
la Întreprinderea de construcții și prefabricate din beton

SUCCESE ÎN MUNCĂ, REALIZĂRI 
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

întreprinderea de construcții de pre
fabricate din beton „Combinatul de 
case" este una din puternicele uni
tăți de construcții din Capitală. De 
aici, de la acest vrednic colectiv de 
muncă a pornit prețioasa Inițiativă 
<lc a se monta cu o singură macara 
3—4 apartamente pe zi. Și inițiativa 
a făcut ocolul țării, dovedindu-și 
din plin eficiența economică. Tot de

și pe componențll echipelor de fotbal 
și handbal.

în aceste zile complexul sportiv de 
la Ciurel găzduiește întrecerile fi
nale la fotbal, popice, tenis de masă 
și orientare turistică, competiții or
ganizate In cinstea zilei solidarității 
internaționale a celor ce muncesc și 
dotate cu „Cupa 1 Mal".
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lansat către unitățile simi- 

construcții chemarea la In- 
„SA CONSTRUIM MAT

aici, s-a 
iare de 
trecere : __
BINE, MAI REPEDE, MAI IEFTIN". 
Dar cile nu s-ar putea spune despre 
acești oameni căliți la marile Înăl
țimi ale blocurilor.

Oamenii aceștia care construiesc, cu 
mintea și cu brațele, sînt totodată 
prieteni nedespărțiți al sportului. Aso
ciația lor sportivă „Fulgerul" îșl 
scrie șl ca o istorie proprie, semnată 
de cele cîteva mii de membri. în 
numai cîțiva ani, sub îndrumarea 
comitetului de partid, a comitetului 
sindicatului, cu largul concurs al con
ducerii combinatului s-au pus bazele 
unei asociații sportive capabile să-și 
măsoare 
cu cele 
propriu 
handbal

PETRE GHEORGHIU

COMPETIȚII
OMAGIALE
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forțele de la egal la egal 
mai redutabile. Stadionul 
de la Ciurel, terenurile de 

_______  și tenis de, cimp, noua și 
moderna popicărle, care va fi dată 
în funcțiune în cinstea zilei de 1 Mai, 
demonstrează interesul tot mai cres- 
cînd al constructorilor pentru sport.

Recent, pe stadionul Ciurel sute 
de tineri constructori s-au întrecut 
in „Crosul primăverii". Și-au dat în- 
lîlnlre zidari, betonișll, dulgheri. In
stalatori, zugravl-vopsitori, conducă
tori auto... Printre cel mal buni s-a 
numărat și laboranta Alexandrina 
Ion de la „Combinatul de case", vi
itoare stibingineră. care a ocupat un 
merituos loc 3. ea constituind, in 
sport șl la locul de muncă, un exem
plu pentru mulțl tineri. Ii mențio
năm. de asemenea, pe K. Wihelmiua, 
instalator, M. Țiculcscu, zugrav la 
șantierul 3 (un veritabil campion pe 
asociație la tenis de masă). Dan 
Staneiu, ia care trebuie să-i adăugăm

Duminică, în întreaga țară, au avut loc — în 
afara întrecerilor din cadrul etapelor județene 
ale „Crosului tineretului" — numeroase compe
tiții polisportive. Iată, pe scurt, cîteva din re
latările primite la redacție...

ju-• Sportivi din 
dcțul Bistrița-Năsăud 
au fost prezenți la o 
competiție 
volei, tenis 
și popice 
de C.J.E.F.S.,

cu

de tenis, 
de masă 

organizată 
., în cola

borare cu Consiliul 
județean al sindicate
lor. Printre cei re
marcați — reprezen
tanți ai asociațiilor 
sportive C.F.R., Voin
ța, Tractorul și Dacia, 
toate din orașul Bis
trița, precum și ai u-

nor asociații sportive 
din județ (Foresta Ilva 
Mică șl Hîrtia Prun
dul Bîrgăului).

I. TOMA 
coresp. județean

• Mai bine de 250 
de sportivi de la A.S. 
Electronica București 
au luat parte la în
treceri de șah, volei, 
fotbal, popice și tenis 
de masă. O comporta
re foarte bună au a- 
vut reprezentanții sec
țiilor Mecanic șef 
(fotbal, popice), Bobi- 
naj (volei) și Sculărie 
(șah, popice).

N. ȘTEFAN 
corespondent

tineri au fost prezenți 
la crosul organizat în 
cinstea zilei de 1 Mai 
de către Comitetul 
județean U.T.C. Cîști- 
gători : 
Munteanu 
Independența Sibiu) și 
Mircea Mihai (Lie. 
Copșa Mică).

I. IONESCU 
coresp. județean

• In*
C.J.E.F.S.

Anamaria 
(Lie. ind.

SPORTIVII BUCUREȘTENI ȘI-AU
LA FINALA PE

Pc aleile parcului „23 August", 
aproape 400 de atleți și atlete, 
fruntașii celor 8 sectoare ale Ca
pitalei, au luat parte la finala pe 
municipiu a „Crosului tineretului". 
Nota specifică în toate probele, 
dispută dîrză pentru întîie- 
tate și, menționează organizatorii 
— Comitetul municipal U.T.C., 
C.M.B.E.F.S. și Clubul sportiv mu
nicipal — o bună pregătire fizică 
a majorității concurenților, abso
lut necesară în condițiile grele ale

$ 
••

■ t ă

• Un original con
curs de regularitate 
la motorete „Mobra" 
a punctat activitatea 
sportivă din județul 
Mureș. Traseul : Tg, 
Mureș — Tîmăveni — 
Luduș — Zaul de Cim- 
pie — Tg. Mureș (20(1 
km). Clasamentul : 1. 
Al. Bacali (IRA), 2. 
A. Dome (Azomureș), 
3. M. Bold (Imatex). 
Pe echipe, locul I — 
IRA Tg. Mureș.

I. PAUȘ 
coresp. județean

• La Sibiu, pe a- 
leile parcului „Sub 
arini", peste 400 de

organizarea 
Galați s-a 

desfășurat un concurs 
de lupte libere șl gre- 
co-romane cu partici
parea a 200 de tineri. 
S-au evidențiat : M. 
Bolea și I. Teii pan 
(Sc. sp. 2 Galați). S. 
Ficiu (Independența), 
C. Țopa și N. Fuică 
(Dunărea Galați).

T. SIRIOPOL 
coresp. județean

• Sub egida 
C.J.E.F.S. Timiș și a 
Comitetului municipal 
Timiș al U.T.C., la 
Timișoara au fost or
ganizate concursuri de 
volei, handbal, cano
taj, lupte, judo și fot
bal cu participarea a 
peste 4 000 de tineri 
și tinere. Locuri de 
desfășurare, bazele 
sportive Electrica, 
C.F.R., Politehnica ș.a.

P. ARCAN 
coresp. județean

I Finala pe Capitală a „Crosului tineretu
lui" a constituit o nouă dovadă a fru
museții acțiunilor sportive de masă, a 
interesului ce li se acordă, atunci cind 
se bucură de o bună organizare. In ima
gine. o secvență din întrecerea tinerilor 

categoria 15—16 anidin

DESEMNAT REPREZENTANȚII
CROSULUI TINERETULUI»»

teren desfun-

țară de la

TARA A»
concursului (ploaie, 
dat).

Pentru finala pe 
Deva s-au calificat :

15—16 ani, fete 800 m :
Șandra (Gr. șc. Electronica), Co
rina Cătălinoiu (Gr. șc. Unirea) ; 
băieți. 1 000 m : G. Uceanu (Șc. 
gen. 121), M. Drăgoi (Șc. gen. 56).

17—19 ani, fete, 1 000 m : Victo 
ria Dogaru (Adesgo), Polina Pu- 
păzan (Gr. șc. Electronica) ; băieți, 
2 000 m : FI. Șintescu (Gr. șc. E-

DUPĂ 20 DE ANI,

ECHIPA I.E.F.S., DIN NOU

CAMPIOANĂ A ȚĂRII

LA BASCHET FEMININ
baschet feminin s-a 

meritat al echipei 
care reeditează astfel performanța realizată 
cu 20 de ani. Pentru maniera categorică în 
dominat întrecerea (au avut doar două in- 
studenteie bucureștence, împreună cu antre-

ediție a Diviziei A de 
duminică cu succesul

Actuala 
încheiat 
I.E.F.S., 
in urmă 
care au 
frlngeri) 
norul lor, I. Nicolau, merită sincere felicitări. - Iată-le, 
in fotografie, pe proaspetele campioane ale țării : rîn- 
dul de sus. de la stingă : dr. Mariiena Iota (medicul 
echipei), Elena Dumitru, Viorica Balai, Elena Babare, 
Ștefani» Giurca, Victoria Fiuturaș, Liliana Nanu, loan 
Nicolau (antrenorul echipei), rindul de jos : Ileana 
Portic, Liliana Rădulescu, Ștefania Basarabia, Rodica 
Capotă, Diana Mihalie. Laura Steinberg.

Florica

Iată unul dintre cele mai frumoase goluri ale etapei de duminică, în
scris de Batacliu (nr. 11). din voleu, in meciul „U“ Cluj-Napoca — F. C. 
Constanța Foto : Ioan LESPUC — Cluj-Napoca

Biițifi recenta cLapd a Diviziei A la lolhai

PLOAIA Șl. . . PI (IAIA Dl GOLURI"
A 26-a intrare in arenă a for

mațiilor din prima divizie de 
fotbal n-a fost însoțită de o 
vreme îmbietoare. Doar la 

Satu Mare era soare, doar acolo 
exista „timpul ideal de joc", cum 
spunem noi in cronicile partidelor, 
în rest, ploaie, frig, terenuri alu
necoase, grele, în fine, tot ceea 
ce nu c de natură să creeze dis
poziții deosebite de întrecere. Și 
totuși, infirmînd previziunile, e- 
chipelc noastre divizionare A au 
realizat, în ansamblu, o etapă sa
tisfăcătoare. Ele au oferit specta
torilor de pe cele nouă stadioane, 
o ploaie de goluri... spre a fi în 
ton cu decorul. Cronicarii noștri, 
prezenți la etapă, au acordat ur
mătoarele note pentru calitatea de 
ansamblu a partidelor pe care 
le-au urmărit : Jiul — C.F.R. Cluj- 
Napoca 7 ; Politehnica Timișoara 
— A.S.A. Tg. Mureș 7 ; Chimia 
Rm. Vilcea — Steaua 8 ; Politeh
nica Iași — F.C.M. Reșița 8 : Uni
versitatea Craiova — U.T.A. 6 ; 
Olimpia Satu Mare — Steagul 
roșu 7 ; „U“ Cluj-Napoca — F. C. 
Constanța 7 ; F. C. Galați — Di
namo 7 ; Sportul studențesc — 
F. C. Argeș 8. Deci o medie de 
7,22, deci o etapă mulțumitoare — 
cum spuneam — sub raportul ca
lității și al eficacității. Noul record 
de goluri marcate într-o „rundă", 
stabilit în condiții meteorologice 
nepropice, trebuie subliniat, chiar 
dacă ne aflăm și de astă dată în 
fața acelei veșnice întrebări : oare 
e meritul principal al atacurilor că 
au realizat isprava sau sînt apără
rile cele care au oferit acest ca
dou ? Sigur că, la Iași spre exem
plu, cele 9 goluri nu au reprezen
tat cu toatele rodul a tot atîtea 
acțiuni care au pus k. o. defensiva 
adversă, dar de ce să nu lăudăm

și o partidă din campionatul nos
tru în care, în fine, spectatorii nu 
se mai declară nesatisfăcuți pen
tru că au așteptat 90 de minute 
in ploaie spre a vedea marcarea 
unui gol, „sarea și piperul1' fotbalu
lui. Important este să aflăm atacu
rile mereu in vervă și în inspira
ție. Pentru că doar de alitea ori 
etapa care a urmat a dezmințit-o 
pe cea anterioară tocmai în pri
vința calităților ei, reamintindu-no 
de inconstanța de randament a 
formațiilor noastre. inconstantă 
tradițională și, vai, cit de dăună
toare 1

ră.
un

Să amintim cite ceva despre 
punctul de marc atracție al 
clasamentului Diviziei A, 
lupta din partea sa inferioa- 

De duminică seara s-a produs 
fapt notabil în zona propriu-

Eftimie IONESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

lectronica), Adr. Ichim (Didactica).
Peste 19 ani, fete, 1 000 m : Pe- 

truța Puriț (într. 23 August), Pro
fira Lungu (Confecția), 
3 000 m : B. Samson și I.
(A.S.A. București).

Sportivii menționați sînt 
zentanții celor peste 50 000 
neri și tinere din municipiul Bucu
rești care au luat parte Ia această 
frumoasă și tradițională întrecere 
de masă, la prima etapă, pe aso
ciații sportive. (T. ST.).

I 
I I

3-5 MAL ÎNTRECEREA
băieți,
Covaci

repre- 
de ti-

g

INTERNAȚIONALA
DE

„CUPA
Activitatea

CICLISM
DINAMO"
competițională a 

sportului nostru cu pedale este în 
continuă amplificare. După „Cupa 
F.R.C.". Ia care au participat și ci
cliști din Ungaria, o nouă întrecere 
internațională își programează în 
aceste zile startul. Este vorba de 
tradiționala cursă organizată da 
clubul din șos. Ștefan cel Mare 
care, în acest an, se numește 
„CUPA DINAMO". La competiție, 
care se desfășoară în zilele de 3, 
4 și 5 mai, și-au anunțat participa
rea rutieri de Ia Dinamo din 
U.R.S.S., Ruda Hvezda — Ceho
slovacia, Dynamo 
mană, precum și 
Steaua, Dinamo, 
Metalul Plopcni,
Petrolul Ploiești, Mureșul Tg. Mu
reș ș. a.

Iată itinerarul întrecerii : 3 mai. 
etapa I. București — Giurgiu — 
București, 100 km (start — la ora 
10 — și sosire Ia km II) : 4 mai. 
etapa a Il-a, București — Plo
iești — Brazi — București, 120 km 
(start de la Pădurea Bănoasa, so
sirea pe stadionul Dinamo, înain
tea partidei de fotbal Dinamo — 
F. C. Constanța) ; 5 mai. etapa a 
IlI-a, București — Alexandria - - 
București, 120 km (start — ora 1» 
— și sosire Ia km 7K

din R. D. Ger- 
alergători de la 
Olimpia, Voința.

CIBO Brașov,



I» jack tir, ornmastică modernă și orientare turistică
A

DESPRE DOUA SURPRIZE
„CUPA r Deși

AU fOST DESEMNAȚI CAMPIONII UNIVERSITARI ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL
JEAN CALCIANU1*»

UN REUȘIT CONCURS J >

La sfirșitul săptăminii trecute, 
în patru localități, s-au disputat 
finalele campionatelor universitare 
la judo (Iași), tir (Cluj-Napoca), 
orientare turistică (Poiana Brașov) 
Și gimnastică modernă (București). 
Iată cîteva relatări de la aceste 
întreceri.

IAȘI. Timp de două zile, Sala 
sporturilor din localitate a găzduit 
disputele celor 55 de judoka din 
12 centre universitare. Lupa pen
tru cucerirea titlurilor de campioni 
universitari a fost interesantă și a 
oferit prilejul evidențierii studen
ților de la I.E.F.S., care au cucerit 
două titluri. Iată primii trei cla
sați la toate categoriile (63 kg) : 
1. Mihai Andea („U“ Buc.), 2. I. 
Malnasi (Agr. Timiș.), 3. D. Mihăi- 
ță (Bacău) și D. Gulei (Craiova) ; 
70 kg : 1. Constantin Coman
(I.E.F.S.), 2. V. Desta („U“ Cluj- 
Napoca), 3. Gh. Anton (Poli. Buc.) 
și I. Toanchină (C.S.U. Brașov) ; 
80 kg : 1. Dezidcriu Csep („U“ 
Cluj-Napoca), 2. M. Simon (C.S.U. 
Brașov), 3. I. Șerban (Bacău) și 
Gh. Condrea (Polit. Buc.) ; 93 kg:
1. Tiberiu Solomon (Agr. Timiș.),
2. G. Fenzic (I.E.F.S.), 3. F. Botoiu 
(Univ. Iași) și C. Cosma („U“ Cra
iova) ; +93 kg : 1. Ghcorghc Dum
bravă (I.E.F.S.), 2. R. Sărac (Ora
dea), 3. Z. Vaida („U“ Buc.) și V. 
Lupușcu (Univ. Iași).

I. CARAIMAN — coresp..

aer comprimat 40 „diabolouri" — 
S. Daraboș (Medicina Cluj-Napoca) 
376 p. FETE : armă standard 60 f 
culcat — Magda Borcea (I.E.F.S.) 
588 p ; 3 X 20 f — Magda Borcea 
566 p ; pușcă cu aer comprimat — 
Iuliana Daroczi (I.E.F.S.) 373 p.

POIANA BRAȘOV. Sîmbătă și 
duminică, într-un veritabil decor 
de iarnă, s-au desfășurat finalele 
campionatelor republicane univer
sitare de orientare turistică. La 
startul concursului au fost prezen
te reprezentativele a 19 centre u- 
niversitare. Beneficiind de o bună 
organizare tehnică (hărți colorate, 
trasee judicios alese) întrecerile 
s-au bucurat de un meritat succes, 
in ciuda vremii nefavorabile. La 
probele individuale au cîștigat Eva 
Szantay și Alexandru Fey, de la 
„U“ Cluj-Napoca. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Gh. Mariș 
(Polit. Buc.) și C. Papuc (Polit. 
Buc.), iar la fete — Maria Talpoș 
(I.E.F.S.) și Cornelia Oprișiu 
(Polit. Cluj-Napoca). în proba de 
ștafetă, atit la masculin cit și la 
feminin, s-a clasat C. U. București. 
Clasament : 1. Polit. Buc. (Gh.
Mariș, C, Papuc, G. Maiorescu), 2. 
Univ. Buc., 3. Univ. Cluj-Napoca. 
La fete : 1. A.S.E. Buc. (Mariana 
Băzăvan, Niculina Ivan, Valentina 
Berlinschi), 2. Univ. Cluj-Napoca, 
3. I. Pedag. Oradea.

Dominată de ploaie și ninsoare, 
de vînt 
Diviziei 
cu două 
I.E.F.S., 
țării, și Dinamo — una dintre for
mațiile masculine de mare reputa
ție — au fost înfrînte pe teren 
propriu. Care sînt cauzele î

și frig, etapa a 29-a a 
A la handbal s-a soldat 

surprize de proporții: 
campioana feminină a

CUM A PIERDUT 
DINAMO ? AUTOMOBILISTIC

BU
• S

CLUJ-NAPOCA. Pe poligonul 
din parcul sportiv „Victor Babeș" 
s-a disputat concursul pentru de
semnarea campionilor universitari 
la tir. Competiția a fost dominată 
de țintașii de la I.E.F.S. — clasați 
pe primul loc cu 160 p. Pe locurile 
dimatoare s-au situat Medicina 
Cluj-Napoca 83 p. și Agronomia 
Iași 61 p. Iată cî.știgătorii probelor 
(au avut loc întreceri numai la 
pușcă) : BĂRBAȚI — armă liberă 
calibru redus 60 f. culcat : P. Pe
tru (I.E.F.S.) 592 p. (cunoscutul
trăgător N. Rotaru a ocupat locul 
2 cu 591 p. ; 3 X 40 f. — L Ola- 
rescu (I.E.F.S.) 1147 p. ; pușcă cu

„CUPA ROMÂNIEI41
LA OINĂ

Cele 4 echipe bucureștene

BUCUREȘTI. Duminică diminea
ța, In sala de sport a Institutului 
Politehnic din Capitală au avut loc 
finalele de gimnastică modernă. 
Au participat 76 de gimnaste re
prezentând 4 centre universitare 
din țară și două cluburi bucureș
tene. Iată primele clasate : Indivi
dual compus, maestre : 1. Rodica 
Pintea (I.E.F.S.) 36,90 ; 2. Cristina 
Hurezeanu (I.E.F.SJ 36,70^; 3. Car
men Bucaciuc ” " x
36,65 ; Cat. 1: 1. 
(Poli. București) 
Grecu (I.E.F.S.) 
Drăgulin (Poli.
Cat. a Il-a : 1. Cristina Munteanu 
(„U“ Timișoara) 25.40 ; 2. Adriana 
Gr&dinaru (U. Timișoara) 25,20 ; 
3. Irina Corfariu G,U“ Cluj-Napo
ca) 25,05 ; Ansambluri : 1. Poli. 
București 18,45 ; 2, I.E.F.S. 18,00 ; 
3. „U“ Iași 17,45. Pe echipe au cîș
tigat Politehnica București la cat. 
I și U, Timișoara la cat. a Il-a.

(Poli. București) 
Marcela Costerică 
35.55 ; 2. Vasilica
35.45 ; 3. Ileana 

București) 35,40 ;

I.E.F.S. — LA A 10-a INFRÎNGERE I
Campioana României, formația- 

care a avut o evoluție mai mult 
decît satisfăcătoare în Cupa cam
pionilor europeni (ajungînd în se
mifinale) înregistrează de la o 
vreme o cădere evidentă. Echipa 
și-a pierdut din siguranța în apă
rare, iar eficiența atacului este a- 
proape nulă (deși are pivoți de 
valoare și o linie de la 9 m pe 
care și-ar dori-o orice formație din 
handbalul românesc). I.E.F.S. ac
ționează haotic, își pierde foarte 
repede stăpînirea de sine, nu-și 
mai poate pune în valoare atuuri- 
le. Desigur, de vină nu poate fi 
decît pregătirea precară din ulti
ma vreme, lipsa unei idei adec
vate de joc, imposibilitatea de a se 
crea formației premisa exprimării 
la valoarea intrinsecă a jucătoarelor. 
Ce părere au antrenorii 1 Dar clu
bul

Cu toate că nu a primit „bote
zul" oficial, modernul complex de 
jocuri sportive din parcul „Dina
mo**, găzduiește de o bună bucată 
de timp meciuri de handbal (ar fi 
bine dacă la această excelentă 
bază sportivă, semicercul de la 6 
m nu s-ar mai face dintr-o linie 
întreruptă...). Pe tartanul de aici 
s-a înregistrat șl prima surpriză 
de proporții : Știința Bacău a în
vins pe Dinamo București ! Cum 
se explică acest insucces al bucu- 
reștenilor 1 Lipsiți de aportul lui 
Licu și Cosma. principalii realiza
tori ai formației, dinamoviștii n-au 
mai putut puncta satisfăcător. Să 
adăugăm că oaspeții au avut me
ritul de a fi știut să lupte tot 
timpul cu ambiție, au condus în 
permanență și au beneficiat de a- 
portul a doi jucători în formă 
mare : portarul Tamaș (fost la Di
namo București) și incisivul Boroș 
— 5 goluri din acțiune ! 
handbalist despre care se 
vorbi...

va

C.

sportiv I.E.F.S. ?
H. N.

CLASAMENTELE LA ZI
FEMININ

1. „U“ TIMIȘ.
2. „U“ BUC.
3. Tex. Buhuși
4. LE.F.S.
5. Progresul
6. Confecția
7. V-ța odorhei
8. „U- Iași
9. Bapid Buc.

19. Mureșul Tg.M.
11. Const. Tlmș.
11. Sparta Med.

MASCULIN
0
o
1
3
3

29 12 2 15 531-598 28
29 11 4 14 517-533 26

Cj.-Napoca 29 10 3 16 435-461 23 
- - - 2» 10 1 18 458-501 21

2S 9 1 19 490-532 19 
29 9 1 19 517-580 19 
29 3 1 25 418-611 7

30 26 3 1 492-276 55
29 23 3 3 439-300 49
30 17 3 10 377-339 37
29 17 2 10 349-271 36
29 16 4 9 339-312 36
29 13 0 16 373-395 26
29 10 3 16 320-329 23
*29 10 3 16 364-394 23
29 9 3 17 297-345 21
29 9 3 17 333-401 21
29 8 5 16 296-333 21
29 1 0 28 263-547 2

un 
mai

A.

3
vizita echi- 
de handbal

de mai.începînd din ziua 
țara noastră va primi 
pelor reprezentative 
tineret ale R.P. Chineze. Forma
țiile oaspete (cea feminină com
pusă 
de ani, iar cea 
24 de ani) vor 
jocuri amicale, 
un stagiu de 
noastră.

din jucătoare pină la 20 
masculină pină la 
susține mai multe 
efectuînd totodată 
pregătire în țara

S-a disputat, în Capitală, cea de 
IlI-a ediție a concursului de vi

teză pe circuit dotat cu „Cupa 
Jean Calcianu". De astă-dată, vre
mea a fost vitregă cu concurenții 
și spectatorii, deoarece a a plouat 
permanent pe tot timpul desfășu
rării curselor. Totuși, întrecerile de 
pe aleile Complexului expozițio- 
nal de la Casa Scînteii au fost in
teresante, disputate și de un bun 
nivel tehnic. Cei 33 de concurenți 
din București, Brașov, Pitești și 
Balș — din rîndul cărora s-au evi
dențiat, în i 
Andrei Belu, 
Alexandrescu, 
Serghiescn — 
doare șansele, 
moașe, chiar 
țiune specială 
lor rezervate 
a IlI-a (pină 
toturismelor Dacia 1300.
primele locuri au fost ocupate de : 
Cornel Căpriță, pe Fiat Abarth 
1000 — la clasa pină la 1000 cmc ; 
Vasile Szabo, Dacia 1100 — cl. pină 
la 1150 cmc ; Eugen Ionescu 
Crislea, Renault 8 Gordini — cl. 
pină la 1300 cmc ; Zoltan Szentpaly 
— d. națională „Dacia 1300“ ; Eu
gen Ioncscu Cristea — în clasa
mentul general și I.O.B. Balș în 
clasamentul pe echipe. „Cupa Jean 
Calcianu** — pentru cel mai bun 
timp realizat cu o mașină româ
nească — a revenit iul Z. Szent
paly.

a

afara învingătorilor, 
Ilie Motoc. Emilian 
Doru Gîndu, Cornel 
și-au apărat cu ar- 
realizind curse fru- 

pasionante. O men- 
se cuvine întreceri- 
mașinilor din clasa 
la 1150 cmc) și au- 

în final,

Modesto FERRARINI

Dintre s 
la sfirșitu 
întreceri i 
le, cei ms 
neprielnică 
tii. Ploaia, 
tor i-au îi 
panți (alăț 
ton de cic 
un grup J 
garia), la 
tă, în ctai 
dria — B4 
minică di 
pe str. MJ 
cestea, cui 
rizează, cl 
nicia vreri 
cursele al 
tive card 
laude. I

Cursa I 
gată de I 
sprintul 4 
numeros I 
clasament! 
FAN (Si’ll 
(Steaua) :l 
4. I. Slid 
Pascale i 
(Voința) I

Pe circi 
ravu s-al 
mineața I 
— a „Cui 
26 km .-I 
pentru j| 
sprinturi.1 
LENTIN I 
puncte (tl 
a fost I 
(Steaua) I 
5 p ; P. I 
N. a<>‘ ■ ■■"■

Cele 4 echipe bucureștene care 
au trectft de preliminariile fazei mu
nicipale a „Cupei României-, și a- 
nume : Gloria» Universitatea, Dina
mo și C.P.B. (aceasta din urmă 
multiplă campioană națională), și-au 
continuat, săptămîna trecută, turneul 
pentru calificarea in etapa zonală a 
competiției. După turul I, cînd au ter
minat la egalitate, 7—7), principalele 
favorite, C.P.B. și Dinamo, au fur
nizat din nou o partidă mult gustată 
de public. Victoria a revenit echipei 
C.P.B. cu 17—11. Iată și celelalte re
zultate ale rundei a II- a: Dinamo
— Gloria 11—8, C.P.B. — Gloria 18—9. 
Dinamo — Uiiiversitatea 13—0, C.P.B.
— Universitatea 11—5 și Universita
tea — Gloria 17—12.

Se cuvine să subliniem faptul că 
toate echipele s-au prezentat în evi
dent progres, atit la „bătaia” cît și 
la „prinderea14 mingii. întrecerile 
ultimului tur vor avea loc astăzi, de 
Ia ora 16, pe stadionul Dinamo din 
Capitală. (Tr. I.)

ETAPA JUDEȚEANĂ la 
BAIA MARE

Pe terenul Grupului școlar minier 
din Baia Mare s-au desfășurat în
trecerile etapei Județene a „Cupei 
României" la oină, la startul căreia 
s-au aliniat 4 echipe. După meciuri 
de bun nivel ,pe primul loc s-a situat 
Tricolorul Baia Mare, echipă antre
nată de fostul ei component, Viorel 
Bălin. Iată clasamentul final : 1. Tri
colorul Baia Mare, 2. Unirea Fin- 
teușul Mic, 3. Spicul Modra, 4. Re
colta Groșai. (V. S AS AR ANU-coresp.)

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
S. H. C. Mlnaur
4. Știința Bacău
5. „U“ Buc.
6. Din. Brașov
7. Poli. Timiș
8. ,,U' — -------
9. C.S.U. Galați

10. CAROM
11. Independența
12. „U*! Craiova

c.
29
29
29
29
29

29
M
17
15
14

ii
4

11
11
12

652-451
555-375 
575-545 
485-470
451-457

58 
50
35
33
31

PE PISTELE DE ATLETISM

Pe stadionul Tineretului s-a des
fășurat sîmbătă (probele de dumi
nică au fost aminate din cauza 
timpului nefavorabil) concursul 
municipal rezervat seniorilor și 
juniorilor de categoria a Il-a. în 
ciuda condițiilor atmosferice po
trivnice de întrecere, concurenții 
s-au străduit să obțină rezultate 
cit mai bune. Valoarea concursu
lui a fost ridicată de prezența 
unor component! ai loturilor repu
blicane. Iată cîteva din performan
țele înregistrate : SENIORI : mas
culin : 100 m : Ad. Darvaș (Steaua) 
10,6, C. Șușelescu (C.A.U.) 10,9,
1500 m : Gh. Ghipu (Steaua) 3:55,0, 
P. Copu (Metalul) 3:55,0, 10 000 m : 
D. Nicolae (Metalul) 30:27,4, Gh. 
- ' " ' j greu-

Gh, Crăciunescu (Steaua) 
m, ciocan : T. Stan (Dinamo) 
m, I. Iaru (C.A.U.) 64,70 m 
Fr. Schneider, C.S.M. Sibiu 
m) ; FEMININ : 100 m : Va- 

Ștefănescu (Dinamo) 12,1,

Ewtrww T 1
UN EXPERIMENT...

Ultima reuniune, de duminică, s-a 
remarcat prin doi factori : mai întîi că 
a solicitat de la trăpașii vîrstnici tre
cerea de Io parcursurile de viteza la 
cele de fond. Apoi câ, într-una din 
curse — cităm textul din program — „con
ducătorii vor fi desemnați prin tragere 
la sorți înaintea alergării**. Măsura do
rește desigur să regleze — oarecum — 
gradul de autenticitate a probelor șt 
ca atare — măcar ca intenție — devine 
lăudabilă. Dar punerea ei în practică 
prezintă dificultăți.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I, Fri
zura (I. Oano) 35, Reactor, simplu 3, 
ordinea 48 : Cursa II, Veturia (C. An
ton) 33,9, Crina, simplu 3, event 67,
ordinea 114 ; Cursa III, Satin (S. Ona- 
che) 33,6, Hîrca, simplu 3, event 15,
ordinea 24 ; Cursa IV, Medalion (V. 
Pătrașcu) 36,7, Friu, simplu 3, event 14, 
ordinea 40, triplu cîștigător 145 ; Cursa 
V, Petala (G. Solcan) 35,2, Rețeta, O- 
(oman, simplu 6, event 53, ordinea 21, 
ordinea triplă 382 ; Cursa VI, Hatîr (Gr. 
Nica) 32,5, Manșeta, simplu 4, event 
M, ordinea 16, triplucîștigător 1622 ; 
Cursa VII, Hăulit (I. Florea) 31,4, Jug, 
Orion, simplu 4, event 44, ordinea 58, 
ordinea triplă 732 ; Cursa VIII, Melițar 
(N. Boitan) 39,2, Balerin, simplu 7, event 
20, ordinea 14, ----- ~
austriac ridicat 
o fost cîștigat 
o lei 14 076. 
geri ; Rapsod.

Niddy DUMITRESCU

tiiplucîștigător 744. Pariul 
la suma de lei 28 152 

de un buletin cu 6 cai 
Report : 14 076. Retra-

divizia de hochei DINAMO Șl STEAUA LA AL ȘAPT
în ambele sale eșaloane valo

rice, Divizia de hochei promite un 
finiș interesant. Atenția este, de
sigur, îndreptată mai ales către 
grupa A, unde eternele rivale, 
Dinamo ,! ~
preajma celei de a șaptea întâlniri 
din acest sezon, se află în continu
are despărțite de o diferență mi
nimă. Dar iată

și Steaua, ajunse în

clasamentul :
1. DINAMO 20 15 4 1 132- 65 34
2. Steaua 20 15 3 2 118- 44 33
3. Sport Club 20 5 1 14 60-121 11
4. Dunărea 20 1 0 19 58-138 2
Să reamintim Și rezultatele ce-

Buruiană (Dinamo) 30:33,0, 
taie :
15,12 
66,68 
(h.c.
65,62 
leria 
lungime : Dorina Cătineanu (C.A.U.) 
6,23 m, Maria Ionescu (C.A.U.) 
6,20 m (junioara Elena Ivan a 
realizat 5,96 m), disc : Argentina 
Menis (Dinamo) 59,36 m ; JUNIORI 
II : băieți: 100 m : M. Pîrvan 
(Șc. sp. atletism) 11,4, greutate : 
C. Marin (Progresul) 
FETE : lungime : Vali
(C.S. Școlar) 5,27 m, (Nicolae D. 
NICOLAE — coresp.)

★
Fondiștii de la C.S.U. Oradea au 

participat la un concurs de mara
ton redus (25 km) desfășurat la 
Berlin, la al cărui start au fost 
prezenți 160 de concurenți din

Cehoslovacia, Polonia și R.D. Ger
mană. Comportîndu-se excelent, a- 
lergătorii români au ocupat prime
le două locuri la individual, prin 
Mie Cioca 1.19:46 (nou record al 
traseului) și Constantin Ștefan 
1.19:55 — pe locul trei s-a clasat 
Ronald Winkler (RJ>. Germană), 
situat pe locul șase in proba de 
maraton la campionatele europe
ne de la Roma — ciștigind și în
trecerea pe echipe.

★
Aflată într-un stagiu de pregă

tire la Budapesta. Virginia Ioan a 
participat la un concurs de verifi
care, obținînd un rezultat promi
țător pentru debutul de sezon — 
1,84 m.

lor 6 jocuri anterioare dintre frun
tașe : Dinamo — Steaua 4—5, 3—2, 
3—3, 5—3, 3—3, 1—1. Așadar, li
derii au cîștigat două meciuri, au 
pierdut unul, trei terminîndu-se 
la egalitate. Golaveraj : 19—17.

Partida de astăzi, de la Miercu
rea Ciuc, este deci foarte impor-

tantă. In cazul unei victorii a di- 
nanjoviștilor, ei intră în posesia 
titlului. Dar, dacă rezultatul va fi 
egal, sau dacă Steaua va cîștiga 
acest joc, atunci echipa campioană 
va fi cunoscută abia sîmbătă, oda
tă cu ultima confruntare dintre 
protagoniste. Oricum, spectatorii 
din Miercurea Ciuc au prilejul să 
asiste la un derby atractiv care, 
sperăm, se va ridica la un bun 
nivel tehnic, superior celui arătat 
în recentele jocuri de la București.

în grupa B, care își consumă 
ultimul act pe patinoarul acoperit 
din Capitală, se dă o luptă acer
bă între trei echipe pentru evita
rea ultimului loc. De fapt „lanter
na roșie” a hocheiului nu este 
chiar atit de... grea. Indiferent 
care din cele 3 formații ar fi ul
tima în grupă, este greu de pre
supus că ea va pierde barajul cu

cîștigătoa 
mult o | 
sonală a 
lor de al 
ton. I

ClasiuJ 
de astăz|

5. Agro
8. Lycej
7. Tima
8. A.S.B 
(La pil

rezultatei 
7 4 — 24

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

13,76 m, 
Ioncscu

A început campionatul de tenis pe echipe
CONSTRUCTORUL BRAILA - U.T. ARAD: 9-3 (seria a ll-a)
BRAILA, 28 (Prin telefon). Au 

început întrecerile primei etape a 
campionatului republican de tenis 
pe echipe, seria a Il-a. Formația 
Constructorul din localitate a pri-

mit replica arădenilor. După 12 
meciuri (două partide de simplu 
și una de dublu se vor juca la 
data de 9 mai) scorul arată astfel : 
Constructorul — U. T. Arad 9—3.

Trebu 
venire 
care, rd 
cap, lud 

grupl 
mull 
cu tl 
se i 

Dar, esl 
cum... I

Astăzi 
loc med 
rea și J 
BuC’.iiW 
— Tufll 
Mîine : I 
mo — 1 
I irnai al

în
cu
Și
să

MINI-VACANȚA PE LITORAL!
1—4 moi minl-vaconțâ pe litoral ! Peisoj inedit de primăvară, 

atmosferă marină de puritate maximă. Plajă solitară, piscine aco
perite și descoperite, cu apă încălzită. Multiple posibilități de dis
tracții în restaurante și discoteci. Plimbări de agrement cu vapo
rașe, yole, bărci, hidrobiciclete, șalupe.

Terenuri de sport, bowlinguri, jocuri mecanice, parcuri de dis
tracții. Excursii la străvechi vestigii de civilizație și obiective turis
tice din Dobrogea. Locuri în cele mal elegante și confortabile 
hoteluri din stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Mangalia.

Prețuiri avantajoase de- extrasezon.
înscrieri la OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM sau direct in 

stațiuni.

Cîteva rezultate : C. Curcă — 
M. Crișan 4—6, 6—2, 4—6 ; N. Mi- 
rea — N. Cociuban
6—1 ; L Liviu — I. Crișan 6—4,
6— 2 ; R. Popescu — A. Nicolescu
7— S, 6—3 ; Cornelia Tureac — 
Dorina Brăștin 3—6, 1—6 ; Gabri
ela Dinu — Dorina Brăștin 1—6, 
0—6. Următoarea etapă va avea 
loc în zilele de 29—30 aprilie : 
Constructorul — Electrica Timi
șoara.

6—2, 3—6,

PUBLITURISM

T. ENACHE — coresp.

BASCHET

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ARE LQC LA BUCUREȘTI PRIMA 

TRAGERE SPECIALA LOTO A ANULUI. 
Tragerea se va desfășură în sala Clu
bului Finanțe Banei din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la 
continuare va rula un film 
trarea gratuită.

Rezultatele tragerii vor fi 
prin radio

VOR ANUNȚA LA TIMP - AMĂNUNTE 
LA AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT I

și televiziune in

★

ora 18. In 
artistic. In

transmise 
cursul serii.

LA toro - PRONOSPORT I 
CU DATA DE 7 MAI 1975

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 23 

APRILIE 1975

NOUTAȚI
INCEPIND
LA PRONOEXPRES, 9 MA| 1975 LA LOTO 
Șl 11 MAI 1975 LA PRONOSPORT, LA 
TRAGERILE Șl CONCURSURILE OBIȘ
NUITE, CU O SINGURA VARIANTA S€ 
POATE CIȘTIGA UN AUTOTURISM DA
CIA 1300 - SAU AL1E TIPURI CE SE

Extragerea I; categoria 1 : 1 
variantă 25% a 50.000 lei ; și 3 
variante 10% a 20 000 lei; cat. 
2: 1 variantă 25% a 6.708 lei 
și 16 variante 10% a 2.683 lei; 
cat. 3 ; 16,05 a 3.058 lei; cat. 4 : 
37,25 a 1.317 lei ; cat. 5 : 128 a 
383 lei; cat. 6 : 3.451,55 a 40 lei.

Extragerea a Il-a : categoria 
A : 1,10 variante a 50 000 
cat. B : 8,45 a 6.884 lei;
35,80 a 1.625 lei ; cat. D : 
a 60 lei ; cat. E : 97,10 a 
cat. F : 2.109,95 a 40 lei.

Report 
lei.

categoria A

Report categoria 1; 818.302 lei

lei; 
cat. C: 
1.592,40 
200 lei;

865.880

★
de 50.000 lei de la ca- 
a fost obținut de Pe-

Cîștigul
tegoria 1 
trescu Nicolae din comuna Ian- 
cu Jianu, jude.țul Olt,

INCcPIND
MIERCURI și p:..' 

duminică, sala Floreasca din Capitală 
va găzdui turneul final ai diviziei de 
școlari șl juniori ediția 1974-75. In 
această ultimă fază a competiției par
ticipă următoarele echipe : Șc. sp. Cluj- 
Napoca, Șc. sp. Constanța, Lie. Bolyai 
Tg. Mureș, Dinamo București, Șc. sp. 
Arad, Lie. nr. 35 Buc. ( -
sp. Ploiești, Șc. sp. 2 L_„ 
biu, Olimpia-Constructorul 
Bolyai Tg. Mureș, Lie. i 
(feminin).

BOX
Prima reuniune __________ _____ ______
în aer liber la Brăila a prilejuit întîl- 
nirea dintre o selecționată a cluburilor 
Voința și echipa Start din Polonia. Pu- 
giliștii români au obținut victoria cu 
14—8. Din cele 11 partide desfășurate 
s-au remarcat întîlnirile M. Teofil — VI. 
Jucinski șî FI. Bobe — M. Andrajei, în 
care primii au cîștigat la puncte, lată 
celelalte rezultate : Șt. Băiatu p. dese. 
R. Kuzeski, Gh, Săbădău b.ab. 2 Kortas, 
V. Bandarică b.ab.2 R. Dimiskiewicz, 
M, Mardare m.n, cu J. Gradkowski, C.

pinâ
Dumitre 
lache i 
Wisniev 
Preoțea

(masculîn) și Șc. 
Buc., Șc. sp. Si- 

I Buc., Lie. 
nr. 4 Oradea

SELECȚIONATA VOINȚA 
START (Polonia) 14—S. 
pugilisticâ desfășurată

CAIA
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ciștilor 
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Roma, I
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va paJ 
diționcl 
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Zolțan



Iural pe o vreme nefavorabilă 1
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La sfirșitul celor 8 curse, F.R. 
ciclism a alcătuit un clasament 
general al cupei. Pe primul loc s-a 
situat SORIN SUDITU (OLIMPIA- 
CONSTRUCTORUL). Lui i-a fost 
decernată „CUPA F.R.C.". Juniorii 
au concurat și ei la ultimele sec
vențe ale acestei întreceri, în pro
be special organizate. Clasamen
tele generale se prezintă astfel :

Juniori mari : 1. ANDREI AN
TAL (CIBO Brașov) ; 2. Ion Lazăr 
(C.S.M. Cluj) ; 3. Alexandru Vlăs- 
taru (C.S. Brăila) ; juniori mici : 
1. ION VINTILA (PETROLUL 
PLOIEȘTI) ; 2. Viorel Zahiu (C.S. 
Brăila) ; 3. Florin Nagy (Voința 
Ploiești). Constatăm din nou, cu 
plăcere, intensa activitate de ridi
care a noilor cadre în ciclism ce 
se desfășoară într-o serie de cen
tre provinciale cum sînt Brăila, 
Brașov, Ploiești, Cluj, Timișoara, 
Galați. O altă constatare generală, 
care s-a impus cu prilejul acestei 
întreceri, este buna pregătire a 
majorității rutierilor. Desigur, a- 
ceasta este urmarea intenselor pre
parative efectuate in perioada de 
iarnă. în aceste condiții, așteptăm 
performante tot mai bune de la 
reprezentativele noastre naționale.

Hristache NAUM
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Pe pista de la Alma Ata 
DINAMOVISTII BRAȘOVENI ă •>

AU STABILIT
NOI RECORDURI 

DE PATINAJ
Un grup de patinatori de vi

teză aparținind clubului Dinamo 
Brașov, condus de antrenorul Er
nest Ulrich, a participat la patru 
concursuri desfășurate pe pista 
artificială de la Alma Ata. După 
prima reuniune unde au îmbună
tățit șapte recorduri republicane 
(pe care ziarul nostru le-a inserat 
Ia timpul cuvenit), dinamoviștii au 
avut o comportare ascendentă, do- 
borînd încă 15 recorduri la diferite 
categorii de vîrstă. Se cuvine să 
subliniem îndeosebi evoluțiile ju
niorilor Andrei Erdelyi și Ladislau 
Fokt care sînt autorii unor recor
duri de seniori, amîndoi reușind 
să îndeplinească norma de clasă 
internațională. Iată rezultatele res
pective :

A. Erdelyi la 3 000 m — 4:48,3 
(rec. egalat de seniori, v. r. de 
jun. I 4:52,8), 5 000 m — 8:24,0 
(v.r. jun. I 8:25,81), 10 000 m — 
17:19,0 (v.r. sen. 17:30,1; v.r. jun. 
I 17:40,2), pollution — 193,400 p 
(v. r. sen. 195,571 p ; v. r. jun. I 
202,730 p) ; L. Fokt la 500 m — 
42,4 (v. r. jun. I 42,5), poliatlon de 
sprint 174,975 p (v. r. sen. 176,160 
p ; v. r. jun. I 176,175 p) ; A. Var
ga Ia triatlon 138,57 p (v. r. jun. II 
144,783 p) ; R. Neculicioiu la 500 m 
46,2 (v. r. copii I 47,5), 1000 m — 
1:37,13 (v.r. copii I — 1:40,6),
biatlon — 97,790 p (v. r. copii I 
— 97,800 p). poliatlon de sprint — 
197,365 p (v.r. copii I — 204,390p).
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• Simbâtâ 3 mai, ora 16,55 : 

Fotbal : Steaua — Universitatea Cra
iova (Divizia A — transmisiune di
rectă de la stadionul Steaua).

• Duminică 4 mai, ora 
Rugby : Spania — România (Cam
pionatul european, transmisie direc
tă de la Madrid).
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120 kg la smuls, 155 kg la aruncat și 
275 kg la total (cat. supergrea) la ju
niori mici, lată campionii în ordinea ca
tegoriilor : C. Chivu (Olimpia Construc
torul Buc.) — 205 kg ; V. Lucaci (Șc. 
sp. Viitorul Cluj-Napoca) 210 kg ; I. 
Buta (C.S.M. Cluj-Napoca) 232,5 kg ; 
M. Pallos (Steaua) 260 kg ; F. Biro (Clu- 
jana) 255 kg ; V. Căpriceru (Steaua) 
282,5 kg ; C. Mathe (Clujano) 300 kg ; 
I. Szalma (C.S.M. Cluj-Napoca) 307,5 
kg ; B. Jakob (Clujana) 245 kg. La ju
niori mici au cîștigat C. Mates (C. S. 
Onești-Gh. Gheorghiu Dej), I. Turac 
(C.S.M. Cluj-Napoca), E. Chivu (Gloria 
Bistrița), N. Bartha (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca). Șt. Cserei (Șc. sp. Viitorul Cluj- 
Napoca), Gh. Szerestely (C.S.M, Cluj- 
Napoca), L. Ghecu (Dunărea Galați), 
Șt. Csaba (Clujana) și Z. Racz (Meta- 
lochimica Tg. Mureș). La culturism au 
cîștigat M. Purdilâ (Steaua). C. Bebeșe- 
lea (Șoimii Sibiu) și D. Remultan (E- 
nergia Buc).
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DIVIZIA A. în etapa o
3-a din cadrul primului 

A, seria I, Progresul a în-
POLO
tur al Divizei
trecut pe Școlarul (lipsită de doi titu
lari) cu 5-2 (1-0, 1-O, 0-1, 3-1). Cla
samentul după acest tur :. .. . — . .. 3

3
3
3

1. Voința Cluj-Napoca
2. Progresul Buc.
3. C.N.U. Buc.
4. Școlarul Buc.

3 0 
2 0 
0 1 
0 1

0 22-15
1 16-14
2 12-16
2 12-17
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4
1
1
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PLOAIA ȘI „PLOAIA DE GOLURI
(Urmare din pag 1)

zisă a retrogradării : Steagul roșu 
a coborît între două dintre mai 
vechile ocupante ale acestor pozi
ții nedorite — Politehnica Iași și 
F. C. Galați — în vreme ce Chi
mia Rm. Vilcea reușește evadarea 
din zonă. E primul efect al „fru
moasei primăveri" a vîlcenilor, ale 
căror ambiții, puternic anunțate, 
i-au văzut și pe colegii de sufe
rință, jucătorii din Iași și Galați, 
forțînd etapă de etapă spre a anu
la și ei efectele unei toamne in 
care acest „trio“ a evoluat foarte 
șters. Desfășurarea generală a în
trecerii, in această parte a clasa
mentului, acele „crize subite" în 
care cad — de la o etapă la alta — 
formațiile din locurile învecinate, 
face ca anticipările în privința 
deznodămîntului să devină mai di
ficil de formulat cu cit... înaintăm 
spre final. Deși ar fi fost de aștep
tat ca fiecare etapă să aducă cît 
de cit lumină și claritate in aceas
tă așa de încordată dispută. „Run
da" a 26-a a venit — e drept — 
cu puțină liniște în tabăra argeșe
nilor, beneficiarii unui „punct de 
aur" in jocul cu Sportul studen
țesc. în plus, golaverajul pozitiv 
ajută formația condusă de Florin 
Halagian să se plaseze in fruntea 
tuturor echipelor cu același număr 
de puncte. Plutonul acesta, de la 
24 de puncte în jos, e direct im
plicat în lupta pentru evitarea re
trogradării ; dar situația e valabilă

numai pentru actualul clasament. 
Ce „victime" noi va face etapa 
următoare ? Cind cifra de 24 de 
puncte nu va mai fi o 
„linia siguranței" urcind

graniță, 
mereu...

CLASAMENTUL
„GHETEI DE AUR“

Situația la zi în clasamentul 
„Chetei de aur“, după consumarea 
etapei de duminică in campionate
le europene :

I. YAZALDE (Sporting Lisabo
na) 30 goluri (2 etape).

2. Gells (Ajax) 29 (2 etape).

3. Onnis (Monaco) 28 (5 etape).

4. Riedel (Anvers) 26 (2 etape).

5—6. GEORGESCU (Dinamo) 25 
(8 etape) ; Van den Kuylen (Eind
hoven) 25 (2 etape).

7. Holmstroem (B.K. Copenhaga) 
24 (încheiat).

8—9. Koens (Racing White) 23 
(2 etape) ; Simonsen (Ostende) 23 
(2 etape).

10—12. Heynckes (Borussia 
Monch.) 21 (6 etape) ; Kreuz (Fe- 
yenoord) 21 (2 etape) ; Me Donald 
(Newcastle) 21 (încheiat).

Să notăm replica fotbaliștilor 
din campionatul belgian. Riedel, 
care a fost omis în clasamentul 
trecut — în telex-ul „France Foot- 
ball“-ului — urcă pe locul 4, el 
mareînd 2 goluri în etapa de du
minică, dar posibilitățile lui de as
censiune sînt limitate, deoarece 
mai are de jucat doar 2 meciuri. 
Yazalde și Onnis au rămas cu a- 
celeași cifre, ca urmare a meciu
lui Franța — Portugalia.

ACTUALITĂȚI
«» ASTAZI, ÎN GIULEȘTI : RA

PID — SPARTA PRAGA. Meci atrac
tiv astăzi, de la ora 16,30, pe sta
dionul Giulești. Echipa Rapid, liderul 
seriei a n-a în Divizia B, întîlnește, 
într-un joc amical internațional, cu
noscuta formație Sparta Praga, care 
activează în prima divizie a Ceho
slovaciei. Joi, oaspeții evoluează la 
Buzău în compania echipei locale, 
Gloria. In ultima partidă, Sparta în
tîlnește la 6 mai pe Sportul studen
țesc (organizatoarea turneului).
• MiîNE PE T.M.B. A devenit o 

obișnuință pentru T.M.B. ca la mij
loc de săptămînă să primească vi
zita unei divizionare A. Mîine, de la 
ora 16,30, divizionara C va evolua 
în compania echipei Dinamo.
• ECHIPA ETAPEI. Alcătuită pe 

baza notelor obținute de jucători, 
echipa etapei a XXVI-a se prezintă 
astfel : CLIPA — GLIGORE, PEXA, 
BORZ, I. NICU — DONOSE, CÎM- 
PEANU II, SIMIONAȘ — SALCEA- 
NU, DANILA, I. MUREȘAN,
• GOLGETERII DIVIZIEI B după etapa

a 24-a : SERIA I : BOTEZ (S.C. Bacău) 
— 16 goluri, Rontea (Progresul Brăila) — 
12 goluri, Corendea (S. C. Tulcea), Ava- 
silichi (Foresta Fălticeni) — 10 goluri, 
Pană (S. C. Bacău), Manolache (Știința 
Bacău), Luncovschi (Foresta Fălticeni), 
Nica (Celuloza Călărași) — 9 goluri. 
SERIA a ll-a : MORARU (Gaz Metan 
Mediaș) — 15 goluri, Neagu (Rapid),
Georgescu (Metalul Buc.) — 12 goluri,
Sava (C. S. Tîrgoviște) - 11 goluri. Ma
nea (Rapid) - 10 goluri, I. Stelian (Fla
căra Moreni) — 9 geluri.

SERIA a lll-a : COTEC (C.F.R. Timișoa
ra, în prezent la „Poli" Timișoara) — 
14 goluri, Kun II (F. C. Bihor) 13 goluri, 
Schiopu (Corvinul) - 11 goluri, Florescu 
(F. C. Bihor), D. Ene (Vulturii Textila), 
Budai (Victoria Cărei) — 9 goluri.

TĂTARU, SĂLCEANU...!

subiec
te’ tului nr. 1 ai fotbalului nos- 
JL tru, acum, și în zilele ur

mătoare : comportarea cotn- 
ponenților Iotului și unele perspec
tive ale selecționării pentru jocul 
cu Danemarca. în „familia" por
tarilor a intervenit o accidentare, 
lorgulescu, așa că Purcaru trebuie 
să se pregătească pentru eventua
litatea de secund al lui Răducanu. 
Dobrin a evoluat, convingător în a 
doua repriză a partidei de la 
București și faptul trebuie să ne 
facă să ne gîndim că, pe teren pro
priu, omiterea lui din lotul repre
zentativ poate constitui o eroare. 
Uităm, oare, că in meciurile din 
ultimii ani, cu Taracter decisiv, eu 
Cehoslovacia și Ungaria, de pildă, 
internaționalul din Pitești a avut 
prezențe determinante pentru re
zultat ? A-l avea țn lot, pe banca 
rezervelor chiar, nu e dec.it un 
ciștig. Citeva cuvinte despre forma 
foarte bună lui Dumitru, pe care 
ii regăsim — acum — ca in zilele 
meciurilor „El Mundialului". E o 
premiză aceasta, nu numai de or
din moral, in declanșarea pregăti
rilor pentru jocul cu Danemarca 
prevăzută pentru luni. E și o bază 
de plecare în construirea ideii de 
joc pentru intilnirea de Ia 11 mai 
cu un adversar așa de incomod 
pentru echipele noastre reprezen
tative.

Finalul să-I dedicăm 
tului 
tru,

ETAPA
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Există în cronice etapei care a trecut un raport cifric foarte 
sugestiv. Duelul direct dintre echipele fruntașe Dinamo, 
F.C.M. Reșița și Steaua, pe de o parte, și necăjitele team- 

uri din subsolul clasamentului — F. C. Galați, Chimia și Politeh
nica lași, pe de altă parte, s-a încheiat cu un succes total pen
tru echipele care traversează din greu «puntea suspinelor".

Sigur că intr-un campionat există nenumărate zig-zaguri", care 
fac din ciștigătorul de astăzi înfrîntul de mîine. Aceste zig-zaguri 
se .explică în general prin legea inevitabilă a jocului susținut acasă 
și în deplasare, deși e chinuitor de greu să explici, oricită largheță 
ai avea, „saltul" gălățenilor de la 1—4 cu F. C. Constanța la 2—1 
cu Dinamo, ori „saltul" Stelei de la un 3—0 cu Jiul la 0—2 cu 
Chimia, aceeași Chimie care ar fi putut primi nouă-zece goluri in 
fața lui Dinamo, cu numai trei zile în urmă, care Dinamo, la Galați 
ș.a.m.d.

Ce vrem să demonstrăm, de fapt, prin această confruntare de 
rezultate și de comportări ? Vrem să afirmăm, dilatind puțin pre
misa, că echipele noastre joacă deseori un meci de fotbal înainte 
de disputarea fui, încărcîndu-se cu o stare psihică din care e greu 
să mai apară un element nou. F C. Galați a plecat la Constanța 
conștientă de faptul că nu va putea trece peste voința de victorie 
a gazdelor. Dinamo a apărut la Galați in starea psihică ambiguă 
a echipei care domină detașat campionatul și care n-ar putea 
contracara apriga dorință de victorie a unei echipe cvasicondom- 
tate. Steaua a intrat și ea în stereotipul psihic ol echipei care nu 
poate face mare lucru în afara stadionului său. Exemplele ar 
putea fi continuate, dar nu mai este cazul.

Performanța codașelor in etapa trecută corespunde aceluiași 
mecanism psihic. In cele trei jocuri susținute cu echipele fruntașe, 
Chimia, F. C. Galați și „Poli" lași au reușit să adune, în 90 de 
minute, toată vigoarea irosită — deseori — de-a lungul a 25 de 
etape, și asta în ziua cînd au ajuns realmente cu cuțitul la os : 
orice contraperformanță ar fi însemnai, inevitabil, sfirșitul.

Pentru a aduce încă un argument în favoarea labilității psi
hice deosebite a echipelor și jucătorilor noștri, să mai amintim că 
— deloc întîmplător — Sălceanu și Tătaru au făcut două partide 
mari in compania echipelor care s-au despărțit de ei fără o de
plină justificare. Acest sentiment de frustrare a făcut din atît de 
contestații Tătaru și Sălceanu doi eroi de-o zi, care au jucat dumi
nică unui dintre cele mai mari meciuri ale vieții lor de fotbaliști.

Care ar fi concluzia ?
Aceea că factorul psihic continuă să aibă un rol capital în fot

balul nostru, explicîndu-i in mare măsură victoriile și înfrîngorile. 
Acest factor psihic care a făcut din prematurul gol al lui Velas
quez, la Madrid, premisa eliberatoare a unui rezultat de onoare. 
Acest factor psihic care trebuie tratat cu mult mai mult... suflet.
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A XXI-a, IN DIVIZIA C

C I L. SIGHET ȘI-A CONSOLIDAT POZIȚIA DE LIDER 
SERIA A X-aCONDUCE CU 9 PUNCTE ÎN

• fn două serii s-au schimbat fruntașele : MEVA Drobeta Tr. Severin 
(in dauna Minerului Motru) — seria o Vll-a, ți Metalul Oțelu, Roșu 
(Unirea Tomnatic) — in seria a Vlll-a • Scorul etapei : Electromo

tor Timișoara — Crișana Sebiș 10—1
seria I

Foresta Moldovrța — Danubiana 
Roman 1—1 (0—1), Constructorul Bo
toșani — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 1—0 (1—0), Dorna Vatra Don- 
nel — Sportul muncitoresc Suceava 
s-a întrerupt In mln. 24 la 1—o, A- 
vîntul Frasin — Laminorul Roman 
2—2 (0—1), Metalul Rădăuți — Ni- 
collna Iași 9—0 (4—0), Victoria Ro
man — Minerul Gura Humorului 
0—0, Cristalul Dorohol — Unirea Iași
1— 0 (1—0), Constructorul Iași —
C.S. Botoșani 0—2 (0—1).

Pe primele locuri după etapa a 
XXI-a : L C.S. BOTOȘANI 32 p 
(46—16), 2. Danubiana Roman 25 p 
(29—20), 3. A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 24 p (37—27)... pe ultimele: 
15. Sportul muncitoresc Suceava 15 
p (21—31), 16. Nicolina lași 8 p 
(20—46).

SERIA A II-A
Partizanul Bacău — Cimentul Bi- 

caz 3—1 (1—0), Hușana Huși — Trac
torul văleni 2—o (1—0), Textila 
Buhuși — Minerul Comănești 0—1 
(0—1), — s-a jucat la Bacău, Bra
dul Roznov — Viitorul Vaslui 2—3 
(2—1), Rulmentul BIrlad — Letea 
Bacău 1—1 (1—1), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — Oituz Tg. Ocna 
0—0, Constructorul Vaslui — CAROM 
Gh. Gheorghiu-Dej 2—0 (1—0), Pe
trolul Moineștl — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej 3—0 (echipa Con
structorul a fost exclusă din cam
pionat).

Pe primele locuri : 1, VIITORUL 
VASLUI 3S p (42—15), 2. Petrolul
Moinești 33 p (39—11), 3. Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 28 p (33—11)... 
pe ultimele : 14. Hușana Huși 18 p 
(34—36), 15. Partizanul Bacău 13 p 
(21—47).

SERIA A 1H-A
Dinamo Focșani — Petrolul Te- 

leajen 1—0 (1—0), Victoria Florești
— Luceafărul Focșani 3—0 (1—0), 
Carpațl Sinaia — Chimia Buzău 0—0, 
Petrolistul Boldești — Olimpia Rm. 
Sărat 1—1 (0—0), Chimia Brazi — 
Petrolul Berea 7—0 (5—0), Avîntul 
Mîneciu — U.R.A. Tecuci 2—1 (1—0), 
Prahova Ploiești — Poiana Cîmpina
2— 1 (1—0), I.R.A. Cîmpina — Bujorii 
Tg. Bujor 4—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 32 p (48—11), 2. Chimia 
Brazi 28 p (44—19), 3. Poiana Cîm
pina 26 p (47—25)... pe ultimele :
15. Bujorii Tg. Bujor 13 p (30—61),
16. Dlnamo Focșani 11 p (36—63).

SERIA A IV-A
Rapid Fetești — Comerțul Brăila

1— 0 (1—0), Dunărea Cernavodă —
Tehnometal Galati 4—0 (1—0), Por
tul Constanța — Marina Mangalia 
0—0, Cimentul Medgidia — Știința 
Constanța 1—0 (1—0), Voința Con
stanța — I.M.U. Medgidia 0—0, Vii
torul Brăila — Electrica Constanța
2— 2 (0—1), Ancora Galați — Dunărea 
Tulcea 1—0 (0—0), Granitul Babadag
— Recolta Frecățel 5—0 (1—0).

Pe primele jocuri : 1. CIMENTUL 
MEDGIDIA 36 p (41—10), 2. Ancora 
Galați 31 p (34—16), 3. Electrica Con
stanța 29 p (42—24)... pe ultimele : 
15. Voința Constanța 15 p (27—40), 16. 

1 Recolta Frecățel 6 p (9—71).

SERIA A V-A
Triumf București — unirea Trico

lor București 2—2 (1—1), Flacăra ro
șie București — Electronica Bucu
rești 2—o (1—0). LO.R. București — 
Dunărea Giurgiu 0—2 (0—1), Auto
matica București — Azotul Slobozia 
3—1 (3—0), Voința Slobozia — Si
rena București 1—1 (0—0), Șoimii 
TAROM București — Tehnometal 
București o—l (0—0). Olimpia Giur
giu — T.M. București 2—1 (1—0) <
Larcraet București — 1PRECA Că
lărași 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. DUNAREA 
GIURGIU 31 p (37—12), 2. Unirea 
Tricolor București 28 p (33—20), 3.
Azotul Slobozia 26 p (33—27)... pe 
ultimele ; 14. I.O.R. București 15 p 
(18—26), 15. Voința Slobozia 15 p 
(ÎS—27), 16. Laromet București 14 p 
(18—42).

SERIA A VI-A
Chimia Găești — ROVA Roșiorii 

de Vede 1—1 (0—1), Unirea Drăgă- 
șani — Chimistul Rm. Vilcea 0—1 
(0—0), Viitorul Scornicești — Cetatea 
Tr. Măgurele 1—0 (1—0) — s-a ju
cat la Slatina, Dacia Pitești — Oțelul 
Tîrgoviște 1—0 (0—0), Chimia Tr. 
Măgurele — Textilistul Pitești 4—0 
(l—0), Vagonul Caracal — Vulturii 
Cîmpulung Muscel 2—1 (2—1), Pe
trolul Tîrgoviște — Lotrul Brezol 
2—1 (0—0), Cimentul Fieni — Re
colta stolcănești 4—0 (1—0).

Pe prunele locuri : 1. CHIMIA
TR. MĂGURELE 31 p (48—16), 2.
ROVA Roșiorii de Vede 30 p (36—19), 
3. Oțelul Tîrgoviște 24 p (28—23)... 
pe ultimele : 15. Vagonul Caracal 
16 p (24—29), 16. Textilistul Pitești 
8 p (11—43)

SERIA A VH-A
Minerul Lupeni — Metalurgistul 

Sadu 1—0 (0—0), Steagul roșu Ple- 
nița — Progresul Strehala 1—0 (1—0), 
Progresul Băileștl — Dlcma Orșova
2— o (1—0), Dunărea Calafat — C.F.R. 
Craiova 4—2 (2—1), Progresul Cora
bia — F.O.B. Balș 1—1 (1—1), A.S. 
Victoria Craiova — C.I.L. Drobeta 
Tr. Severin 1—3 (0—2), MEVA Dro
beta Tr. Severin — Minerul Motru 
1—0 (1—9), Cimentul Tg. Jiu — Mi
nerul Rovinari 1—o (1—0).

Pe primele locuri : î. MEVA DRO
BETA TR. SEVERIN 29 p (26—14), 
2. Minerul Motru 27 p (35—1G), 3. 
Minerul Lupeni 26 p (31—20)... pe 
ultimele : 15. Progresul strehaia 14
p (16—44), 16. Steagul roșu Plenița 
12 p (20—47).

SERIA A VIII-A
Minerul Ghelar — Unirea Tomna- 

lic 2—1 (0—1), Ceramica Jlmbolla — 
Strungul Arad 1—0 (1—0), Știința Pe
troșani — Metalul Bocșa 1—0 (0—0), 
Constructorul Arad — Progresul Ti
mișoara 1—1 (0—0). Electromotor Ti
mișoara — Crișana Sebiș 10—1 (5—0), 
Unirea Sînnicolau Mare — Minerul 
Oravița 2—o (2—0), Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Teliuc 4—o (1—0), 
C.F.R Simeria — C.F.R. Caransebeș
3— 0 (3—0).

Pe primele locuri : I. METALUL 
OȚELU ROȘU 29 p (37—13), 2. Uni
rea Tomnatic 29 p (37—16), 3. Mine
rul Ghelar 24 n (32—21)... pe ulti
mele : 13. Metalul Bocșa 17 p (23—29), 
14. Minerul Teliuc 17 p (16—23), 15. 
Minerul Oravița 17 p (17—29), 16. 
Crișana Sebiș 14 p (14—45).

SERIA A IX-A
Recolta Salonta — Minerul Bihor 

1—0 (0—0), Construcții montaj Cluj- 
Napoca — Dermata Cluj-Napoca 0—2 
(0—2), C.I.L. Blaj — Textila Sebeș 
0—0, Cimentul Turda — Arieșul Câm
pia Turzii 4—1 (3—0), Voința Oradea
— Olimpia Oradea 1—3 (1—2), Mi- 
naur Zlatna — Aurul Brad 1—o 
(0—0), Soda Ocna Mureș — Dacia 
Orăștle 0—1 (0—1), Unirea Alba Iulia
— Constructorul Alba Iulia 1—o
(0-0).

Pe primele locuri s 1. OI.TMPI \ 
ORADEA 32 p (43—17), 2. Dacia O- 
răștie 31 p (32—13), 3. Minerul Bihor 
26 p (45—25)... pe ultimele : 14. Ci
mentul Turda 15 p (24—36). 15. M - 
naur Zlatna 15 p (18—31), 16. C.I.L. 
Blaj 15 p (28—47).

SERIA A X-A
C.I.L. Slghetu Marmațiel — Some

șul Satu Mare 2—0 (1—0), Minerul 
Bălța — Bihoreana Marghlța 5—1 
(4—1), CUPROM Baia Mare — Mi
nerul Băiuț 0—0, Minerul Cavnic — 
Unirea Tășnad 7—2 (4—1). Oașul Ne
grești — Minerul Baia Borșa 2—0 
(1—0), Armătura Zalău — Minerul 
Suncuiuș 5—0 (2—0), Bradul Viseu — 
Victoria Zalău 2—0 (1—0), Rapid Ji
bou — Voința Cărei 5—2 (3—1).

Pe primele locuri: 1. C.LL. SIGHETU 
MARMAJIEI 36 p (48—4), 2. Armă
tura Zalău 27 p (35—16), 3. Minerul 
Cavnic 27 p (40—22)... pe ultimele : 
15. Unirea Tășnad 16 p (24—41). 16. 
Victoria Zalău 15 p (18—39).

SERIA A XI-A
Unirea Dej — Minerul Rodna 4—0 

(2—0). Minerul Bălan — Viitorul Tg. 
Mureș 4—0 (4—0), C.I.L. Gherla —
Gloria Bistrița 0—o, A.S. Miercurea 
Ciuc — Chimica Tlrnăveni 1—2 (0—1), 
Viitorul Gheorghieni — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 6—o (2—0), Foresta Bis
trița — Lacul Ursu Sovata 1—0 
(0—0). C.F.R. Sighișoara — Avîntul 
Reghin 4—0 (2—0), Metalul Copșa
Mică — Vltrometan Mediaș 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
BISTRIȚA 33 p (53—7), 2. Unirea 
Dej 30 p (38—20), 3. Viitorul Gheor
ghieni 28 p (51—25)... pe ultimele : 
15. Minerul Rodna 15 p (19—37). ie. 
Unirea Cristuru Secuiesc ii p 
(14—40).

SERLA A XI1-A

Măgura Codlea — Minerul Baraolt 
2—0 (2—0), Forestierul Tg. Secuiesc
— Carpațl Covasna 3—0 (1—0). Pro
gresul Odorhet — Unirea Sf. Gheur- 
ghe 1—0 (0—0), Torpedo Zărnești — 
Carpațl Brașov 1—0 (1—0), Textila 
Cisnădie — Nltramonla Făgăraș 2—1 
(0—1), I.CJ.M. Brașov — Caralmannl 
Bușteni 3—1 (2—0), Chimia Or. Vic
toria — Inter Sibiu 1—0 (0—0), U.P.A. 
Sibiu — Precizia Săcele 3—0 (1—o).

Pe primele locuri : 1, NITKAMO- 
NIA FAGARAȘ 31 P (53—16). 2.
I.C.I.M. Brașov 25 p (30—19), :i. Uni
rea St. Gheorghe 25 p (30—27)... pe 
ultimele : 15. Minerul Baraolt 12 p 
(21—55), 16. Carpațl Covasna 7 p
(10—53).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către corespondenții noștri voluntari 
«lin localitățile respective.



Campionatele europene de lupte greco-romane

SPORTIVII ROMÂNI AU ORȚINUT
NOI VICTORII PREȚIOASE

LUDWIGSHAFEN, 28 (prin te
lex). La „Friedrich Ebert — Halle" 
au continuat întrecerile campiona
telor europene de lupte greco-ro- 
mane cu partidele din tururile doi 
și trei. Duminică noaptea, în tu
rul doi, majoritatea reprezentan
ților noștri s-au comportat remar
cabil, obținind victorii prețioase. 
Constantin Alexandru (cat. 48 kg) 
l-a învins prin descalificare pe po
lonezul J. Kosinski, în minutul 
7.13, cînd conducea Ia puncte cu 
scorul categoric de 20—1. Tot prin 
descalificare a cîștigat și tînărul 
Ștefan Rusu (cat. 68 kg), în par
tida cu H. Wolter (R.D.G.). Fină 
in momentul în care a fost des
calificat pentru luptă pasivă, Wol
ter conducea cu 8—5, dar el n-a 
mal putut face față ritmului de 
luptă impus de reprezentantul ro
mân. O victorie asemănătoare a 
realizat și campionul nostru Nico- 
lae Martinescu (cat. 100 kg), în 
disputa cu polonezul A. Skrzydle- 
wski, pe care l-a dominat perma
nent, obligîndu-1 la o apărare exa
gerată, motiv pentru care a și fost 
descalificat la sfirșitul primei re
prize.

în cursul zilei do luni s-au con
sumat partidele din cadrul celui 
dc-al treila tur al competiției con
tinentale. Ca și în prima zi, Con-

AZI. ÎN SALA FLOREASCA

MECIUL REVANȘĂ 
ROMÂNIÂ - II. f. GERMANIA 

(tineret) IA VOLEI
Așa cum am mai anunțat, echi

pele reprezentative de tineret ale 
României și R. F. Germania, care 
se pregătesc pentru C.E. de volei 
din iulie, susțin astăzi, în sala 
Floreasca (ora 18), cea de a doua 
lor intilnire de verificare. Meciul 
prezintă interes, atît pentru faptul 
că formația oaspete s-a dovedit 
un adversar dificil pentru volei
baliștii noștri. In meciul de du
minică (scor 3—2 pentru România), 
cît și prin aceea că oferă posibi
litatea formării unei aprecieri mai 
clare a stadiului de pregătire a 
echipei noastre de tineret, la care 
antrenorul T. Tănase caută o for
mulă de bază închegată. Meciul 
va fi precedat de „amicalul" dintre 
lotul olimpic al României și Steaua 
(ora 16).

stantin Alexandru a evoluat din 
nou foarte bine, dovedind că este 
capabil să-și apere titlul de cam
pion european cucerit anul trecut, 
la Madrid. După ce cu salturi și 
tururi de cap Alexandru acumula
se un avantaj de 9—0 în meciul 
cu S. Ventas (Grecia), în primul 
minut al reprizei secunde, luptă
torul român i-a determinat pe ar
bitri să dicteze descalificarea ad
versarului său, care a fugit în re
petate rînduri de pe saltea pen
tru a evita o înfrîngere prin tuș. 
Dacă îl va învinge și pe sovieti- ’ 
cui Sumkov, campionul român are 
toate șansele să cucerească cea 
de-a doua centură de campion 
continental.

Ion Dulieă (57 kg) a obținut o 
prețioasă victorie (tuș min. 5) în 
fața sportivului bulgar B. Damia- 
nov, dar nu înainte de a realiza 
18 puncte tehnice, față de cele 3 
ale adversarului. Ion Păun (cat. 
62 kg) a fost învins la puncte 
(6—14) de sovieticul Kavkaev, 
campionul „en titre" al continen
tului. Cînd mai erau numai 12 se
cunde de luptă din partida Ștefan 
Rusu — B. Ciufudov (Bulgaria), 
sportivul român a fost descalificat, 
deși lupta era echilibrată, iar Ciu
fudov primise și el două avertis
mente. într-o situație asemănătoa
re a pierdut și Gheorghe Ciobo- 
taru (cat. 74 kg) întilnirea cu V. 
Zemkov (U.R.S.S.), deoarece n-a 
știut să insiste în momentele po
trivite, cînd și Zemkov primise 
două avertismente. Ion Enache 
(cat. 82 kg) a mai cîștigat un 
meci, făcînd astfel încă un pas 
spre podiumul de premiere. El l-a 
învins prin descalificare (min. 8,50) 
pe cehoslovacul M. Janota. N. 
Martinescu a fost liber în turul 3, 
iar Roman Codreanu l-a învins 
prin descalificare (min. 7,41) pe
R. Hecher (R.F.G.).
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ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
PARTICIPĂ LA „CUPA FEDERAȚIEI 

INTERNATIONALE DE TENIS
Anotimpul marilor călătorii în 

tenis a sosit. Ca și primăvara tim
purie din acest an, mai grăbit se 
arată și calendarul competițiilor 
internaționale. Primul start de an
vergură, în sezonul în aer liber, 
îl vor avea amazoanele sportului 
cu racheta. „Cupa Federației", a- 
devărat campionat mondial al te
nisului feminin, se dispută între 
5 și 11 mai, în localitatea Aix-en- 
Provence, din Franța.

Echipa noastră, participantă tra
dițională la întrecerea supremă a 
formațiilor feminine, își pregătește 
o nouă prezență, pe care o sperăm 
remarcabilă. în aceste zile, echi
pierele României se antrenează cu 
sîrguință pe terenurile roșii de la 
Dinamo. îndrumător neostenit și 
atent le este antrenorul emerit 
Marin Bădin, Căpitanul reprezenta
tivei. De fapt, sînt trei jucătoare 
binecunoscute tuturor : Mariana 
Simionescu, Florența Mihai și cam
pioana națională Virginia Iluziei. 
Aceasta din urmă pregătindu-și 
reintrarea după lunga pauză impu
să de o operație la menise. Absen
tează fosta campioană. Judith 
Gohn, care intre timp a devenit 
mamă.

Deci, un efectiv redus, dar sufi
cient de valoros pentru a se im
pune atenției. Mariana Simionescu 
și Florența Mihai abia s-au reîn
tors din lungul lor periplu dincolo 
de Ocean, unde au stat mai bine 
de două luni, participînd la Cir
cuitul internațional feminin. Men
ționăm : cu rezultate meritorii. 
Mariana Simionescu a jucat la 3 
turnee principale și la 5 din se
ria secundă (Satellite), disputînd o 
semifinală și fiind mereu prezentă 
în „sferturi". Printre învinsele sale 
se găsesc nume cu rezonanță, ca 
Isabel Fernandez, Leslie Charles,

Jill Schwickert, Renata Tomanova 
și altele. Florența Mihai, la prima 
ei participare la indoor-ul ameri
can, a disputat 11 turnee din 
„Mini-Satelllte", cîștigînd două din
tre acestea și fiind de alte două 
ori în finale.

Am asistat la unul din antrena
mentele fetelor noastre. Marin Bă
din — pe care colegii de la Dina
mo l-au sărbătorit nu de mult, în 
pragul apropiatei sale retrageri, 
după 25 de ani de activitate în 
cadrul clubului și aproape cinci

Tinăra Mariana Simionescu, una 
din „rachetele" reprezentativei 

noastre.

P. PURGE ÎNVINGĂTOR
ÎN „CUPA POZNAN" LA POPICE

La Poznan (Polonia) s-a dispu
tat un turneu international de po
pice, dotat cu „Cupa Poznan", la 
care au fost prezenți sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, România, Ungaria și Polo
nia. în proba masculină, repre
zentantul țării noastre. Petre Pur
ge, a avut o comportare foarte 
bună clasîndu-se pe locul I cu 
1690 p (în două manșe). La proba 
de perechi mixte, Petre Purge și 
Vasilica Pințca au ocupat locul III 
cu 1202 p, victoria revenind repre
zentanților Ungariei, cu 1210 p. La 
femei a cîștigat Marion Schuster 
(R.D.G.) — 816 p.

REUNIUNEA F.I.F.A.
DE LA DAKAR

DAKAR. 28 (Agerpres). în capi
tala Senegalului continuă lucrări
le Comitetului executiv al F.I.F.A. 
Comisia tehnică F.I.F.A. a hotărît 
să acorde un sprijin mai important 
federațiilor naționale din Africa, 
Asia și America Centrală.

F.I.F.A. iși propune să înceapă 
un studiu aprofundat al fotbalului , 
amator cu prilejul J.O de la ' 
Montreal. Statisticile de pînă acum 
au demonstrat că numai 3 Ia sută 
dintre jucătorii de fotbal din lume 
sint profesioniști, iar restul sînt a- 
matori sau semiamatori.

S-a confirmat știrea că intilnirea 
Europa — America de Sud va 
avea loc la 18 iunie, la Rio de 
Janeiro, cu prilejul ..Zilei inter
naționale a fotbalului".

în finala turneului desfășurat cu 
acest prilej, la Dakar. Senegal a 
dispus de Nigeria cu 1—0.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
LUPTE

TENIS 
FOTBAL

FOTBAL

TENIS

SCRIMA

FOTBAL

SCRIMA 
GIMNASTICA 
RUGBY 
AUTO

C.E. (greco-romane și libere), la Ludwigshafen 
(R.F.G.). g
Turneu la Nisa, în Circuitul european.
Elveția — Turcia (gr. 6) și Cehoslovacia — Por- 
tugalia (gr. 1), în preliminariile C.E.
Luxemburg — Țara Galilor, In preliminariile
C.E. (gr. 1). $
,,Cupa Davis", turul III al zonei europene ; x* 
Turneul final WCT, la Ciudad de Mexico (proba 
de dublu).
Meci patrulater Franța — Italia — România — 
Ungaria (floretâ—fete), la Paris.
Finala „Cupei Angliei" : West Ham United — 
Fulham.
Trofeul Jeanty (floretâ — fete), Io Pari».
C.E. (f) la Skien (Norvegia). 
Spania — România (Campionatul european). 
Cursa de 1 000 km de la Spa (Belgia).
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decenii de antrenorat — este în
crezător în posibilitățile echipei pe 
care o conduce. „Va fi greu să 
repetăm performanța de acum doi 
ani — ne-a spus el — cînd repre
zentativa noastră s-a clasat in se
mifinalele marii competiții. Dar 
jucătoarele noastre sint foarte ta
lentate și oricind capabile de re
zultate înalte, pe măsura grijii și 
condițiilor ce le sint acordate pen
tru creșterea măiestriei. Să sperăm 
că ele se vor comporta la înălți
me".

Speranțe pe care toți iubitorii 
noștri de tenis le împărtășesc îna
intea acestei a 13-a ediții a „Cupei 
Federației", la startul căreia se 
prezintă echipa feminină a Româ
niei.

Radu VOIA

ECHIPA NOASTRĂ DE RUGBY ARE DATORIA

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 28 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin de 
șah de la Budapesta s-a încheiat cu 
victoria maestre! Marta Sul (U.R.S.S.). 
care a totalizat io puncte din 12 po
sibile. O frumoasă comportare a 
avut în cadrul turneului tînăra ma- 
estră româncă. Margareta Juncu-Mu- 
reșan situată pe locul doi cu 8 p

CAMPIONATE DE FOTBAL
UNGARIA (etepa 23) : In clasament 

conduce Ujpesti Dozsa cu 38 p, urmata 
de Honved 35 p. Rezultate ; Ujpesti — 
Cseoel 3—1 ; Ferencvâros — Pecs 1—0 ; 
Zalagerszeq — Honved 1—0 ; Salqotcrr- 
jan — M.T.K. 1-0 ; Diosgyor — Videoton 
1-1.

IUGOSLAVIA (etapa a 25-a) : O.F.K. 
Beograd — Hajduk Split 0—2 ; Radnicki 
Niș — Sloboda Tuzla 2—1 ; Dynamo Za
greb — Steaua Roșie Belgrad 2—0 ; Vojvo- 
dina Novi Sod — Rijeka 1-0 ; Partizan 
Belgrad — Proletar Zrenianin 3—1. Cla
sament : 1. Hajduk — 34 p ; 2. Vojvo- 
dina — 33 p.

SPANIA (etapa a 29-a) : Real Socle- 
dad — Real Madrid 1—1 ; Granada — 
C. F. Barcelona 1—2 ; Betis Sevilla — 
Malaga 1-0 ; Espanol Barcelona — Va
lencia 5—3; Atletico Mcdrid — Salamanca 
0—0 ; Zaragoza — Murcia 5—1, Clasa
ment : 1. Real Madrid — 45 o (virtuala 
campicanâ) ; 2. Zaragoza — 34 p.

OLANDA (etapa a 32-a) : F.C. Twente 
Enschede, — F. C. Amsterdam 2—1 ; 
Wageningen — Feyenoord Rotterdam 
1—4 ; PSV Eindhoven — Ajax Amsterdam 
4—2 ; Excelsior — F. C. Utrecht 2—2 ; 
MW Maastricht — AZ '67 Alkmaar 2—1. 
Clasament : 1. PSV — 51 p ; 2. Feyeno
ord — 50 o : 3. Ajax — 46 o.

R. D. GERMANA (etapa a 19-a) : 
Carl Zeiss Jena — Chemie Halle 3—2 ; 
Voiwarts Frankfurt pe Oder — Wis/nut 
Aue 1—0 ; Stahl Riesa — Vorwârts Stral
sund 2—1 ; F. C. Magdeburq — Loko
motiv Leipzig 3—1, F. C. Karl Marx- 
Stodt — Rotweiss Erfurt 3—Oi Sachsenring 
Zwickau -* Hansa Rostock 2—1 ; Dynamo 
Berlin — Dynamo Dresda 1—1. Clasa
ment : 1. F. C. Magdeburg — 31. p, 2. 
Carl Zeiss Jena — 31 p.

SA SE REABILITEZE DUMINICA LA MADRID!
• In partida cu Italia, formația noastră a nemulțumit, jucind fără vigoare
• înaintașii, sub valoarea lor obișnuită • Carențele trebuie eliminate

pină in ziua meciului cu Spania

XV-le României a avut, real
mente, duminică, una din zilele sale 
cele mai slabe. Tricolorii au jucat 
crispat, părînd lipsiți de vlagă, 
tocmai ei care și-au învins în ulti
mul timp atît de categoric adver
sarii și păstrau din 1973, de la Va
lence, aureola de echipă invinci
bilă : 8 meciuri = 8 victorii 1 Și a 
venit acest joc cu italienii, din 
campionatul european, terminat cu 
un scor egal (3—3), care ne nemul
țumește, pentru că noi consideram 
— cel puțin așa păreau a arăta 
ultimele rezultate directe și cele 
cu ceilalți adversari — că ne deta
șasem valoric de rugbyștii peninsu
lar'.

O vreme crîncenă și un teren 
imposibil (și, să nu uităm, un 
gazon alunecos handicapează în 
special echipa mai tehnică, în spe
ță cea a României, egalînd în
tr-o bună măsură forțele), ca și — 
s-o recunoaștem — un XV italian 
în mare progres, au administrat 
formației noastre, cuprinsă și de o 
oarecare suficiență, un veritabil 
„duș rece". Acest semi-eșec îi obli
gă moralmente pe rugbyștii trico
lori Ia o victorie, duminică, in fața 
Spaniei ! E drept, și la meci nul, 
datorită succesului în întilnirea di
rectă cu Franța (15—10), locul în- 
tîi va reveni culorilor noastre. Dar 
amintirea lui 3—3 va putea fi 
ștearsă numai printr-o comportare 
la cel mai înalt nivel. Neîndoios, 
antrenorii Petre Cosmănescu și 
Valerlu Irimescu, selecționații lor, 
știu și ei aceasta și vor lua — 
credem și... sperăm — măsurile de 
rigoare.

Să revenim însă la partida de 
acum două zile, încercînd o schiță 
de fișă tehnică. ÎNAINTAREA. în 
fazele fixe raportul de forțe a fost 
relativ echilibrat ; în tușe : Româ
nia — Italia 20—23 (oaspeții au 
cîștigat de 12 ori pe repunerea lui 
Munteanu, în timp ce Dărăban et. 
comp, numai de trei ori pe arun
carea italienilor !) ; în grămezi : 
18—12 (3—3 pe introducere adver
să). Trebuie să menționăm, însă, 
și anumite infracțiuni ale oaspeți
lor (patru jucători în linia întîi, 
ofsaiduri la margine) nesancționa
te de arbitru. în cîmp, băieții 
noștri au încercat unele acțiuni, 
care au eșuat datorită faptului că 
purtătorul de balon nu a fost sufi
cient susținut. Am reținut, totuși, 
eforturile, izolate e drept, ale lui 
Munteanu, taloner extrem de activ 
și incisiv, in accepția absolută a 
rugbystului modern, ale lui Pop, 
care a încercat cîteva reușite 
atacuri, ale lui Dărăban, care s-a

SPORTUL STUDENȚESC ÎN FINALA „CUPEI FEDERAȚIEI"
Duminică trebuiau să se dispute 

in București partidele semifinale 
din cadrul „Cupei Federației" la 
rugby. Ele urmau să aducă în te
ren pe Steaua și Grivița Roșie, pe 
de o parte, și pe Sportul studen
țesc și Universitatea Timișoara. 
Din cauza timpului nefavorabil, 
primele două formații, ambele din 
București, au convenit să amine 
jocul, care se va disputa astăzi. 

„bătut" in margine. Și pe Dinu 
l-am văzut într-o frumoasă fază 
ofensivă purtată, din păcate, cu 
încetinitorul. în ansamblu, însă, 
înaintarea a jucat slab, fără vigoa
rea obișnuită. MIJLOCAȘII s-au 
descurcat destul de bine în condiții 
atmosferice imposibile. Bărgăunaș a 
pasat corect, iar Nicolescu s-a re
marcat adesea, prin deschideri Ia 
mină sau inspirate lovituri de picior. 
TREISFERTURILE nu au avut 
faze clare, dar nici nu au greșit 
flagrant. Mai curajos au jucat a- 
ripile Constantin și Burghelea dc- 
cît centrii Niea și Marlca, din par
tea cărora așteptăm întotdeauna 
mult. FUNDAȘUL Radu Durbac, 
„rugbystul nr. 1“ al țării anul tre
cut, a evoluat slab. El a ratat cinci 
lovituri de pedeapsă și a dovedit 
nesiguranță în prinderea balonului 
din zbor și în transmiterea lui.

în concluzie, am fost martori la 
o prestație nemulțumitoare a echi
pei noastre, din partea căreia aș
teptăm acum o deplină reabilitare, 
duminică, la Madrid.

Dimitrie CALLIMACHI 
Geo RAEȚCHI

pe stadionul Gloria (ora 16,30). 
S-a jucat, așadar, un singur meci. 
Sportul studențesc, deși lipsit de 
aportul internaționalilor săi Nico
lescu și Fugigi, confirmind forma 
bună pe care o manifestă în acest 
sezon, a învins cu 6—3, pe ,,U“ 
Timișoara, calificîndu-se astfel, in 
finală, alături de învingătoarea din 
întilnirea de astăzi.

PE SCURT • PE SCURT 3 PE SCURT
BASCHET ® Rezultate din penul

tima zi a turneului feminin de la 
Budapesta : Ungaria — Olanda 79—47; 
Cehoslovacia — Ungaria 88—66. Con
duce echipa Ungariei cu 5 p, urmată 
de Bulgaria si Cehoslovacia — 4 p.

CICLISM • Rutierul spaniol Mi
guel Lașa care a îmbrăcat tricoul 
galben în a doua etapă a Turului 
Spaniei îl păstrează și după cea 
de-a cincea (Aguilas-Murcia, 176 km) 
cîștigată de belgianul Luc Leman în 
5 h 23:33. Abia al 13-lea este Luis 
Ocana, în clasamentul general. • 
Eddy Merckx a cîștigat omnium-ul 
de la Geneva, înaintea lui R. de 
Vlaeminck. • Tot lui Merckx l-a re
venit șl cursa de la Chalons-sur- 
Marne (75 km în 2h 01) înaintea lui 
Thevenet și Catieu.

HALTERE • La Moscova, haltero
filul sovietic de cat. semigrea Da
vid Rigert a stabilit un nou record 
mondial la stilul aruncat, cu 217.500 
kg (v.r. 215,5 kg).

MOTO • Reeditarea „duelului-4 
Giacomo Agostini — Johny Cecco- 
to, n-a mal avut loc duminică pe 
circuitul de la Imola, cursa fiind 
anulată din cauza pistei devenită 
alunecoasă după ploaie. Ambii con
duc, la egalitate de puncte, în cam
pionatul mondial (clasa 350 cmc).

NATAȚIE • La Brantford (Onta
rio), tînăra canadiană Nancy Gara- 
pick (13 ani) a stabilit un nou re
cord mondial la 200 m spate cu 
2:16,33 (v.r. Ulricke Richter — R.D.G. 
2:17.35).

PATINAJ • Proba feminină a con
cursului de patinaj artistic, de la 
Riga, a revenit sovieticei Natalia 
Strelkova,, cu 115,28 p. Patinatoarea 
româncă Doina Mitrlcică a ocupat 
locul trei — 110,34 p. în proba mas-’ 
culină, cîștigată de. Konstantin Ko- 
kora (U.R.S.S.) — 172.74 p, Atanasie 
Bulete s-a clasat pe locul șapte cu 
153,06 p.

SCRIMA • Turneul internațional 
feminin de floretă de la Goppingen 
(R.F.G.) s-a încheiat cu victoria so
vieticei Valentina Sidorova, cu 4 

victorii. Pe locul secund s-a clasat 
coechipiera acesteia, Olga Kniazeva 
— 4 v, locul trei revenind reprezen
tantei României, Suzana Ardeleana, 
cu 3 v. In continuare : Palm (Sue
dia) 3 v, Ecaterina Stahl (România) 
1 v și Josland (Franța) o v. • Con
cursul de sabie de la Budapesta a 
fost cîștigat de scrimerul sovietic 
Viktcr Sidiak, care l-a învins în ba
raj pe maghiarul P. Gerevics, ambii 
totalizînd 6 v.

ȘAH • Turneul feminin de la 
Moscova a fost cîștigat de maestra 
sovietică Tatiana Zatulovskaia, cu 
lO’/a puncte din 13 posibile. Elisabe- 
ta Polihroniade s-a situat pe locul 
opt, cu 6‘/2 p. Iar Lia Bogdan a rea
lizat 41/j p. • După 14 runde șl dls- 
putatea tuturor partidelor întrerupte, 
la Vrnjacka Banja conduce Vadâsz 
(Ungaria) cu 10 p, urmat de Gipslls și 
Ostoici — 9*/2 p. Martinovicl 3 p, 
Raikovicl 7‘/2 p, Ciocâltea, Gaprindaș- 
vili, CJricl, Jansa, Raicevici — cîte 
7 p. în ultima rundă, Ciocâltea are 
piesele negre în partida cu Ostoici. 
• Las Palmas rezultat final : Liubo- 
jevici 11 p (din 14), Andersson, Mec- 
klng. Tal — 10 p, Hort, Olafsson — 
91/}. Petrosian 9 p etc.

TENIS • S-au încheiat turneele 
preliminare ale Circuitului WCT. Ul
timele finale, la Houston : Rosewall — 
Drysdale 6—3, 3—6, 6—1 ; la Charlot
te : Ramirez — Tanner 3—6. 6—
6—3 ; La Stockholm ; Ashe — Okker 
6—4, 6—2. Clasamente : gr. roșie — 
Alexander 600, Solomon 530, Cox 510. 
Smith 500. Stockton 490, Lutz 460 ; 
gr. albastră — Laver 690, Tanner 
5B0. Ramirez 540, Gerulaitis 440, Fii- 
lol* 380 ; gr. verde — Ashe 750, Borg 
630, Okker 470, Hewitt 395. Mottrarrt 
390, Parun 350. Pentru turneul final 
de la Dalias (6—11 mai) s-au califi
cat Alexander. Solomon, Laver, Tan
ner, Ashe. Borg, Ramirez și Cox.

TENIS RE MASA • Ediția din 
acest an a „Cupei ligii europene" a 
revenit formației Suediei, cu 6 vic-7 
torii. Pe locurile următoare : Un- i 
garia 6 v (setaveraj inferior). Iugo
slavia 5 v. Cehoslovacia 4 v. Franța. 
U.R.S.S., Anglia — 2 v, R.F.G. 1 v.
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