franța), care și-a 
exprimat satisfacția pentru modul 
în care s-au desfășurat competi
ția săritorilor juniori și campio

natele internaționale ale Româ- I 
niei. I

Campionii republicani : JUNI
ORI I : I. Lomnășan — Șc. sp. I 
Sibiu („1“ m) I. Iancec — Crișul | 
Oradea („3“ m). H. Beer — Sc. sp.
Sibiu (platformă) ; JUNIOARE, I : 8 
Ruxandra Hocioiă — Șc. sp. Sibiu | 
(„1“ m). Mihaela Atanasiu — C. S.
Școlarul („3“ m). Elena C'rstică — ■ 
Progresul (olatformă) : JUNIORI I 
II : V. Bastar — C. S. Școlarul ■ 
(„1“ m și „3“ m), M. Kaiss — S".
sp. Sibiu (platformă) : JUNIOARE I 
II : Georgiana Săeăleahu — C. S. 8
Școlarul („1" m și „3“ m). Anca
Făgețeanu — C. S. Școlarul (plat- I 
formă). ■

va începe Ia 26 decembrie 1976. 
Meciurile de baraj pentru stabili
rea celor două grupe valorice ale 
J. O. vor avea loc la Innsbruck 
între 1 și 3 februarie.

BULGARIA (etapa a 22-a) : 
Ț.S.K.A. Sofia — Levski 1—0 : Lo
komotiv Sofia — Et.îr 2—1 : Botev
— Slavia 1—1 ; Lokomotiv Plovdiv
— Jantra 1—1 ; Cerno More — 
Minlor 2—0 : Dunav — Trakia
3— 0 ; Spartak — Sliven 1—1. în 
clasament : Ț.S.K.A. 29 p, Slavia 
și Akndemik o’te 28 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 24-a) : 
Hajduk Solit — Partizan 2—2 ; 
Bor — Ri jeka 0—0 ; Olimpia — 
Vojvodina 1—1 ; Vardar — Dina
mo Zagreb 1—1 ; Celîk — O.F.K. 
Belgrad 1—1. Tn clasament : Haj
duk — 32 o, Vojvodina — 31 p și 
Steaua Roșie — 30 p.

OLANDA (etapa a 31-a) : De 
Graafschap — Aiax 0—0 ; Feve- 
noord — N.A.C. 3—1 ; P.S.V. Ein
dhoven — Twente 3—0. în clasa
ment : P.S.V. 49 p, Fcyenoord 
48 n. A tax 46 p.

SPANIA (etapa a 28-a) : învin- 
gînd cu 4—0 pe Murcia. Real Ma
drid șî-a consolidat poziția de li
deră avînd acum 44 n. Zara-oza 
se pilă pe locul 2 cu 32 p. urmată 
de Real Sociedad 31 p și C. F. 
Barcelona — 29 p Zaragoza n-a 
putut învinge pe Elche. cu care 
a terminat Ia egalitate : 3—3.
C. F. Barcelona a învins cu 3—0 
pe Betis. iar Real Șociedad ju- 
cînd în deplasare a terminat la 
egalitate : 1—1 cu Salamanca.

FRANȚA (etapa a 34-a) : Saint
— Etienne se menține lideră a- 
vînd 47 p, urmată de Marsilia 45 p 
și Nîmes 41 p. Rezultate mai im
portante : Nimes — St. Germain
2— 1 : Reims — Metz 1—2 ; Bor
deaux — Marsilia 1—0 ; Lyon — 
Red Star 2—1 ; Nantes — Troves
4— 1 : Monaco — Lens 3—0. Me
ciul Saint Etienne — Bastia a fost 
amînnt.

GRECIA (etapa a 27-a) : Echi
pele A.E.K. și OHmpiakos se află 
la egalitate cu cite 45 p și ocupă 
primul loc în clasament. Locul 3 
oste ocupat do P.A.O.K. cu 37 p. 
în etapa de duminică A.E.K. a 
învins cu 4—3 pe Panathinnikos. 
iar Olimptakos a ciștigat cu 1—0 
jocul cu Atromitos. Kastoria a în
vins cu 1—0 pe P.A.O.K.

» Ln Hamilton (Insulele Ber- 
mude) în meciul din preliminari
ile olimpice, selecționata Insulelor 
Bermuda a dispus de S.U.A. cu
3— 2 (2—1). Returul, la 30 aprilie, 
la San Francisco.

PE SCURT ©PE SCURT ©PE SCURT
ATLETISM © La Lawrence (Kan

sas). nigerianul Charlton Ehizuelen a 
realizat 8.33 m la lungime (vînt fa
vorabil). Vic Dias 5.34 m la prăjină, 
iar Ed Preston 9,4 la 100 v. O La 
Columbus (Ohio)-* 110 v — Dill 9.3; 
440 y — Williams 47.9; 880 y — Mango 
1:52,1; 3 mile — Herold 13:31.1: 120 
yg — Druckery 13.9. • în concursul 
feminin de la Kassel (R.F.G.). Hein 
Direk-Neu a aruncat discul la 62.30 
m. întroeînd-o pe Linsei Wester- 
mann — GO.72 m. • Fostul record
man mondial la aruncarea ciocanu
lui, atletul vest-german W. Schmidt 
și-a făcut reintrarea, dună trei ani 
de inactivitate reallzînd 72.22 m.

AUTO • Cursa de 1 000 km de la 
Monza (în C.M. al constrvetorilor) a 
’’cvenit echipatului Merzario — Laf- 
fite. pe ..Alfa-Bomeo", cu o medie 
or-'ra de 212.584 km.

BOX e în întîinirea Danemarca 
— Spania, ia Vejle. pueillst’i da
nezi au obținut o surprinzătoare vic
torie cu 6—4 H La Wieze (Belgia), 
itabanul D. Adinolfi si-a păstrat 
centura de campion continental la 
cat., semigrea. învincîndu-1 nrtn k.o. 
tehnic. în repriza a 11-a, pe belgianul 
Dp Kernel.

MOTO ©> Tn „Marele Premiu al 
orașului Madrid", campionul mon
dial Giacomo Agostini (medi*5 orară 
120.713 km) l-a învins în proba de 
350 cmc. pe J. Gecotto. care a sosit 
la 9 sec. Ceilalți învingători : 125
<*mc — Paolo Pilier! : 250 cme — 
Walter Villa : 500 cmc — Angel Nieto.

RUGBY • La Hilversum, în ca
drul carnpionatului european — Cupa 
F.T.R.A.. echipa Olandei a dispus de 
cea a Marocului cu 26—7.

ȘAH • în runda a 12-a. la Las 
Palmas (Insulele Canare). Liubojevici 
l-a învins în 33 de mutări pe Mec- 
king. Andersson a remizat cu Tatai, 
în timp ce Olafsson a ciștigat par
tida cu Cardoso. Lider este Liubo
jevici cu 9V, p. urmat de Mecking 
8’/2 P Șl Andersson 7’/2 p.

TENIS O Penultima săntămînă a 
Circuitului WCT a complicat lupta 
pentru calificarea în turneul final 
..de 8“. de la Dallas. Stan Smith a 
cîștigat finala de la Tokio. învingînd 
cu 6—4. 6—3 pe Bob Lutz. iar Jimmv 
Connors (participînd în afară de 
concurs) a disous cu 6—3. 6—4 de 
B. Gottfried, la Denver. Clasamen
tele ne grune : pr. roșie — Alexan
der 530. Smith 490. Cox 4^0. Solomon 
si Stockton 460. Lutz 390; gr. al
bastră — Laver 620, Gerulaitis 520. 
Tanner 4P0. Ramirez 430. Gottfried 
390; gr. verde — Ashe 640. Borg 610, 
Hewitt 395. Okker 380, Mottram 340.

S-a încheiat turneul de la Bue
nos Aires, cu victoria lui G. Vilas: 
6—2. 6—1, 6—4 în finală, cu C.
Graebner. • Un turneu feminin ..de 
4" s-a disnutat la Austin (Texas). 
A cîștigat Chris Evert, care a între- 
cut-o în finală cu 4—6. 6—3. 7—6 pe 
Billie Jean King. în semifinale : 
Evert — Morozova 6—4, 6—0: King 
— Goolagong 6—1. 6—3.


