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Joi 24 aprilie 1975, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a plecat într-o vizită de 
prietenie in Republica Arabă Si
riană și in Republica Arabă Egipt.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu. de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Iosif L'glar, 
Hie Verdeț, Iosif Banc, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 

.'loan Ursu, de membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

Erau prezenți Walid Al-Moua- 
lem. ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene, și Osman Assal, ambasa
dorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

La 
țială

doi șefi 
căldură,

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez EI-Assad iau, apoi, loc pe 
podiumul de onoare. Fanfara into
nează imnurile de stat ale Româ
niei și Siriei. In acest timp, in 
semn de salut, răsună 21 de salve 
de artilerie. Cei doi președinți trec 
in revistă garda de onoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez EI-Assad iau Ioc intr-o ma
șină escortată de motocicliști, în- 
dreplindu-se spre reședința rezer
vată in capitala siriană președin
telui României.

Președintele Hafez El-Assad. care 
l-a condus la reședința oficială pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși ia 
rămas bun pentru scurt timp, cei 
doi șefi de stat 
cursul aceleiași 
tru convorbiri.

de stat iși string mina cu 
se îmbrățișează cordial.

reintilnindu-se, în 
după-amieze, pen-
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,,Cupa federației1»

la baschet masculin
• în echipa Cehoslovaciei, Kotleba — 2,08 m

• Mănăilă și Moisescu ii înlocuiesc pe Mihuță

și Chircă • Oaspeții s-au antrenat In sala Floreasca

ora 13,00, aeronava preziden- 
a decolat.

★
după-amiază, președinteleJoi

Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a sosit 
la Damasc, într-o vizită de prie
tenie, la invitația președintelui 
Republicii Arabe 
El-Assad.

La coborîrea din 
Nicolae Ceaușescu 
președintele Hafez

Siriene, Hafez

avion, tovarășul 
este salutat de 
EI-Assad. Cei

, ★
In cursul după-amiezii, președin

tele Nicolae Ceaușescu s-a intilnit, 
Ia Palatul Prezidențial din Damasc, 
cu președintele Hafez El-Assad.

în numele său personal, al gu
vernului și poporului sirian, pre
ședintele Hafez EI-Assad a adresat 
un călduros salut președintelui 
Nicolae Ceaușescu, urîndu-i bun 
venit în Republica Arabă Siriană.

După ce s-au intreținut cu ofi
cialitățile prezente, cei doi șefi do 
stat au început convorbirile, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie și cordialitate.
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AMPLE ÎNTRECERI SPORTIVE I

Sosite în cursul dimineții (Ceho
slovacia) și după amiezii (Belgia 
și R. D. Germană) zilei de ieri, e- 
chipele oaspete participante Ia e- 
diția a Vl-a a turneului interna
țional masculin de baschet „Cupa 
federației" și-au îngăduit doar cî- 
teva ore de odihnă, iar seara s-au 
deplasat la sala Floreasca, unde 
au susținut antrenamente de aco
modare. Au impresionat în mod

deosebit tinerii sportivi cehoslovaci 
care au demonstrat reale 
tăți tehnice și fizice.

cali-
Acestea, 

adăugate mediei de talie respecta
bilă (creată de prezența unui ju
cător de 2,08 — Kotleba, și a al-
tor patru de peste 2 m — Sedlak 
2,01, Rubicek 2,02, Necas 2,00. De- 
rer 2,02), fac ca formația Ceho
slovacă să devină una din prota
gonistele întrecerii.

Reprezentativa României, îna
poiată ieri dimineață dc Ia Sofia 
(unde a participat, sub numele 
de selecționata Bucureștiului, la 
..Marele premiu al orașului So
fia"), se reunește astăzi, dar într-o 
componență modificată față de lo
tul deplasat în Bulgaria. Adică, 
în locul lui Mihuță și Chircă vor 
evolua Mănăilă și Moisescu, care 
se adaugă astfel lui Popa, Diaco- 
nescu. Novac, Niculescu, Georges
cu, Oczelak, Tarău, Pirșu, Cernaf, 
Zdrenghea.

Azi, în sala Floreasca, în ziua 
inaugurală a „Cupei federației", 
România joacă cu R. D. Germană 
(la ora 19). în deschidere, la ora 
15,30 : Cehoslovacia — Belgia.

IN
LA

DIVIZIA A
HANDBAL

5 VICTORII
ÎN DEPLASARE!

Ieri, în mai multe orașe din țară, 
s-au disputat jocurile etapei a 
XXVIII-a a campionatului Diviziei 
A la handbal. Iată scurte consem
nări de la partidele de ieri :

„OMAGIU MUNCII"
Duminica dimineața, în 

municipiul lași, va avea 
loc o maie serbare cul
tural sportivă, la baza de 
agrement de la Ciric, sub 
genericul „Omagiu mun
cii". Cu acest prilej, vor 
fi organizate ample între
ceri la tenis, canotaj 
popular, jocuri demonstra
tive de volei, competiții 
de popice, box și altele.

AL. NOUR, coresp.

Intensă activitate sportiva 
dedicata Zilei solidarității 
internaționale a celor ce 
muncesc. In prim-plan se 
află sporturile de 
— oină, disciplină 
lard aici, popicele 
chetul și altele. La Tirgo- 
viște sînt cuprinse în pro
gram, concursuri la tetra- 
tlon, tenis de cîmp, fot
bal, volei, în asociații ca 
Metalul, Voința, Oțelul, 
Petrolul și altele. In opt 
centre din județ se vor 
desfășura finale la Crosul 
tineretului, Cupa tineretu
lui precum șl trecerea 
normelor Complexul»'»
„Sport si sănătate*

M. AVANU, 
coresp. județean

masă 
popu- 

bas-

LA DEVA, FINALA JU
DEȚEANĂ A CROSU

LUI TINERETULUI

In municipiul Deva, pe 
bulevardul dr. Petru Gro
za ți străzile învecinate,. 
»-a desfășurat finala pe 
Județ a Crosului tineretu
lui, competiție dedicată 
zilei de 1 Mai. Întrecerile 
ou fost urmărite de un 
numeros public. Printre 
câștigători se numără 
Ileana Kertes. Elena Ne- 
dolcea. Ion Csaba, Alex. 
Siala, de la Liceul nr. 2 
Deva, ți 
la Liceul

I.

Ion Nicolae, do 
din Hunedoara.

JURA, coreip
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FEMININ
CONFECȚIA — UNIVERSITA

TEA TIMIȘOARA 6—14 (5—6).
După o primă repriză ceva mai 
echilibrată (la început au condus 
gazdele, iar apoi 
partea a doua a 
ția oaspete s-a 
obținînd o netă 
torie. Este de notat, totuși, eviden
ta lipsă de eficacitate a formației 
bucureștene, care — de pildă — 
în repriza secundă a înscris un 
singur gol și acela din aruncare 
de la 7 m ! Vom nota în plus for
ma bună manifestată de Niculina 
Iordache (,,U“), care în acest meci 
a înscris 5 goluri. Au condus :

timișorencele), în 
întîlnirii, forma- 

detașat irezistibil 
și meritată vic- Niculina Iordacbe, cea mai eficientă 

„U“ Timișoara ; 5 goluri marcate in 
șutind imparabil

jucătoare din meciul Confecția — 
poarta formației bucureștene ! lat-o 

Foto : I. MIHAlCA

țoară, in aceste zile,

COMPETITII IN JUDE
ȚUL DÎMBOVIȚA

Pe toi cuprinsul jude- 
țului Dîmbovița se desfâ- 

o

LA COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC JILAVA

rfICIfMI ACȚIUNI SPORTIVE UE MASA
îndrumat de comuniști, tineretul se afirmă zi de zi

atit in munca productivă cit și in activitatea sportivă

R. Iamandi și I. Dumilrescu-Bu- 
zău. (c. a.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 5—6 
(4—3). Ratlnd mult formația gaz
dă a înregistrat prima sa înfrîn- 
gere din retur. Jocul a fost viu 
disputat și abundent în faze spec
taculoase. Au conclus : Gh. Lungu 
și R. Antohi — Brașov. (A. Szabo).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — TEXTILA BUHUȘI 15—12

(9—5). Handbalistele de la Con
structorul au luptat cu energie 
pentru cele două puncte, absolut 
necesare în lupta pentru evitarea 
retrogradării. Desprinzîndu-se de 
Ia început, gazdele au obținut -o 
meritată victorie. Marcov (C) — 5 
și Mihăiiă (T) — 5 au fost cele 
mai eficiente. Arbitri : M. Marin

(Continuare in pag. a 4-a)

POST-SCRIPTUM LA ETAPA DE FOTBAL NR. 25

Inegalități de potențial ofensiv
Consecvent angajamentelor asu

mate, de îndeplinire a cincinalului 
înainte de termen, colectivul Com
binatului de articole tehnice din 
cauciuc Jilava a fost în măsură 
să raporteze acest succes încă de 
acum două săptămîni... De la 10 
aprilie harnicii muncitori de aici 
lucrează, așadar, în contul anului 
1976. Lucrează cu avînt, cu multă 
abnegație, cu o înaltă responsabi
litate civică. îndrumat permanent 
de comuniști, tineretul din com
binat, care cuprinde mai bine de 
jumătate din angajați, se afirmă

zi de zi prin muncă de calitate 
și paralel, în timpul liber, prin- 
tr-o activitate sportivă continuă, 
însuflețită.

Primează, în toate secțiile, acti
vitatea sportivă de masă. Aceasta 
vrînd să însemne întreceri de șah 
și tenis de masă, popice și fotbal, 
alergări de cros și excursii. Șahiș
tii au în ing. M. Opriș un organi
zator neîntrecut. Zilnic, după o- 
rele de producție inițierea unor 
campionate-fulger se află la ordi
nea zilei. Tenisul de masă ar o- 
cupa locul secund, deocamdată, în-

tre sporturile prioritare în acest 
colectiv.

Performerii întrecerilor cu min
gea de celuloid sînt de la începu
tul acestui an șoferul Gheorghe 
Radu și tehnicianul Gheorghe Du
mitru.

Tiberiu STAMA

la divizionarele A

(Continuare in pag. 2-3)

O etapă „nespectaculoasă" s-ar 
numi runda nr. 25 a Diviziei A, 
desfășurată, miercuri, după 14 zile 
de „relache" la acest eșalon. Dar 
cine poate spune acum că se aș
tepta, în genere, la un alt bilanț, 
de vreme ce marea majoritate a 
echipelor ■■ (Dinamo, A.S.A. Tg. 
Mureș, Universitatea Craiova,

leri a sosit in Capitală:

RALIUL AUTOMOBILISTIC INTERNAȚIONAL 
ORGANIZAT IN CINSTEA CELEI DE A XXX a 
ANIVERSĂRI A VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI
Joi la amiază, au sosit în Bucu

rești participanții la Raliul auto
mobilistic internațional organizat 
în cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a victoriei asupra fascis
mului. Gu acest prilej, membrii 
celor 56 de echipaje din R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană. R.P. Polonă. Republica So
cialistă România, R.P. Ungară și 
U.R.S.S. au depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor patriei, Mo

numentul eroilor sovietici și Mo
numentul lui V. I. Lenin din Piața 
Scînteii.

Au fost de față general-locote- 
nent Marin Dragnea, președintele 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, Ion Gheorghe, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Cornel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Urmărit de Naghi, Dodu și Stocker, Răducanu pătrunde impetuos in 
careul Jiului cu mingea la picior. Peste citeva clipe na fi 2—0 pentru 
Steaua Foto : S. BAKCSY

F.C.M. Reșița, Steaua, U.T.A.) si
tuate în prima jumătate a clasa
mentului au evoluat pe propriul 
teren, unele dintre ele primind 
vizita formațiilor aflate în zona 
lanternei ? Calculul hîrtiei fiind, 
așadar, respectat, ierarhia între
cerii la cei doi poli ai săi cunoaș
te un statu quo : Dinamo, A.S.A. 
Tg. Mureș. Universitatea Craiova 
și F.C.M. Reșița ocupă. în conti
nuare, fotoliile de orchestră, nu
merotate de la 1 la 4, în timp ce 
Chimia Rm. Vîleea, Politehnica 
Iași și F. C. Galați stau și azi pe 
scaunele lor de ceară care, sub do
goarea lanternei, se topesc tot mai 
mult, cu cit înaintăm spre finele 
cursei.

Singurul salt remarcabil, dătă
tor de speranțe — în această 
etapă caracterizată nrin evei- 
imobilismul clasamentului — 1-a
înregistrat F. C. Argeș alo cărei 
ultime 15 minute din partida cu 
Politehnica Iași, cînd a realizat 
spectaculoasa răsturnare de scor, 
vor însemna, pare-se, sfertul de 
ceas salvator.

în afară de rezultatele consem
nate pe cele 9 terenuri, previzi
bilă a fost și afluența de nublic. 
dispus din nou. după egalul de 
la Madrid, să zîmbească cu toată

Gheorghe NICOL^ESCU

(Continuare in pag 2-3)



ECHIPA DE RUGBY A ITALIEI
SOSEȘTE AZI ÎN CAPITALA

Lotul nostru și-a încheiat pregătirile în vederea

meciului de duminică, din C. E.

Campionatul european de rugby, 
organizat de F.I.R.A., cîștigă din 
ce în ce în interes. După cum se 
știe, el se dispută pe grupe valo
rice, formația țării noastre făcînd 
parte din scria A, de elită, ală
turi de echipele Franței, Italiei, 
Cehoslovaciei și Spaniei. Rugbyștii 
noștri care au luat un start bun, 
obținind două victorii din toi atî- 
tea posibile (le reamintim : 15—10 
cu Franța și 16—6 cu Cehoslovacia), 

Iau toate șansele să ciștige actuala 
ediție, dacă, bineînțeles, vor învin
ge, așa cum este normal de altfel, 
ultimele lor două adversare, Italia 
și Spania. Situația lor este ușura
tă și de faptul că au un succes di
rect asupra XV-lui francez (care 
și-a terminat toate partidele), așa 
Incit, chiar în cazul unei infrin
ge™ (nedorite, desigur), rugbyștii 
români îi vor devansa în clasa
ment pe cei galici. Iată, de altfel, 
clasamentul grupei, la zi :

(Rezultatele celorlalte echipe : 
Franța 46—3 cu Spania, 16—9 cu Ita
lia șl 36—3 cu Cehoslovacia ; Italia 
19—3 cu Spania,

Franța 
România 
Italia
Cehoslovacia
Spania
Mai sînt 

27 aprilie : 
(București, 
și Cehoslovacia — Spania (Praga, 
arbitru Th. Witting, România) ; 4

mai : Spania — România (Madrid, 
arbitru Messan, Franța) ; 11 mai : 
Italia — Cehoslovacia (Roma, arbi
tru Genet, Franța).

în vederea partidei de duminică 
(stadionul Dinamo, ora 14.45), rug- 
byștii români și-au încheiat pre
gătirile, susținînd miercuri după a- 
miază, la Snagov, un ultim joc- 
școală. Echipa pe care o vom pre
zenta în fața italienilor va fi cea 
anunțată în ziarul nostru de ieri, 
cu o singură modificare : pe aripă 
va ii titularizat Burghelea (Ști
ința Petroșani), în formă — se 
pare — mai bună decît reprezen
tanții Farului Motrescu și Ianusie- 
vici. în rest, ar mai putea debuta 
în națională dinamovistul Boroi, 
în linia a doua, în care caz con- 
stănțeanul Mușat va urca în pri
ma linie...

Rugbyștii italierri, recomandați 
de frumoasa lor victorie de la Ma
drid, sosesc în Capitală, astăzi, pe 
aeroportul Otopeni, la ora 15,25.

la Madrid ! 1 1).
4
2
2
2
2

disputat

3
2
1 
o 
o

o o 
o 
c 
o

108—30
31—16
23—19
9—52
6—65

10 
C
4
2
2

1 
o 
t
2
2
partidele, 

— Italia

ROMÂNIA-BULGARIA (copii)

de
România
arbitru Cuny, Franța)

93-75 LA ÎNOT i

CONSFĂTUIRE IA CONSILIUL
CLNIIIAI. AL U.G.S.R

în ziua de 23 aprilie a.c. a avut 
loc, Ia Consiliul Central al 
U.G.S.R., o consfătuire la care au 
luat parte șefii comisiilor sport- 
turism ale consiliilor județene ale 
sindicatelor, președinții sau vice
președinții cluburilor sindicale de 
performanță, președinți sau secre
tari ai unor mari asociații sporti
ve din întreprinderi și instituții, 
precum și antrenori care lucrează 
cu sportivi nominalizați în pregă
tirea olimpică.

La consfătuire a participat 
varășul Constantin Mîndreanu, 
cretar al Consiliului Central 
U.G.S.R., vicepreședinte

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). 
Cîștigind 33 de probe (din 48) și 
stabilind opt noi recorduri națio
nale, tinerii înotători români s-au 
impus cu ușurință (93—75) in fa
ța selecționatei similare a Bulga
riei. Rezultate tehnice — COPII 
A : 200 m liber (B) Neagrău (R) 
2:09,8 — record ; 200 m liber (F) 
Mavrova (B) 2:30,0 ; 100 m bras 
(B) Szabo (R) 1:14,9 ; 100 m bras 
(F) Gerca (R) 1:25,8 ; 100 m spa
te (B) Tomov (B) 67,2 ; 100 m 
spate (F) Vlăsceanu (R) 1:12,8 ;
200 m delfin (B) Neagrău 2:23,0 

record ; 200 m delfin (F) Geor- 
gbscu (R) •\jel>r^,‘— record ; 200 

cu 2:39,6 ;
^Kwmânia 4:08,9; 

Bulgaria 4:38,7. 
m liber (F) Cim- 

pianu (1.) ‘11:29.0 — record ; 100 m 
"I. Ilinca (R) 1:28,4 ; 100 

(F) Kugliș (R) 1:19,8 ;

ni «.Ut „A 
4XW6 ni lii'Ct L 
4X100 m liber J| 
COPII b ••

to- 
se- 

al 
al 

C.N.E.F.S. Au fost prezenți tova
rășii Titas Dcac și Ioviță Popa, 
șefi de secție la C.C. al U.T.C. și, 
respectiv la C.N.E.F.S.

Cu acest prilej s-a făcut instrui
rea întregului activ asupra sarcini
lor ce decurg din Mesajul tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCH. a- 
dresat participanților la Consfătui
rea pe țară a mișcării sportive, 
din planul de măsuri privind dez
voltarea educației fizice și spor
tului din întreprinderi și instituții, 
aprobat de Comitetul Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R. în 
ședința din 14 aprilie a.c. S-au 
făcut, de asemenea, precizări pri
vind orientarea activității de per
formanță în lumina programului 
adoptat de Conferința pe țară a 
mișcării sportive.

bras (F) 
ni spate
200 m flclfin (B) Balint (R) 2:49,3; 
200 m delfin (F) Pănulescu (R) 
2:52;2 ; 200 m mixt (F) Cîmpianu 
2:49JJ. (a.v.)

TURNEUL INTERNAȚIONALLA

DEFICITARE

epuizat categoriile la 
românesc a fost bine 
la „Centura de aur“. 
cîștigătorilor turneului 

și semiușorul Constan-

va continua să se 
în viitor cu aceeași 
care a făcut-o in 

Zilberman are toate

pe plan inter- 
titularizării u- 
echipa pentru 

deschisă. Ace- 
s-a

„CENTURA DE AUR1*

DAR MAI SÎNT CATEGORII

I

de d

devii

cam

CAMPIONATUL

c.

EFICIENTE ACȚIUNI SPO
Paul IOVAN

(Urmare din pag 1)

MA
CONTRATIMP i

H.N.

Chvatal 13. Au arbitrat bine 
Dirjan și M. Negulescu.

se fi ajuns Ia constitui- 
echipe de fotbal a com- 
pasionații acestei disci- 
frunte cu ing. N. Ver-

Farodin Ibrahim (dreapta) și Constantin Gruescu au realizat un meci 
plăcut, de o bună factură tehnică, încheiat cu victoria la limită a 
lui Gruescu Foto : Ion NHHAlCA

circuit și trei de 
Ia competiția in- 
F.R. Ciclism* au 

mai 
con- 

pe 
s-au

E-
Organizat în cinstea 

acest concurs a

ÎN „CUPA F. R. CICLISM"

PESTE 44 Km PE ORĂ

BOXERII NOȘTRI S-AU COMPORTAT MERITORIU,I
I

Pavel Nedelcea,
Acum, eliberați de emoțiile tur

neului „Centura de aur“, putem 
analiza cu calm comportarea re
prezentanților noștri într-o com
petiție de anvergură, cu cinci săp- 
tămini înaintea campionatelor eu
ropene de la Katowice.

Judecind după numărul (88) și 
valoarea pugiliștilor de peste ho
tare, se poate aprecia că rezulta
tele boxerilor români sînt meri
torii. Cînd afirmăm aceasta ne 
gîndim la Victor Zilberman (în
vingător în partida cu campionul 
olimpic și mondial, cubanezul E- 
milio Corrca), Constantin Văran 
(ciștigător categoric în disputa cu 
vcnezuelanul Ernesto Sanchez, 
campion al Americii Centrale și 
Caraibclor), Pavel Nedelcea (de
clarat învingător în meciul cu 
campionul Asiei. Li En Ciun, din 
R.P.D. Coreeană), sau la „semi- 
muștele11 Remus Cozma (11 și de
pășise pe campionul mondial Jor
ge Hernandez) și tînărul Tcofil 
Ghinea, care au evoluat foarte 
bine într-o companie de elită.

Deși finala categoriei semimus- 
că s-a disputat între doi pugiliști 
străini (cubanezul J. Hernandez și 
coreeanul Li Vcn Uk), reprezen
tanții noștri s-au prezentat bine 
la aceste întreceri, dindu-ne spe
ranțe pentru campionatele euro
pene, la care finaliștii extra-con- 
tincntali ai „Centurii de aur11 nu 
vor participa. Judecind lucrurile

Victor Zilberman și Constantin Văran
In perspectiva Jocurilor Olimpice, 
nutrim chiar speranța că talenta
tul junior gălățean Tcofil Ghinea 
va putea acumula plusul de ex
periență și valoare care să-i dea 
dreptul să aspire la o medalie, la 
Montreal.

In finala categoriei muscă s-au 
întilnit românii Constantin Grues
cu și Faredin Ibrahim, ambii do
vedind o bună formă sportivă și 
valoare apreciabilă 
național. Problema 
nuia dintre ei în 
C.E. rămine încă 
eași situație îmbucurătoare 
putut constata și la categoria pa
nă. Deși pe foaia do concurs fi
gurau pugiliști valoroși (T. Ba- 
dari, Li En Ciun, M. Alvarez, J. 
Byaruhanga etc.), Gheorghe Cio
chină și Pavel Nedelcea și-au dis
putat, intr-un meci de o ridicată 
factură tehnică și spectaculară, 
„centura11 categoriei. Cu toate că 
a fost declarat ciștigător Ciochină, 
ni s-a părut mai complet și mai 
în formă Nedelcea. Tot aici, nu 
trebuie uitat Gabriel Pometcu, în
trecut, de puțin, de Li En Ciun.

Foarte bine reprezentată a fost 
și categoria ușoară, unde frații 
Cuțov și Paul Dobrescu sînt cu- 
noscuți și apreciați în toate cercu
rile pugilistice internaționale. Re
venirea spectaculoasă în rîndul e- 
litci internaționale a semimijloci- 
ului Victor Zilberman a fost pen-

au obținut victorii prețioase
tru toți cei prezenți o surpriză 
plăcută. Dacă 
pregătească și 
seriozitate cu 
ultima vreme, 
motivele să aspire la locuri frun
tașe, atît în întrecerea celor mai 
buni boxeri din Europa, cit șl la 
Jocurile Olimpice. Din păcate, la 
această categorie, în urma sa se 
constată același mare gol din ul
timii ani.

Amintind și categoria semigrea, 
unde din cei 7 participanți numai 
Constantin Văran s-a arătat din 
nou eficace în meciuri internațio
nale, am 
care boxul 
reprezentat 
în rîndul 
se numără 
tin Ștefanovici, dar cum partici
parea la această categorie a fost 
mai puțin valoroasă, nu putem 
trage concluzii. Oricum, Stefano- 
vici a dovedit o mare putere de 
luptă, dar și faptul că mai are 
încă foarte mult de învățat. Cum 
revenirea lui Simion Cuțov la 
ceastă categorie este incertă, 
pare că tehnicienii noștri nu 
de ales.

în absența lui Alee Năsiae, 
perat la arcadă, întrecerile la 
tegoria sa (mijlocie) nu ne-au e- 
vidențiat nici un tînăr capabil să-1 
înlocuiască pe multiplul campion. 
Sandu Tirilă a fost învins prin 
k.o. de către un necunoscut (po
lonezul Luszczynski), iar Ion Mi- 
hoc posedă prea 
și experiență.

Ca și în alte 
recent încheiată 
să constatăm o 
mente valoroase 
coș, mijlocie mică, mijlocie și 
grea. Dacă la grea se pot pune 
speranțe în tinărul Mircea Simon, 
care mai poate crește mult, 
la celelalte categorii evoluțiile re
prezentanților noștri au fost sla
be. Cocoșul Mircea Tone, singu
rul care poate fi luat în discuție, 
ni s-a părut obosit, lipsit de zvîc- 
nirile necesare 
performanțe ..._____
tegorii. La mijlocie mică, 
reținut nici

puține cunoștințe

ocazii, competiția 
ne-a dat prilejul 
penurie de ele- 

la categoriile co-

unui aspirant la 
în cadrul acestei ca- 

n-am
un nume.
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IN DIVIZIA A DE BASCHET FEMININ

ÎNVINGÎNO ECHIPA
Ieri după-amiază, în sala Flo- 

reasca, a început ultimul turneu al 
Diviziei A de baschet feminin, 
grupa 1—6. Obținînd victoria in 
partida cu Crișul Oradea, I.E.F.S. 
și-a asigurat titlul de campioană. 
Iată rezultatele și cîteva amănun
te de la partidele disnutate joi :

I.E.F.S. — CRIȘUL ORADEA 
87—59 (46—26). Studentele au do-

• MUNCITORII DE LA ALUMINA 
.TULCEA sînt mori amatori de fotbal, 
dovada și participarea lor în număr 
mare la campionatul asociației. Din 
cele șase echipe au ajuns în finală 
formațiile secțiilor „filtrare la roșu" și 
,,filtrare la alb”. Au cîștigat ,,roșii”* 
cu 3-1. « NUMEROȘI PIONIER’, con
ducători de carturi, din Rm. Vilcea, 
Hunedoara, Mediaș, Cisnădie și Sibiu 
au paiticipat la întrecerile ediției a 
ll-o a „Cupei Măgura" din Sibiu. 
După o dispută pasionantă, trofeul 
a revenit Casei pionierilor din Cis 
nădie. Pe locurile următoare s-au 
situat echipajele de la casele pio
nierilor din Sibiu și Mediaș & LA 
LICEUL AGRICOL și Io școala pro 
fesională din Ciorogirla (jud. Ilfov), 
sub îndrumarea profesorului de edu
cație fizică Virgil Panaitescu, aproape 
200 de elevi au participat la un 
campionat de casă organizat la fot
bal (șase echipe) și la atletism- 
Titlul de cel mai bun alergător, a 
revenit elevului Nicolae Daioc, pri 
mul clasat la proba de 800 m ® 
STADIONUL PETROLUL din Ploiești 
a găzduit recent un interesant meci 
de fotbal între arbitri și antrenori. 
Au evoluat cu acest prilej, figuri 
cunoscute din fotbalul prahovean, 
cum sînt Dridea II, Fronea, Florea, 
Dragorr.ir (foști jucători), Vlaicules- 
cu, Cuisaru și Motaru (arbitri). Sco
rul a fost favorabil antrenorilor cu 
2-1 • IN COMUNA GLODENI (jud. 
Dîmbovița), în codru! acțiunilor spor 
tive. inițiate în cinstea zilei de 1 
Mai,., s-au or9onizat o serie de com
petiții și s-au amenajat noi spații 
pentru sport. Este vorba de un teren

pentru mini-fotbal și handbal, de 
sectoare pentru probe de atletism 
și de mesa pentru ping-pong, o NU« 
MEROȘl ELEVI din județul Covasna 
au participat în timpul vacanței da 
primâvarâ la îndeplinirea una» 
obiective din cadrul acțiunii turistic*, 
, .Asaltul Carpaților**. Micii turiști 
din Zagon, de pildă, au început mar
carea potecilor ce duc os vîrful 
Lâcâuți, iar cai din Tg. Secuiesc au 
marcat porțiuni de drumuri din ma
sivul Sandru. Foarte harnici au fost 
și pionierii de la Școala generală 
din Vilcele care. însoțiți de profesorii 
N. Popa și L. Nicolae, au terminat 
de vopsit indicatoarele turistice, pa 
un traseu de 10 km, dintic Vilcele 
Băi și cel mai înalt punct din Munții 
Baraolt o APROAPE 5 003 DE TI
NERI din Vaslui și Birlad s-au între
cut în cadrul crosului organizat în 
cinstea sărbătoririi zilei de 1 Mai. 
Printre primi’ care au parcurs tra
seul do teren variat au fost Maria 
Buganu, Florin Moldoveanu, Gheorgh® 
Coșulca (la Vaslui), Gabriela Par- 
tițchi și Adrian Gheorghiu (la Birlad) 
• PE ȘOSEAUA ARAD—LIPOVA sa 
desfășurat o interesantă cursă ci- 
clistă rezervată juniorilor, organizata 
de comisia de ciclism a județului 
Arad. Cîștîgâtorii se numesc Ladisiau 
Filip (la juniori mari), “ 
rnuța (la juniori mici) și 
ca (la semicurțe).

Itomeo Do
ritei Chidaf

Com șa, I.
Bed io jian.

CORESPONDENȚI : P 
lonescu, D. Moiaru, M.
M. Avanu, Gh. Briotâ, M. Moga 
I. Ioana.

CRIȘUL, I.E.F.S., VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
rit să realizeze succesul care lc-ar 
fi asigurat cucerirea titlului de 
campioană a țării. Prin urmare, 
ele au abordat întrecerea cu hotă- 
rire, intr-un ritm susținut și cu 
multe acțiuni spectaculoase și efi
ciente, avînd în permanență ini
țiativa. O impresie deosebită au 
lăsat L. Rădulescu, Șt. Giurea, V. 
Bala! și Șt. Basarabia. în urma 
acestui rezultat, formația I.E.F.S. 
este virtuală campioană, perfor
manță pentru care, atît jucătoarc-

• le eît și antrenorul lor, I. Nicolau, 
merită felicitări. Au marcat : Giu
rea 13, L. Rădulescu 25, Basara
bia 10, Portic 13, Capotă 12, 
Steinberg 6, Dumitru 4, Balai 4 
pentru I.E.F.S., respectiv Caseli 6, 
Roca 6, Szekcly 7, Dudaș 2, Var
ga 3, Szasz 1, Kiss 4, Baciu 7,

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
88—71 (35—31). Tinerele și ambi
țioasele eleve ale antrenorului Gh. 
Lăzărcscu au confirmat incă o 
dată că formează o echipă omo
genă, foarte bine pregătită fizic și 
cu o mare putere de luptă. Ele 
au reușit să dispună clar de stu
dentele timișorence, după un meci 
în care au avut în majoritatea 
timpului inițiativa. Cele mai mul
te puncte : Tomescu 31, Biră 19, 
pentru Olimpia-Constructorul, res
pectiv Diaconcscu și Villany, cite 
17. Au arbitrat bine M. Aldea și 
P. Pasăre.

POLITEHNICA — RAPID 71—64 
(37—39).

Șl ULTIMA
Floretiștii au fost primii trăgă

tori care și-au desemnat campio
nul pe acest an, pe agenda lunii 
mai figurînd apoi sabia și floreta 
fete, pentru ca spada să încheie, 
în luna iunie, calendarul campio
natelor republicane ale seniorilor.

La startul etapei finale : 46 de 
concurenți, calificați din faza an
terioară, cu o singură excepție 
toată „crema11 floretei masculine.

, . : reputatul Mihai Țiu 
n-a avut acces la etapa fi- 
fiind eliminat din intrece- 

pentru atitudine ire- 
față de arbitru. Iată 
autocontrolului poate 
șansă, sportivul mili- 
nstfcl posibilitatea de 
cu cei mai redutabili 

totodată, forul

Excepția : 
care 
nală, 
rile de zonă 
verențioasă 
cum lipsa 
anula orice 
tar pierzînd 
confruntare 
adversari, privind, 
de resort de o utilă verificare a 
întregului lot reprezentativ și clu
bul Steaua de o reală performan
ță. Pilduitoare în acest caz intran-

sigența 
plică 
„firma1 
cerinței 

în s 
rească 
lui cai 
Nicule 
rul „c 
truș, 
figura
ții. bu 
sau di 
surprii 
lui 
duetul^ 
I’ordea 
Iași), 
oprit, 
la Pro 
oricine 
împac 
roșie*4 
însă, 
cea

SI IN ETAPA a
După o etapă pe 

fond, participanții 
ternațională „Cupa 
fost supuși la examenul cel 
elocvent al valorii individuale : 
tratimpul. Ieri după amiază, 
șoseaua Tunari. 85 de alergători 
prezentat la acest test. Din minut în 
minut a luat startul cîte un rutier, 
distanța de parcurs fiind de 20 km. 
Vremea : la început cald, senin, apoi 
timp noros, cu vînt și, spre sfîrșit, 
ploaie. întrecerea a scos în evidență 
pe acei rutieri care și-au inclus în 
pregătire „capitolul contratimp'* și, 
firește, care sînt dotați pentru aler
garea solit ar £ Victoria a revenit 
unui specialist recunoscut : Th. Pu- 
terity. El i-a întrecut cti aproape un 
minut pe principalii săi adversari, 
cîștigînd clar etapa contratimp. Me
dia orară realizată de el — 44.4 km 
— este o garanție a valorii învingă
torului. Tinînd seama de faptul că

traseul a fost Intens circulat de 
mașini (deci, participanții au avut 
de învins și acest obstacol) se 
poate socoti că rutierii erau capa
bili de rezultate și mai bune.

Clasament : 1- TH. PUTERITY
(METALUL PLOPENI) 27:07: 2. Mir
cea Băditâ (CIBO Brașov) 28:01; 3. 
Costică Bonciu (Dinamo) 28:03; '4. 
Gh. Tudor (Olimpia-Constructorul) 
28:04; 5. Nicolae Voican (Dinamo) 
28:08; 6. Nicolae Savu (Dlnamo) 
28:08: 7. Nicolae Ândronache (Meta
lul Plopenl) 28:10; 8. Eugen Dulgheru 
(Voința Ploiești), 28:13; 9. Valentin 
Hoța (Mureșul Tg Mureș) 28:21 ; 
TO. Sorin Suditu (Olimpia-Construc
torul) 28:24.

Astăzi se dispută a șasea cursă : 
București — Ploiești — București 
(varianta Buftea), 120 km.

In schimb, fetele sînt extrem de 
active în atletism cu precădere în 
concursurile de cros. Dovadă : lo
cul 2 pe Capitală obținut de tînăra 
muncitoare de la metrologie, 
lena I’opa. 
zilei de 1 Mai, 
relevat o prezență notabilă și a 
altor tinere atlete, printre care 
Maria Andrei, Sleia Popescu și 
Ecaterina Grigore.

Pasionante, întrecerile amatorilor 
de popice reunesc reprezentanții 
tuturor secțiilor, în frunte cu Ion 
Stanciu de la secția I și Constan
tin Cristea, secția a V-a, priccpuți 
organizatori de întreceri sportive 
și totodată printre fruntașii în a- 
cest sport de total angajament 
fizic.

Fără a 
rea unei 
binatului, 
pline, în 
nacu, pregătesc acest moment, prin 
organizarea unor miuțe pe secții, 
programate ad-hoc, pe terenul de 
sport din vecinătate. Există pro
misiuni — adică talente, mai ales 
din rîndul ucenicilor — ca fotba
lul să ajungă cu o reprezentantă 
în sector sau chiar în municipiu,

cum 
lului 

în 
bucur 
pentr 
vină 
mare

In 
călită 
fășoa 
închi 
parti 
tr-o
bă to a 
se o 
Regii 
junio 
Cros 
Tg. 
prim; 
cros, 
rile 
s-au 
agric 
Grup 
chet 
basci
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nventez mis- 
ceea ce nu-i 
și ceva greu 
itîmplat la 
omâni, după 
din minutul 
irea repede 
tocmai bine, 
t-a dezlegat 
eața de pe 
e inimi. Cu 
pi dau sea- 
Li în ei la 
I după înce- 
limește un 
ă părerea 

Isă nu mai 
li ca teama 
pe. Tocmai 
ptoarele 15

lia. O 
țeles și 
care a 
legică, 
morală, 
„rece", 
te, pe 
bunie sublimă ce-i mai zice în 
limbaj normal moral. Moralul 
face ca nenumărate gafe să nu 
se vadă din cauza unei tenaci
tăți meta-fizice, șuturi și pase 
imprecise să n-aibă importan
ță mulțumită unei respirații 
continue, aceea numită pe ro
mânește încăpățînare. Clasa lui 
Dumitru a dat tuturor talente
lor din echipă_ puterea de a se 
transfigura, 
fiind uluitor

echipă întreagă î-a în- 
l-a urmat. Nu mai știu 

fost ideea tactică, stra- 
știu care a fost ideea 
fotbalul jucindu-se și 

pe „boabe", pe punc- 
baftă, dar și pe o ne-

0 T B A L
INEGALITĂȚI DE POTENTIAL 

OFENSIV LA DIVIZIONARELE A
(Urmare din pap I)

S
a ■ ■

ti*
I / 
de sefevă- 
ea să ne 
păru ideea 
b, geniul. 
I cit mai
I aproape. 
Be pase — 
p îndoiesc 
lia „tablă" 
Ltată de 
Ienglezi și 
Iniolii. Idee 
Igoasei dar 
pă ce go- 
I groază, 
loperite in 
I în prac-

Dudu Georgescu 
pe un post care 

nu e al lui,1 Sandu 
și Sătmăreanu II 
— imbatabili 
careu cum 
puțini o 
Cri șa n ș: 
nu — pe 
inspirației.
lui Răducanu din 
minutul 89 cred că 
merită a fi ținută 
minte ca nemurito- 
„O strîngere de

în 
prea 

credeau. 
Răduca- 
culmile 
„Mina”

LA ORDINEA ZILEI

PREGĂTIREA „OFENSIVEI 8E VARĂ-

iru odată 
ru. Meciul 
intre ma- 
pehii mei 

mai vă- 
Ind astfel 

Portuga-

rul tangou 
mină"...

Ar fi un mare păcat, zău așa, 
mare păcat dacă prinși între 
angelicele și diabolicele calcule 
ale meciurilor viitoare din 
grupușoara noastră, am uita de 
oamenii acestui 1—1 la Madrid 
(scor indicat exact de un sin
gur om din jurul meu, spre ui
mirea generală : criticul Aurel 
Bădescu, de la „Contempora
nul" ; ca să vedeți cit de larg 
e cercul competenților noștri I). 
Un 1—1 sînt două cifre, dar 
cei 11 oameni ai unei echipe 
aparțin altui cifru : cifru nu 
prea lesne de descifrat, deși 
noi mai credem că fotbalul se 
poate discuta în doi timpi, trei 
mișcări și patru adjective șugu
bețe. De unde ș: modernul pa
radox, azi, în fotbalul mondial : 
a juca acasă e mai dificil de
cît in deplasare !

BELPHEGOR

I 
I

AL FLORET IȘTILOR I
PENTRU C.M I

fața spre actorii fotbalului autoh
ton. într-adevăr, la Craiova 30 000 
de spectatori au umplut — Ia un 
meci fără miză prea mare — tri
bunele „Centralului" pentru a ve
dea la lucru Universitatea cu Crl- 
șan și Bălăci ; Ia București, con
curența „Ghencea" — „Șos. Ște
fan cel Mare" n-a mai constituit 
un obstacol pentru cei care au do
rit să-i revadă, sub tricourile lui 
Steaua și Dinamo, pe Dumitru, 
Iordănescu și Anghelini, pe 
cescu, Chcran, Sătmăreanu 
Sandu și Dudu Georgescu. ___
mul — unul dintre cei mal apre- 
ciați „tricolori" la Madrid — tra
tează, acum, cu o și mai mare 
seriozitate titlul de golgeter al Di
viziei A, stimulat fiind și de ‘ 
moașele perspective care i se 
chid și în clasamentul celor 
productivi fotbaliști europeni, 
concurează la mult invidiatul 
feu „Gheata de aur".

Se tinde mai sus, și, firește, as
ta e bine — pe planul echipei na
ționale — în campionatul conti
nentului nostru, de asemenea se 
țintește un loc de frunte (se de
cerne și o „gheată do argint", pen
tru locul 2, și una de bronz, pen
tru locul 3) și pe plan individual 
in această simbolică și necesară 
întrecere a jucătorilor europeni 
dotați cu acest rar simț al golului.

De ce simbolică? Pentru că ea, 
competiția celor mai productivi 
marcatori, s-a născut, nu de 
în epoca fotbalului aspru, 
în golurile care dau mai 
farmec jocului.

De ce necesară ? întrucit 
părțind glorie peste posibilitățile 
clasamentului indigen, stimulează 
într-o și mai mare măsură ape- 
titlul de gol al fotbalistului, dovada 
cea mai concretă a JOCULUI O- 
FENSIV, aflat, oricum, mai mult, 
în grațiile spectatorilor decît fot
balul pur defensiv care, nu odată, 
se confundă cu antifotbalul.

Aplaudind. deci, productivitatea 
demonstrată în etapa nr. 25 de că
tre echipele Dinamo, F. C. Con
stanța. Steaua, Univ. Craiova, 
F. C. Argeș, încercăm, însă, în a- 
cclași timp, și o strîngere de ini
mă, văzînd cum alte multe divizio-
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alături de Kuki, Niculescu și Bă
nică — a arătat, încă o dată, ce 
ar fi putut să fie, dacă ar fi dat 
mai mult scrimei... A trecut însă 
Pordea, devenind surpriza nr. 1 a 
ediției ’75. Sufocat insă, de pro- 
pria-i performanță, lipsit tot mai 
acut de resurse fizice, timișorca- 
nul n-a mai putut obține nici o 
victorie în finala de șase.

Părăsind planșa ca eliminat, 
după ce a încercat totul pentru 
a-1 depăși pe Kuki, Bănică a ex
clamat cu sinceritate : „Dacă-i 
bun puștiul, ce să-i faci ?“ într-a- 
devăr, Petru Kuki (fără a fi, după 
părerea noastră, din nou in ple
nitudinea forțelor) a gustat doar 
o singură dată din cupa infringe- 
rii in finală, în fața lui Nicules
cu, cînd resursele remontării han
dicapului de la 1-—4 n-au mai pu
tut duce și la victorie, ca în se
ria semifinală. Kuki este trăgăto
rul ’ ’ ...
oră, 
mai 
cit 
(cu 
să arate că nu-i mai place ano
nimatul, iar Buricea — care a 
adus prima medalie proasuetei 
secții de scrimă a clubului Dina
mo — este in 
marcată, de 
Gaudini.

La sfirșitul
„Trofeul celor 8 națiuni", de la 
Miinchen, floretiștii români își vor 
susține ultima candidatură pentru 
campionatele mondiale. La aceas
tă „tensiune" trebuie conectată 
performanța de la campionatul 
național.

cel mai complet la această 
puțind face fată atit unui stil 
elaborat (cu Ardeleanu 5—0), 

și celui eminamente ofensiv 
Buricea 5—3). Ardeleanu parc

revenire de formă, 
altfel, și la Cupa

acestei săptămîni, la

Paul SLAVESCU

jud.
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ACTUALITAT3
7

• MECIUL SPORTUL STUDEN
ȚESC — F.C. ARGEȘ, PE STADIO
NUL DINAMO. Singurul joc de Dlv. 
A care are loc duminică in Bucu
rești se dispută pe stadionul Dinamo, 
cu începere de la ora 16.30, avînd 
în deschidere partida de rugby Ro
mânia — Italia

O REPREZENTATIVA DE JUNIORI 
JOACA AZI IN IÎ.D. GERMANA. Ieri 
a plecat în Republica Democrată 
Germană reprezentativa noastră de 
juniori, care va susține, astăzi și 
duminică, două partide amicale cu 
selecționata similară a tăril-gazdă. 
Astăzi, tinerii noștri jucători vor 
evolua in localitatea Eisetihuttencl- 
stadt. Iată lotul care a făcut 
plasarea : Albu, Cristian, 
Toador, Popa, Etic, Zahiu, 
Disoc, Petru, Nucă, Lupău, 
taru, xNemlvî-nu. Chitaru

© ARBITRII VIITOARELOR 
TIDE INTERNAȚIONALE, 
comunicat de curînd forului 
de specialitate numele 
fluierului “ 
tele noastre meciuri din 
riile C.E. Astfel, jocul cu Danemarca 
(11 mai) va fi condus de N. Zlata- 
nos (Grecia), iar cel cu Scoția (1 
iunie) de I. Dilek (Turcia). Totodată, 
s-a anunțat că partida Cipru — Por
tugalia (8 iunie), din aceeași compe
tiție va fi arbitrată de Ghcorgha 
Limona
• ARBITRII ETAPEI DIVIZIEI A. 

Jiul Petroșani — C.F.R. Cluj-Napoca:
M. BUZEA (București) ; Sportul stu
dențesc — F.C, Argeș; I. RUS (Tg. 
Mures); „Poll“ Timișoara — A.S.A 
Tg. Mureș: T. ANDREI (Sibiu); 
Chimia Rin. Vîlc.ea —• Steaua: N. 
RAINEA (Bîrlad) ; „Poli" lași — 
F.C.M. Reșița : N. PETRICEANU 
(București); Universitatea Craiova — 
U.T.A. : C. GUIȚA (Brașov); Olimpia 
Satu Mare —- Steagul roșu : GH, 
RETEZAN (București); „U“ Cluj-Na
poca —• F.C. Constanța : C. SZILAGV 
(Baia Mare); F.C. Galați — Dlnamo!

N. CURSARU (Ploiești).

de- 
Vasiliu, 
Bălan, 
Cămă-

PAR- 
U.E.F.A. a 

nostru 
„cavalerilor 

care vor conduce apropla- 
prellmina-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI AZI ȘI MIINE MAI PU

TEȚI COMPLETA ȘI DEPUNE BU
LETINELE PENTRU PRIMUL CON
CURS SPECIAL PRONOSPORT AL 
ANULUI, PROGRAMAT LA 27 
APRILIE 1975.

Se acordă cîștiguri suplimentare 
din rond special In valoare de 200 009 
Ici.

1 autoturism Skoda S 100 va 
atribuit prin tragere la sorți.

Se acordă cîștiguri obișnuite 
bani.

La ctșligurlle suplimentare parti
cipă insă numai buletinele care au 
o taxă de participare achitată dw 
cel puțin 13 lei.

n

tu

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 18 APRILIE 1973

EXTRAGEREA I : Categoria t : 1 
variantă 25% a 50.000 lei șl 1 variant* 
10% a .................   ' ................
3.092 le 
cat. 4 
72,65 a 
448 lei.
REPORT CATEGORIA
EXTRAGEREA a II-a :

A : 1 variantă 60% a 50.000 lei 
variantă 10% a lO.OOtl lei ; cat. 
3 variante 25% a 5.189 lei și 11 
rlante 10% a 2.076 lei : cat. C : 
a 5.363 lei ; cat. D : 16,95 a 2.265 
cat. E : 58 a 662 lei ; cat. F ; 1

lei ; ca> 
3 : 14,3! 
a 2.330 

lei ; cat.

I : 649.955 lei. 
Categoria 

' ' șl 1 
. b : 
l va- 
: 6,94 

lei ; 
175,85

nare A se situează Ia polul 
la acela al ineficacității. O 
cacitate care face din 
trecut pe tabelă în dreptul nume
lui lor un semn al tristeții, in 
momentul în care apar amănunte 
de genul acesta : la Reșița, „Poli" 
Timișoara a expediat abia în min. 
83 primul șut al ei pe spațiul por
ții adverse ; la Tg. Mureș, Steagul 
roșu n-a șutat o repriză (a doua) 
niciodată la poartă, satisfăcută, se 
pare, doar cu cele trei mingi tri
mise spre poarta lui Nagel în pri
ma jumătate a meciului ; în sfîr- 
șit, la București, în partida cu 
Steaua, echipa Jiul n-a țintit nici 
ea măcar o singură dată, în 90 ' 
minute, cadrul porții apărată 
către Moraru.

Mai mult decît unele carențe 
ordin tehnic, la aceste penibile 
fre contribuie o anumită atitudine 

respective, 
și-au făcut 
un crez pe 
de dăună- 
nereușitele 
oaspete, ca 
celor mai 
programate

opus, 
inefi- 

„zero“-ul

de 
de

de 
ci-

„tactică" a echipelor 
care — în deplasare — 
din jocul pur defensiv 
cit de minimal pe atît 
tor. De aici rezultă și 
în serie ale formațiilor 
și nivelul modest al 
multe dintre jocurile 
într-o etapă de campionat. Egalul 
de la Madrid, obligă pe toate di
vizionarele A la comportări de 
frumoasă factură. Fie numai și 
pentru bunul motiv de a-i menți
ne pe „tricolori" într-o optimă 
formă sportivă pentru data jocu
rilor cu Danemarca și Scoția, ca
re urmează...

Egalul de la Madrid, ca și 
comportarea generală a „tri
colorilor" pe stadionul Ber- 
nabeu, care stîrnesc ecouri 

foarte favorabile în cercurile fot- 
balistice europene, au deschis o 
frumoasă „pîrtie" echipei noastre 
naționale în cursa ei de calificare, 
par... greul abia acum începe, di
ficultățile sînt multe și mari, așa 
că totul trebuie privit cu obiectivi
tate și simț de răspundere. Dar, 
mai cu seamă, trebuie întreprins 
totul, la vreme și cît mai eficient, 
pentru ca „ofensiva de vară" a 
reprezentativei să fie ceea ce do
rim cu toții, o continuare a fru
moasei seri de la Madrid.

Marile dificultăți de care amin
team vin din împrejurarea că. deși 
pare paradoxal, intiinirile de pe 
terenul propriu au devenit mult 
mai grele, mai riscante, decît cele 
din deplasare. Faptul că această 
armă a defensivei a cunoscut — 
oricît am vrea să fie altfel — per
fecționări și preocupări superioare 
celuilalt moment al jocului — face 
ca formația-gazdă să fie pusă în 
fața unor probleme mult mai pre
tențioase, mai complexe decît a- 
tunci cînd evoluează pe teren stră
in. însuși cazul echipei Spaniei 
— care s-a crezut ca și calificată 
după succese prețioase în depla
sare pentru ca, tocmai pe teren 
propriu, să piardă acest avans con
siderat definitiv — 
slujească, nouă în 
drept exemplu de...

trebuie să ne 
primul rind, 
neimitat.

enlru a face
țiior din jocurile cu Dane
marca și Scoția, plus parti
dele de calificare olimpică 

în compania selecționatei daneze, 
trebuie întreprins totul pentru ca 
jocul de atac al reprezentativei să 
sc fortifice. Dar, pentru ca antre
norii reprezentativei să pună în 
practică cele mai eficiente măsuri 
e necesar ca ei să beneficieze de 
ÎNTREG GRUPUL DE VALORI

față dificultă-

MARGINALII LA

AL FOTBALULUI NOSTRU. A- 
ecasta presupune rapida refacere a 
jucătorilor accidentați in ultima 
vreme (Dinu, Boliini, Nunweilicr) 
dar și aportul ambițios al elemen
telor experimentate sau tinere care 
ar putea — eventual — să repre- 

dificultățile 
danezi 
regim

zinte soluții pentru 
jocurilor cu fotbaliștii 
scoțieni. Or, fără un 
pregătire sever și disciplinat 
să înregistrăm apariția unor 
și temeinice candidaturi pentru

și 
de 

n-o 
noi

_______ r____  io
tul reprezentativ care ar putea li 
— eventual — și soluții valabile. 
Ne gindim la Dobrin, la Mateescu, 
la atîta alții...

Decurgînd din însuși specificul 
jocurilor pe care le va susține, ti
pare ca o condiție absolută a pre
gătirii competente și a succesului 
restudierea jocului adversarilor, a 
înregistrărilor filmate care există 
cu unele partide ale lor. E nece
sar, de asemenea, ca întreaga des
fășurare a pregătirilor lotului re
prezentativ să se bucure nu numii 
de asistența directă a F.R.F. ci, 
asemenea situației înregistrate îna
intea jocului cu Spania, să declan
șeze concursul total și prompt ai 
tuturor cluburilor noastre frunta
șe, lucru 
portante 
ficultăți

care a avut efecte im- 
asupra rezolvării unor di
do ultimă oră.

In fine, vom aminti de acest
al 12-lea jucător care tre
buie să fie prezent in are
nă, în importantele partide 

ia 11 mai și 1 iunie. Printr-ode
ținută de totală sportivitate și co
rectitudine, de apreciere și ospita
litate față de oaspeții noștri, dir 
neobosit in încurajările, în susți
nerea moralului naționalei noastre. 
E publicul, acest public care a mai 
trecut cu brio asemenea exam? re 
și pe care îl dorim și acum ■ lă
turi de „tricolori" in confruntările 
foarte grele și importante pentru 
ci din viitorul apropiat.

Eftimie iONESCU

DIVIZIA B

0 ETAPĂ CU PREA MULTE CARTONASE GALBENE
1

1—0, 3—0, 6—0. Iată scorurile cu 
care au cîștigat duminică F. C. 
Bihor, S. C. Bacău și Rapid Bucu
rești in fața echipelor Șoimii Si
biu, Petrolul Ploiești și Oltul Sf. 
Gheorghe. Diferențele de scor sînt 
direct proporționale cu valoarea 
adversarelor. A fost etapa lideri
lor care, in conjunctura celorlalte 
rezultate, s-au detașat, acum... în 
bloc. Rapid ține, incă, la distanța 
de 5 puucte pe Progresul, în timp 
ce S. C. Bacău și F. C. Bihor au 
acum cite 3 puncte avans. A fost 
mai greu pentru orădeni. Victoria 
s-a datorat fundașului Popovici ca
re, în lipsa prietenului său Kun II, 
și-a asumat rolul de realizator. 
Oltul, cu un nou antrenor la con
ducere, fostul internațional Ion 
Voinescu, de pe poziția „lanternei 
roșii" nu putea emite pretenții în 
fața Rapidului, mai ales la Bucu
rești. La Bacău, două foste divi
zionare A (Sport Club și Petrolul) 
au făcut un meci apreciabil, dar 
ploieștenii n-au putut evita o în- 
frîngere categorică. Elevii lui Gh. 
Constantin au fost mai deciși și 
au punctat. Ploieștenii se pare că 
sînt marcați de situația ivită Ia 
conducerea echipei lor. Antrenorul 
Paul Popescu a plecat, la cerere, 
și acum încearcă să-l suplinească 
Mihai lonescu și Mihai Mocanu, 
doi maeștri emeriți ai sportului, 
dar lipsiți de experiența muncii de 
antrenor.

în etapa a XXIII-a au fost cî- 
teva jocuri frumoase, atractive, a- 
plaudate. Au contribuit jucătorii 
și arbitrii și, prin atitudinea lor 
sportivă, antrenorii și spectatorii. 
Vom evidenția din nou publicul 
din Moldova Nouă, entuziast, spor
tiv, obiectiv, pe cel din Lugoj, la 
fel de obiectiv, deși echipa sa a 
pierdut un nou punct pe teren 
propriu. La Turda, derbyul local, 
Arieșul — Ind. Strmei, meci plin 
de ambiții, s-a disputat intr-un 
climat excelent, atît în teren cît 
și în tribune.

Dar n-a fost peste tot la fel. 
Și, din păcate, exemplele negati
ve au abundat în etapa a XXIII-a. 
A fost etapa in care a plouat cu 
cartonașe galbene și roșii. Au fost 
eliminați lonescu (Chimia Brăila), 
Grămășteanu (Unirea Focșani),. 
Gruber (Petrolul) și Dosan (C.F.R.

Timișoara). PenN-u irsrsiiT Ia adre
sa arbitrilor, per.irfu joc dur sau 
proteste, NU MAp-PUȚIN DE 48 
DE JUCĂTORI (PATRUZECI ȘI 
OPT, repetăm) au văzut cartona
șul galben ! Această ^*ră întrece 
măsura. La meciurile Voința Buc. 
— Progresul și Corvinul — Mure
șul Deva s-au acordat patru și, 
respectiv, cinci cartonașe gtjlbene. 
Mai mult, atmosfera s-a transmis 
și spre banca de rezerve, unde u- 
nii antrenori s-au lăsat pradă ner
vilor. „Antrenorul V. Blujdea — 
Flacăra Moreni, scrie arbitri?! M. 
Fediuc, ne-a felicitat pentru arbi
traj, iar cînd s-a întors cu spatele 
ne-a jignit grav"... L. Vlad, de 'a 
F. C. Bihor, cînd arbitrul nu a va
lidat un gol pentru echipa sa, U 
intrat pe teren și I-a făcut hoț pe 
acesta. Atitudinea lui Vlad c con
semnată și de observatorul federal 
M. Cruțescu. Surprinzător, la Pia
tra Neamț, deși echipa locală a 
cîștigat cu 3—1 meciul cu Pro
gresul Brăila, arbitrii au fost hui- 
duiți, amenințați, scuipați de un 
grup de huligani la trecerea prin 
culoarul de sirmă, după care con
ducătorii jocului au părăsit sta
dionul cu ajutorul organelor de 
miliție. Organizatorii ar trebui să-i

identifice pe acești spccUt/jri tei— 
bulenți, care s-ar putea să nu fie 
localnici. Nu departe de Piatra 
Neamț, la Pașcani, publicul dădea 
o lecție de conduită, deși Gloria 
Buzău egala la un moment dat, 
din 11 m. Dar, cunoscător, publi
cul a apreciat arbitrajul bun si 
decizia in cauză a lui Gh. Micloș.

Și încă o problemă de care or
ganizatorii ar trebui să țină seamă 
în mod deosebit, și nu să se ocu
pe cu intimidarea arbitrilor, cum 
reclamă V. Goriuc din Bacău că 
a procedat cu el M. Constantine s- 
cu, conducătorul lui Dinamo S'.i- 
tina : in incinta terenurilor intră 
multe presoanc neautorizate. Ci- 
teva exemple : Ia Oțelul Galați, 
la Piatra Neamț, Ia meciul Voința 
Buc. — Progresul. Finalul de ca’n- 
pionat e fierbinte, așa cum era de 
așteptat după configurația clasa
mentelor, mal ales la periferia lor. 
Trebuie insă luate toate 
pentru crearea celor 
condiții de întrecere, 
mite acest deziderat, 
competiții și 
tul...

Duminică 
XXIV-a...

cul a

măsurile 
mai bune 

Dacă se o- 
comisia de 

disciplină are cuvin-

are loc etapa a

au revenit 
EMILIAN 

IOAN din

SE OKGA- 
SPK-

a 218 Ici ; cat. X : 1.779,85 a 100 lei.
REPORT CATEGORIA A : 262.336

lei.
Cîștlgurile de 50.000 lei 

participant lor ROTARU 
din București și VA NEA 
Cluj.
MARTI, 29 APRILIE 1975
NIZEAZA PRIMA TRAGERE 
CTALA LOTO A ANULUI.

Se atribuie :
Autoturisme Dacia 1300 si Skoda S 

100.
Excursii în Cehoslovacia. Ungari* 

și Spania.
Cîștiguri suplimentare suportate din 

fondul special al sistemului Loto.
Nu lăsați pe mîinc ce puteți face 

azi ! Procurați-vă din vreme bilet-î 
pentru această interesantă tragere.

Constantin ALCXE

Portarul oaspeților respinge unul dintre puținele atacuri ale bucureș- 
juniori București — Ankara 

Foto : V. BAGEAC
tonilor. Fază din meciul de

• BUCUREȘTI — ANKARA 0—2 
(0—1), LA JUNIORI. Pe stadionul 
Ciulești s-a disputat, Ieri după-amla- 
ză, lntllnirea internațională amicală 
dintre selecționatele de juniori ale 
orașelor București șl Ankara. Echi
pa voastră, alcătuită din jucători care 
activează in campionatul categorici 
Onoare, deși s-a străduit să opună 
o dirză rezistență adversarilor (In 
realitate naționala de juniori a Tur
ciei). nu a putut evita inlrtngerea. 
oaspeții au obținut victoria prin go-

lurile înscrise de Rasit — dintr-o fru
moasă acțiune personală — si de 
Nufettin, la o lovitură liberă in
directă din careu. A arbitrai bine 
C. Miuiușaride (București).

TRIUMF S—fl 
de verificare, 
i Diviziei B,

<3-0). 
lidera 

echipa 
diviziu- 

cîșli-

• RAPID — 
într-o partidă 
seriei a Il-a
Rapid, a lntîlnit formația 
nară C Triumf. Rapidișlii au 
gat cu 3—0 (3—0), prin golurile mar
cate de Neagu (2) și M. Sielian.



NĂSTASE CULEGE DIN NOU APLAUZE PE SCURT
Comentariile presei spaniole c 7

Cele două vic
torii obținute de 
Ilie Năstase în tur
neele de tenis din 
cadrul Circuitului 
european de pri
măvară, la Barce
lona și Valencia, 
continuă să susci
te comentarii și 
multiple ecouri. 
Presa spaniolă fa
ce risipă de su
perlative la adresa 
campionului nos
tru numindu-1 — 
în titlurile ziarelor 
— pe rînd „Fabu
los" (Dicen), „Su 
veran pe teren 
(Marca), ..Un fe 
nomen numit Năs
tase" (El Mundo 
deportivo)...

Sub acest din 
urmă titlu, comen- 
tînd 
Polo 
na, 
scrie 
le : 
barcelonezi 
rau intr-o reușită

finala de la 
Club-Barcelo- 
ziarul citat, 
printre alte- 

„Suporterii 
spe-

s
Ilie Năstase primește trofeul, in fafa tribunelor de 
la Barcelona, sub privirile învinsului său, Juan 

Gisbert (în planul doi)

tenismanu-a 
lui lor preferat, Juan Gisbert, cu 
toată clasa recunoscută a rivalului 
său, dar de la primele lovituri de 
rachetă, românul a demonstrat că 
el este singurul învingător posi
bil".

Referindu-se la aceeași partidă, 
ziarul „AS“-Madrid notează : 
„Năstase confirmă pronosticurile, 
terminind ca strălucit cîștigător al 
turneului de la Polo Club". Iar în 
„Dicen“-Barcelona se pot citi ur
mătoarele : „Năstase, evident, este 
un campion de supraclasă. După 
un sezon cu rezultate neconclu
dente, se pare că în 1975 el va re
naște în toată plenitudinea jocului 
său și acum i-am admirat măies
tria extraordinară". în textul de 
sub o fotografie se spune 
.... Năstase părea mai muls, 
reader, decît un tenisman,

că 
un to- 
într-un

DIVIZIA A 1
LA HANDBAL I

i
'Vrnțnre din pag. 1) I

„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI SOFIA“ LA BASCHET

ÎN PARTIDA FINALĂ, HAVANA - SOFIA 86-50
SOFIA, 24 (prin telefon). Ediția 

a 15-a a competiției masculine de 
baschet „Marele premiu al orașu
lui Sofia", disputată în sala Uni
versiada, s-a încheiat cu succesul 
selecționatei orașului Havana (de 
fapt, reprezentativa Cubei) care, 
în partida finală, a obținut o vic
torie netă asupra echipei orașului 
gazdă. Desfășurînd un joc deose
bit de agresiv în apărare, inter- 
ceptînd deseori și contraatacînd 
fulgerător, baschetbaliștii cubanezi

s-au impus din primele minute, au 
dominat permanent și 
trat un scor elocvent : 
28). In partida pentru 
lecționata Moscovei a 
cea a orașului Praga 
(43—37).

Clasament final : 1. 
Sofia I, 3. Moscova, ‘ 
Belgrad, 6. Varșovia, 7. București, 
8. Berlin.

au înregis- 
86—50 (46— 
locul 3, se- 

dispus de 
cu 81—46

Havana, 2. 
4. Praga, 5.

TOMA HRISTOV

CAMPIONUL MONDIAL DE ȘAH
DESPRE VIITORII SAI ADVERSARI

ș' St. Șerban — București. 
Cretu — coresn.)

UNIVERSITATEA IAȘI — I.E.F.S. 
10 8 (4—4). Partida a purtat am
prenta unei lupte dîrze pentru re
zultat. Uneori, jucătoarele ambelor 
echipe au exagerat în folosirea 
forței. Cele mai multe goluri : 
Co.iocărița (6) — Universitatea,
Rado (5) — I.E.F.S. Au condus bi
ne V. Erhan (Ploiești) și T. Ene 
(B"v"n). (D. D'aeoncscu — coresn )

«PARTA MEDIAȘ — VOINȚA 
ODORHEI 8—14 (4—8).

MASCULIN
INDEPENDENTA SIBIU — PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 26—21 
<16—10). Sibienii. practicînd un 
handbal rapid și manifestînd mul
tă luciditate în atac, au învins mai 
ușor decît se aștepta puternica for
mație timișoreană. în care s-a re
simțit absența principalului ei rea
lizator. Gunesch. Cele mai multe 
nuncte au fost realizate de : 
Schmidt (8). Stoica (6) — Indepen
denta. Fiilker (8). Feher (4) — Po
litehnica. Au arbitrat excelent V. 
Pelenghian și T. Cureiea — Bucu
rești. (I. Tonesen — coresp.)

CAROM — DINAMO BRASOV 
9—11 (4—7). Victorie meritată a 
oaspeților, care s-au arătat mai 
calmi și au luptat mai mult pen- 

Cele mai 
Badea si 

l CAROM, 
— Dina- 
I. Iones- 

București.

(C. I
I

joc în care superioritatea sa s-a 
manifestat de la prima minge". în 
sfirșit, putem cita și opinia căpi
tanului echipei române, antreno
rul emerit Gheorghe Cobzuc. care 
— referindu-se la finala de la Va
lencia, unde campionul spaniol 
Manuel Orantes era învins cate
goric în două seturi — declara 
succint : „Ilie a jucat formidabil, 
cu toți adversarii. Chiar și în par
tidele în care a fost condus, el a 
găsit totdeauna antidotul necesar, 
pentru a obține pînă la urmă vic
toria".

Aflăm, între timp, alte rezultate 
ale românilor în cele două turnee 
spaniole. Toma Ovici s-a calificat 
pe tabloul - - - -
învingînd 
mexicanul 
Naegelen, 
son. Tr. Marcu i-a eliminat pe D. 
Hărădău și pe J. Lewis (nr. 6 en
glez). dar a pierdut la columbia
nul Lito Alvarez. în turneul de la 
Valencia, dificila nrobă a califică
rilor a fost trecută de Toma Ovici 
și Dumitru Hărădău. care par să 
sg comporte din ce în ce fnai bine, 
în corflpftnja unor adversari puter
nici. K ,

Rezultate le bun augur. înaintea 
probelor majore ale sezonului in
ternațional de tenis.

______________________________________________________

principal, la Barcelona, 
— printre alții — pe 

Montano, francezul 
suedezul Tenny Svens-

Un interesant interviu al lui A. Karpov
Acum citeva zile, marele maes

tru sovietic Anatoli Karpov, noul 
campion mondial de șah. a acor
dat un interviu ziarului „Sovietski 
Sport" din Moscova. Cu acest pri
lej, A. Karpov a afirmat din nou 
că dorește să-I întîlnească pe R. 
Fischer intr-un meci ale cărui 
condiții să fie stabilite, de comun 
acord, fără intervenția altor fo
ruri.

în legătură cu noul ciclu al tur
neelor pentru campionatul mon- 

a declarat că. 
cele mai mari

Karpov. în acest scop, la Moscova 
a sosit dr. Max Euwe, președintele 
FIDE, care va oficia învestitura 
noului campion.

BOX • Carlos Monzon își va pune 
în joc centura de campion mondial la 
cat. mijlocie, în fața lui Tony Licata, 
în iunie, la New York.

CICLISM • Prima etapă a Turului 
Spaniei (78 km în circuit, la Marbella) 
a revenit belgianului W. Wesemael, în 
1 li 52:49. • După 6 etape. în cursa ce 
se desfășoară în Mexic, conduce echipa 
țării gazdă, urmată de Cuba la 11:16 
și S.U.A. la 12:33.

FOTBAL • Cu o etapă înainte de ter
minarea campionatului. Derby County 
este practic — cu 52 de puncte — noua 
campioană a Angliei, devansînd pe 
Ipswich Town, Liverpool și Everton — 
49 p. • In meci omlcol; Vîsla Craco
via — Akademîk Sofia 0-0.

ȘAH • La Lone Pine, cu două runde 
înainte de finiș, continuă să conducă 
L. Evans 6 p. Cite 5 p au Fl. Gheorghiu, 
Z. Gligorici și P. Benko. • V. Ciocâltea 
a pierdut partida întreruptă cu cam
pioana mondială Nona Gaorindașvili și 
ocupă locul 9 cu 5’/z p (1). după 12 
runde, la Vrnjacka Banja. Conduce 
Gipslis, cu 8 p, urmat de Ostojici 7*/a 
p (1), Vadcsz 6*/z P (2). • In turneul 
feminin de la Budapesta, după 9 runde: 
Șui 7 p, Mureșon și Gheorghîeva 5Yi 
p. Verăczi și Polanova 5 p. Ivanka 4*/s 
p. Margareta Mureșan a • * - • -
rupta cu Marta Sul și o 
Moria Ivanka.

TENIS • In turneul de la Charlotte, 
optimi de finală : Lover — Moore 4—6, 
6—4, 6—3 : Tanner — Masters 6-2. 6—2 ; 
Ramirez — El Shaffei 6—4, 6—3 : Fillol — 
Case 6—3, 5—7, 6—1. • La Amelia Island 
(Florida), a început uh nou turneu fe
minin : Morozova — Stove 6—1, 6—2 ;
Evert-Cosals 6—1, 6—0 : Durr — Hunt
6— 2, 6—1 ; Navratilova — Gunter 7—5.
7- 5.

pierdut între- 
remizat cu

Moore 4—6,

FIȘIER Patinaj viteză

KARIN KESSOW
dial. A. Karpov 
după opinia sa. 
șanse de a candida la titlul mon
dial le au marii maeștri Mecking 
(Brazilia). Liubojevici (Iugosla
via), Portisch (Ungaria). Anders
son (Suedia). Petrosian. Tal. Spas
ski, Polugaevski (toți U.R.S.S.).

Anul acesta, A. Karpov va par
ticipa, în cursul lunii iulie (cu e- 
chipa orașului Leningrad). Ia tur
neul din cadrul Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S., iar mai tîr- 
ziu la un turneu internațional.

După cum s-a mai anunțat. în 
această săntămînă, în sala de festi
vități a Palatului Sindicatelor din 
Moscova, va avea loc solemnitatea 
oficială a decernării titlului de 
campion mondial de șah lui Anatoli

Un nume nou pe firmamentul 
sportului pe patine, intr-un sezon 
încheiat sub semnul înnoirilor. In
tr-adevăr la ultimele campionate 
mondiale feminine de patina) vi
teză. disputate la Assen (Olanda), 
ierarhia a fost perturbată de asal
tul victorios al unor „necunoscu
te". In fruntea lor. tinăra pati
natoare din Rostock (R.D.G.), 
Karin Kessow. Are 19 ani, mă
soară 1.61 m înălțime. Ei t-au 
revenit laurii de nouă campioană 
a lumii, deși n-a cîștigat decît o 
nrobă a multlatlonului (1500 m 
în 12:1931), pe cînd americanca 
Sheila Young, una dintre favo
rite. culegea două titluri inter
mediare (500 m în 42.3 si 1000 m 
în 1:30.07), dar nu arătase con
stanta necesară în celelalte curse. 
I.a 3000 m a eîsticat olandeza 
Tigchelaar în 4:51.05.

Fapt remarcabil. în clasamentul 
final primele șapte locuri sînt 
ocupate do patinatoare din șapte 
țări diferite.

Președintele C. I. O
I MONTREAL, 24 (Agerpres). — 
. Lordul Killanin, președintele Co- 

miietului Internațional Olimpic 
(C.I.O.) se află în Canada pentru

I a vizita principalele baze sportive 
IJ

I
I
I
I
I
I
I
I 
I

la Montreal DAVE ROBERTS

DUDU GEORGESCU SI
„France Foot-ball“ și alte publi

cații sportive europene prezintă 
ultimul clasament al ..Ghetei de 
aur“, care urmează să răsplătească 
pe cel mai bun golgeter al conti
nentului. Iată acest clasament, în
soțit de numărul etapelor pe care 
le mai au de jucat candidații Ia 
valorosul trofeu :

1. YAZALDE (Sporting 
na) 30 goluri — mai are 
2 etape.

2. Gells (Ajax) 28 g —
3. Onnis (Monaco) 28 g 

tape.
4—7. DUDU GEORGESCU (Di

namo) 24 g — 9 etape ; Holmstroem 
(K.B. Copenhaga) — a încheiat

Lisabo- 
de jucat

3 etape.
— 5 e-

de la Montreal, gazda Jocurilor 
Olimpice din 1976. Lordul Killanin 
va vizita, de asemenea, centrul de 
yachting de la Kingston și va pur
ta convorbiri cu membrii Comite
tului de organizare a J.O.

GHEATA DE AUR“
Kuvlen (Eind- 
Riedl (Anvers)

White) — 22 g

(R. D. Germană)

(S-U-A.) atletism

tru un rezultat favorabil, 
multe puncte : Blaș (3), 
Berbecaru — cite 2 pentru 
Messmer (4), Schmidt (3) 
mo. Corect arbitrajul lui 
cu și I. Păunescu — 
(Gh. Grunzu — coresp.)

GS.U. GALATI — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 23—13 (10—4).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA —DINAMO BUCUREȘTI 12—13 
<6—7). Meci foarte disputat. Stu
denții au egalat la 7—7. după care 
s-a mers ..can la cap" pînă în ulti
mul minut. Oaspeții au înscris go
lul victoriei cu puțină șansă. Fina
lul jocului a fost agitat, tensiunea 
si nervozitatea ducînd la elimina
rea definitivă a lui Biirger (,,U“) 
si Cosma (D). Cele mai multe go
luri : Chircu. Avram și Bota cite 
3— „U“. Moldovan (6), Grabovschi 
<5)_ — Dinamo. Au condus : VI. 
Cojocaru și I. Mihăilescu — Cra
iova. (N. Demian — coresp.)

STIINTA BACAU — H.C. MIN- 
AUR RAIA MARE 17—15 (8—6).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 21—18 (10—9). învin
gătorii s-au detașat la începutul 
fiecărei reprize, finalurile aparți- 
nînd, în schimb, studenților. Cele 
mai multe goluri : Tudosie și Dră- 
găniță — cite 5, Kicsid (4), Birta- 
lan (3) — Steaua, T. Gabriel (8), 
Voicu (4) — Universitatea. Au con- . 
dus : A. Albu și II. Boschner — j 
Brașov.

I
I
I
I
I
I
I
I

jocurile ; Van der 
hoven) — 3 etape ;
— 4 etape.

8. Kocns (Racing
— 4 etape.

9—11. Heynkes (Borussia Mdnch.)
— 21 g — 6 etape ; Kreuz (Feye- 
noord) — 3 etape ; 
tende) — 4 etape.

Liderul Yazaldc 
nut un joc dificil, 
unul mai ușor, cu 
periferia clasamentului. 
Georgescu păstrează o apreciabilă 
șansă pentru un loc pe podium, 
mai ales prin prisma frecvenței 
sale din ultima vreme, cînd a în
scris 9 goluri în 4 meciuri.

Simonsen (Os-

are do susți- 
cu Benfica, și 
Tomar, de la

Dudu

După doi ani de stagnare, să
ritura cu prăjina revine spectacu
los în prim plan, odată cu re
cordul mondial — 5.65 m — rea
lizat de americanul Dave Roberts, 
la Gainesville (Florida). Noul re
cordman are 24 de ani (n. 23 iulie 
1951), e înalt de 1,39 m și cîntă- 
rește 85 kg. Este diplomat în bio
logie și ecologie al universității 
Rice din Houston. Atletul texan 
figurează de cîțiva ani printre 
bunii săritori ai lumii, avînd în 
palmares două titluri de campion 
al S.U.A. (1972 și 1974). Pînă nu 
de mult, cel mai bun rezultat al 
său măsura 5,49 m și fusese ob
ținut în anul olimpic. Roberts nu 
s-a calificat însă pentru J.O. de 
la Munchen. clasîndu-se al patru
lea la concursul de selecție de la 
Eugene cu 5,40 m (după Seagren 
5,63 m. Smith și Johnson 5,50 m!). 
Insuccesul i-a marcat evoluția ul
terioară, în ultimele două sezoane 
nereușind să depășească 5,33. In 
al zecelea an al activității sale 
atletice, devine însă nr. 1 mon
dial. ajutat — se pare — și de 
cvasi-misterloasa „Banaba Pole“, 
ultima descoperire în materie de 
fabricație a prăjinilor.
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CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

ȘI ACUM, FINALELE I
FINALELE

I
I

Așadar, se cunosc finalistele ac
tualelor ediții ale cupelor europe
ne rezervate echipelor de club. 
Formațiile vest-germane Bayern 
Munchen și Borussia Monchen
gladbach au mai apărut în finale, 
în timp ce Leeds United (C.C.E.), 
Dinamo Kiev și Ferencvăros Bu
dapesta (Cupa cupelor) și Twente 
Enschede (Cupa U.E.F.A.) concu
rează pentru prima dată Ia cuce
rirea trofeelor în competițiile res
pective.

Unele amănunte privind returul 
semifinalelor desfășurate miercuri 
nu sînt lipsite de interes.

C. F. Barcelona nu a putut tre
ce de puternica formație engleză 
Leeds United (1—1) și astfel for- 
mațiji insulară își vede visul îm
plinit, acela de a fi prezentă în- 
tr-o finală a competiției supreme. 
Lorimer a deschis scorul (min. 7), 
dar spaniolii — spre deziluzia ce
lor 100 000 de spectatori — nu au 
putut egala decît în min. 67 prin 
Clares, iar apoi nu au mai înscris

golul victoriei atît de mult aștep
tat, cu toate că prin eliminarea lui 
McQueen, englezii rămăseseră în 
10 oameni. Așadar, Ia 28 mai. 
Leeds United, cu 5 internaționali 
scoțieni în formație (Harvey, 
McQueen, Jordan. Lorimer și 
Bremner) vor susține finala de la 
Paris.

Bayern Miinchen, deținătoarea 
titlului, s-a calificat din nou în fi
nală, cu toate că în campionat nu 
dovedește o formă deosebită. To
tuși, Bayern a dispus de St. Etie
nne — spre satisfacția celor 75 000 
de spectatori de pe Olympiastadion 
— cu 2—0, prin golurile lui Bec
kenbauer (min. 2) și 
(min. 69).

în Cupa cupelor, Steaua roșie 
nu a putut trece 
(100 000 de spectatori) de Ferenc
văros (2—2), după un meci drama
tic și interesant ca evoluție a sco
rului. Oaspeții au marcat primii 
prin Pusztai, apoi iugoslavii au 
înscris de două ori (Kcri și Fili-

Bayern Munchen

Dinamo Kiev

Twente Enschede

Diirnberger

la Belgrad

C.C.E. (28 mai — Paris) :

— Leeds United

CUPA CUPELOR (14 mai — Basel) :

— Ferencvăros

CUPA U.E.F.A. (7 și 21 mai) :

— Borusia

povici), dar în min. 
nii au egalat grație 
acordat de arbitrul 
Eschweiller în urma 
mis de Georgevici asupra lui Ma
gyar! și transformat de Mcgyessi. 
De notat că în ultimele 30 de 
nute Ferencvăros a jucat in 10 
meni, în urma eliminării lui i 
lint !

P.S.V. Eindhoven, învinsă 
3—0 de Dinamo Kiev în tur, 
a putut recupera diferența. în 
tur, olandezii au învins greu 
2—1, prin golurile lui Edstrom 
și respectiv Purjak, victoria gaz

Monchengladbach

83 budapesta- 
unui penalty 
vesf-german 

faultului co-

mi- 
oa- 
Ba-

cu 
nu 
re-
cu
(2)

delor fiind realizată abia în min. 
86 !

în fine, în Cupa U.E.F.A., dacă 
victoria Borussiei Mbnchcnglad- 
bach a fost scontată (3—1 și 1—0 
cu F. C. Koln), în schimb elimi
narea lui Juventus — și îndeosebi 
înfrîngerea pe teren propriu — de 
către Twente Enschede pare sur
prinzătoare. Olandezii au cîștigat 
cu 1—0. prin golul lui Zuydema 
(min. 10) și astfel italienii — li
deri în campionatul țării — pără
sesc competiția după două infrîn- 
geri, desigur, neprevăzute.

I. o.
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